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О ПЕРЕРАСТАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В ДЕФОЛТ:  

УКРАИНА В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 
 
Рассмотрены теоретические и методоло-

гические подходы диагностики кризисных явле-
ний и процессов, которые позволили установить 
следующие научные версии в исследовании сущ-
ности и динамики цикличного характера эконо-
мического развития: гипотетические, рефлек-
сивные, социальные и институциональные. 

Глобальный экономический кризис, пере-
растающий в отдельных странах в дефолт, яв-
ляется следствием противоречий, заложенных в 
обобществлении мирового хозяйства, снижении 
эффективности рыночной модели развития, уве-
личении внешних и внутренних задолженностей, 
которые привели к «деградационным» ценно-
стям потребительства, т.е. потреблению в 
долг. 

Нестабильность экономической системы 
Украины, которая свидетельствует о «хрониче-
ском» кризисе с реальными угрозами дефолта, 
прежде всего касается финансовых потрясений, 
которые могут ускорить реформирование бан-
ков на основе очищения от конъюнктурных и 
спекулятивных игроков путем совершенствова-
ния механизма долгосрочного кредитования про-
изводственных предприятий, стерилизации 
средств инновационного развития, сокращения 
внешнего долга и зависимости фондового рынка 
от зарубежного капитала. 

Ключевые слова: дефолт, экономический 
кризис, государство, модель развития 

 
B.G. Shelegeda, M.N. Kornev, 
O.N. Sharnopolskaya, L.N. Vasilishina  
Of the growing economic crisis in default: Ukraine 

in comparison with other countries 
Theoretical and methodological approaches 

to diagnosis of the crisis and the processes of the fol-
lowing versions of scientific study in the nature and 

dynamics of the cyclical nature of economic devel-
opment: hypothetical, reflective, social and institu-
tional. 

The global economic crisis, developing into 
have been established default in certain countries, is 
a consequence of the contradictions inherent in the 
socialization of the world economy, reducing the ef-
ficiency of market development model, increasing in-
ternal and external debts, which led to the «degrada-
tion» values of consumerism, i.e. consumption in 
debt. 

Instability of the economic system of Ukraine, 
which is indicative of the «chronic» crisis real 
threats of default is primarily  connected with the fi-
nancial turmoil, which can accelerate the reform of 
the bank system on the basis of purification from op-
portunistic and speculative players by improving the  
mechanism of long-term financing industrial enter-
prises, sterilization means of innovative develop-
ment, reducing external debt and dependence on 
foreign stock market capital. 

Keywords: default, the economic crisis, the 
state, the development model 

 
Мировой кризис, ставший неотвратимой 

реальностью с осени 2008 г., заставляет уче-
ных и правительство всех стран все более 
серьезно анализировать причины кризисной 
динамики, а также находить эффективные 
компенсаторы и механизмы восстановления 
устойчивости экономики. В сфере экономиче-
ской науки наблюдается количественный рост 
публикаций о кризисе, зачастую лишь фикси- 
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рующих события с попыткой найти объясне-
ния их возникновения. К сожалению, дефолт, 
как концентрированная форма кризиса в виде 
внешнего или внутреннего признания эконо-
мического банкротства конкретной страны, до 
сих пор выпадает из поля зрения современных 
ученых. В то время как современное состояние 
экономики Украины характеризуется «ожида-
ниями» самых «апокалипсических» социально-
экономических обрушений, когда все чаще го-
ворится уже не о кризисе, а о надвигающейся 
«катастрофе» по имени «дефолт». 

Цель статьи – разработать и обосновать 
основные теоретико-методологические поло-
жения научной концепции по диагностике 
предкризисного и кризисного состояния эко-
номики, перерастающего в дефолт с анализом 
макроэкономических факторов и условий раз-
вития Украины в сравнении с другими страна-
ми, что позволяет определить степень соци-
ального риска и уровень негативных последст-
вий, требующих своевременных внутригосу-
дарственных и международных механизмов 
управления опасными тенденциями в долго-
срочной перспективе. 

Основными задачами, которые поставле-
ны авторами согласно данной цели, являются: 

 обоснование теоретических понятий, 
их взаимосвязи как общих для всех кризисных 
систем, так и особенных, присущих конкрет-
ной стране и определенному периоду времени; 

 анализ кризисной динамики макроэко-
номических показателей Украины в сравнении 
со странами, пережившими кризис и дефолт, 
так и теми, кому удалось в силу разных причин 
найти пути преодоления экономической «ката-
строфы»; 

 рассмотреть основные показатели 
«сигналов тревоги» в предкризисный период, 
что позволяет с помощью специальных мето-
дов «поставить диагноз», т.е. дать оценку сте-
пени надвигающейся опасности и вовремя 
принять соответствующие меры по снижению 
ее негативных последствий. 

Исследованием теории и истории эконо-
мических кризисов в разные времена и в раз-
ные периоды времени в странах занимались 
зарубежные ученые самых разных экономиче-
ских школ. Большое значение для теории и 
практики имеют фундаментальные работы по 
теории экономических циклов российского 
ученого Н. Кондратьева [10], который, изучая 
вопросы динамики хозяйственной конъюнкту-
ры в СССР, проводил экономические сопос-
тавления ряда показателей, характеризующих 

развитие социалистической экономики, с ди-
намикой мирового капиталистического хозяй-
ства, в результате чего обосновал концепцию 
«длинных волн» капиталистического воспро-
изводства. Известный ученый-экономист 
В. Леонтьев писал: «Теория делового цикла 
явно в долгу перед Марксовой политэкономи-
ей. Вряд ли было бы преувеличением сказать, 
что три тома «Капитала» в гораздо большей 
степени, чем какая бы то ни была другая рабо-
та, способствовали выдвижению этой пробле-
мы на передовые рубежи экономических деба-
тов» [13]. В своих трудах М. Туган-
Барановский раскрывает связь промышленных 
циклов с периодами обновления основного ка-
питала, показывает диспропорции в развитии 
средств производства и предметов потребле-
ния, особенности накопления в различных 
сферах, в результате чего приходит к выводу 
об инновациях как движущей силе в развитии 
хозяйственной системы и вводит функцию ин-
вестирования в теоретическую модель цикли-
ческого развития промышленности [20]. 

В новейшей истории, начиная с ХІХ ве-
ка, прослеживается цикличность в подъемах и 
спадах экономики разных стран, возникнове-
ния кризисов. Украина как суверенное госу-
дарство за 22 года переживала немало кризис-
ных явлений в собственной экономике, однако 
действительно на пороге дефолта всего лишь 
раз – в 1998 г., когда платежный кризис цели-
ком и полностью накрыл Россию. Уберечься от 
дефолта Украине тогда позволили два фактора: 
недавно проведенная денежная реформа, со-
гласно которой в 1996 г. в обиход была введе-
на новая украинская валюта – гривна и опера-
тивная двукратная девальвация. Похожая си-
туация возникла и в 2008 г., когда колоссаль-
ный обвал на мировых рынках также вынудил 
украинское правительство пойти на сущест-
венное снижение курса гривны. 

В исследовании проблемы перерастания 
экономических кризисов в дефолт в разных 
странах можно выделить два подхода. Первый 
подход основывается на трактовке современ-
ного кризиса в контексте объективных эконо-
мических законов, закономерностей и тенден-
ций развития и диагностике с помощью мето-
дов анализа изменений как повторяющихся со-
бытий. На основе интерпретации статистиче-
ских наблюдений прошлого настоящие собы-
тия выстраиваются в логическую цепь ожи-
даемых циклических явлений разной размер-
ности, которые предстают как сочетание фаз 
подъемов и спадов в экономических циклах, 
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накладывающихся в разных сочетаниях друг 
на друга. Главным вопросом при таком анали-
тическом моделировании становится опреде-
ление точки выхода из кризиса и создание ус-
ловий для возврата на восходящие траектории 
экономической динамики. 

Второй подход базируется на наличии 
серьезных аномалий внутри нынешнего кризи-
са в сравнении с текущими кризисами (3-
5 лет), среднесрочными (8-12 лет) и даже в со-
поставлении с долгосрочными (кондратьев-
скими) циклами 50-летней размерности. Этот 
подход менее «монолитен» в оценках, чем 
первый, что объясняется минимальной науч-
ной изученностью процессов перерастания 
«квази-кризисов» в дефолт. 

Вместе с тем среди ученых остается пре-
обладающим новый подход, который может 
быть условно обозначен как «аналитический 
оптимизм», поскольку основывается на уве-
ренности возможностей найти принципиально 
новые решения по преодолению кризиса и 
предотвращению дефолта. Исходным сигна-
лом об обострении до предела системных, 
фундаментальных противоречий, для разреше-
ния которых требуется новая парадигма соци-
ально-экономической жизни каждой конкрет-
ной страны с учетом особенностей ее развития. 

В названных работах можно найти раз-
личные трактовки, определяющие природу 
экономических кризисов, причины цикличе-
ского развития экономики, получить разнооб-
разные пояснения экономического цикла и 
прогнозы. В генезисе теории исследований по-
нятие «кризис» приобрело более глубокое со-
держательное значение, что привело к боль-
шему количеству суждений различных ученых 
по этому вопросу. Так, Л. Белых считает, что 
кризис – это крайнее обострение противоречий 
развития; нарастающая опасность банкротства, 
ликвидации; рассогласование в деятельности 
экономической, финансовой и др. систем; пе-
реломный момент в процессах изменений [2]. 
По словам Ю. Розенталя и Б. Пиджненбурга: 
«Кризис – это ситуация с высокой степенью 
опасности, которая характеризуется состояни-
ем неуверенности, чувством неотложности» 
[24], т.е. большинство ученых придерживают-
ся мнения, что кризис является разрушитель-
ной силой, которая приводит к переходу опре-
деленной социально-экономической системы 
на другой уровень.  

Особый акцент на угрозе жизнедеятель-
ности системы определяют В. Василенко, 
К. Балдин, Е. Коротков, В. Зверев, А. Рукосуев: 

«Кризис – это крайне обостренное противоре-
чие в социально-экономической системе (ор-
ганизации), угрожающее ее жизнестойкости в 
окружающей среде» [4, 6]. 

Так, А. Чернявский считает, что кризис – 
это переломный этап функционирования лю-
бой системы, когда она подвергается воздейст-
вию снаружи или изнутри, что требует от нее 
качественно нового реагирования [21]. Такого 
же мнения придерживаются С. Бурый и 
Д. Мацеха, которые утверждают, что кризис – 
это перелом, любое качественное изменение 
процесса, переход от существующего положе-
ния к другому, которое существенно отличает-
ся по основным параметрам [24]. Однако, в 
данном определении непонятно, будет ли но-
вое положение лучше уже существующего. 

В современной литературе еще не уста-
новилось общепризнанного представления о 
кризисах в развитии социально-экономической 
системы, которая характеризуется целостной 
совокупностью взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих социальных и экономических ин-
ститутов, субъектов и отношений по поводу 
распределения и потребления материальных и 
нематериальных ресурсов. 

Что провоцирует возникновение эконо-
мических кризисов? Ученые выделяют различ-
ные направления в исследовании причин кри-
зиса. Согласно теории Ж. Аттали любой кри-
зис – результат недостатка информации. Меж-
ду настоящим и будущим всегда есть инфор-
мационная асимметрия, которая провоцирует 
экономические катаклизмы. Для борьбы с кри-
зисами Ж. Аттали предлагает создать глобаль-
ную систему управления, как можно более де-
мократичную, регулирующую рынки и не по-
зволяющую ничтожному меньшинству при-
сваивать доходы от рискованных операций на 
основе монополии на информацию. Механиз-
мы контроля должны обеспечивать справедли-
вое распределение информации, ее всеобщую 
доступность. Необходимо в мировом масштабе 
обязать того, кто подвергает другого риску, 
разделять с ним ответственность. 

Кризис показал, что небольшая группа 
людей, не производящая богатств, захватывает 
на законных основаниях, безо всякого контро-
ля со стороны государства, важнейшую часть 
произведенных мировых ценностей, а потом 
заставляет расплачиваться за свои сверхпри-
были простых налогоплательщиков. Если по-
добная несправедливость происходит «закон-
но», система не имеет права на существование. 
Если не принять необходимых мер против 
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анархической и хищнической глобализации, 
тогда личная свобода, на которой базируются 
рынок и демократия, станет главной причиной 
будущих кризисов [3]. 

Теория глобального кризиса Дж. Сороса 
основана на концепции рефлексивности, через 
проявление когнитивной функции, когда уча-
стники рынка пытаются понять ситуацию на 
рынке и с помощью манипулятивной функции 
намерены ее изменить. Когда обе функции 
действуют одновременно, явление включает в 
себя не только факты, но и намерения или 
ожидания, будущее определяется действиями 
участников процесса. А это значит, что люди 
не могут основывать свои решения лишь на 
знаниях, ведь им приходится иметь дело не 
только с фактами, но и с непредвиденными бу-
дущими обстоятельствами. Намерения и ожи-
дания играют важную роль в социальных про-
цессах: с одной стороны, они вносят в ход со-
бытий элемент неуверенности или неопреде-
ленности, а с другой, – не позволяют считать 
мнение участников процесса объективным. С 
точки зрения когнитивной функции объектив-
ное положение вещей считается независимой 
переменной, а мнения участников – зависимой; 
с точки зрения манипулятивной функции все 
наоборот. Эти две функции действуют в про-
тивоположных направлениях и могут оказы-
вать противоположное воздействие друг на 
друга [18].  

В. Юсим, развивая теорию кризисов 
Дж. Сороса, связывает первопричину кризисов 
с рефлексивностью – процессом, при котором 
цены формируются, в основном, представле-
ниями участников фондовой биржи о будущей 
тенденции к их росту или падению; при этом 
уровень доходности или размер активов прак-
тически не влияют на цены. Кризисы возника-
ют в связи с принципиальной неустойчиво-
стью цен, сформировавшихся подобным обра-
зом по следующей схеме: котировки ценных 
бумаг, сложившиеся вследствие рефлексивных 
процессов, достигают критической массы, при 
которой их лавинообразное движение вниз 
может быть вызвано совместным действием 
нескольких сравнительно слабых факторов 
(низкие темпы экономического роста, полити-
ческая нестабильность и др.). Особо значимый 
фактор – состояние банковской системы. Сни-
жение котировок акций приводит к оттоку ча-
стных вкладов из банков, а проблемы в бан-
ковской сфере порождают трудности в реаль-
ном секторе экономики, на что незамедлитель-
но реагируют рефлексивные цены на биржах. 

Возникает система с положительной обратной 
связью [23]. 

По мнению С. Глазьева, нынешний гло-
бальный кризис – лишь проявление законо-
мерностей, предопределенных «укладной» 
концепцией долгосрочного экономического 
развития. Для преодоления кризиса недоста-
точно мер по спасению банковской системы и 
реанимации финансового рынка: они должны 
быть дополнены стимулированием развития 
нового, шестого технологического уклада, ос-
нованного на использовании нанотехнологий. 
Процесс становления нового уклада вошел в 
режим устойчивого роста на основе привлече-
ния капитала, оказавшегося избыточным 
вследствие обвала спроса на продукцию тра-
диционных производств. При этом повышение 
экономической активности на основе станов-
ления нового уклада не может компенсировать 
производственный спад в цепочках уклада 
нисходящего. Позиция автора заключается в 
том, что только широкое использование техно-
логий нового уклада способно создать основу 
для новой длинной волны роста мировой эко-
номики. Отсюда следуют два вывода: 1) для 
каждого государства необходимо первооче-
редное освоение производств «ядра» нового 
уклада; 2) для развивающихся стран открыва-
ются возможности опережающего экономиче-
ского роста, поскольку они не отягощены из-
быточными мощностями, отвечающими ста-
рому укладу. Динамичное освоение Украиной 
технологий нового уклада дает ей шанс «осед-
лать» еще не разогнавшуюся длинную волну 
экономического роста [7]. 

С. Казанцев объясняет причины гло-
бального кризиса с переходом в дефолт на ос-
нове марксистской теории денег, как законо-
мерный результат нарушения присущих разви-
тому товарному хозяйству пропорций, соблю-
дение которых необходимо для расширенного 
воспроизводства. Возможность несоблюдения 
данных пропорций заложена в самой природе 
денег как всеобщей меры стоимости и средства 
платежа, а потом кризисы являются внутрен-
ним механизмом товарного производства и 
происходят периодически, что обеспечивает 
меры, осуществляемые правительством или 
каким-либо наднациональным органом по 
борьбе с финансовыми кризисами, поскольку 
они не могут отменить деньги и товарно-
денежное хозяйство. Мировое хозяйство ста-
новится все более обобществленным и пре-
вращается в наднациональную систему, соот-
ветственно, и кризис приобретает глобальный 
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характер [9]. 
По мнению В. Кушлина, глобальный 

кризис-дефолт показали опасности, которые 
вытекают из ориентации экономических меха-
низмов исключительно на принцип западного 
индивидуализма. Необходимо предложить ве-
сомые альтернативы псевдолиберальному эго-
изму [12].  

Альтернативного мнения придерживает-
ся А. Кудрин, считая ошибочным курс на по-
вышение роли государства как финансового 
посредника, поскольку частные банки, по его 
мнению, более эффективно распределяют фи-
нансовые ресурсы в экономике, имеют мень-
шую маржу и снижают степень финансовой 
нестабильности [11]. 

Вину за наступление кризиса Ю. Ольсе-
вич возлагает на ту часть экономической и по-
литической элиты США, которая воспользова-
лась положением своей страны в глобальной 
экономике для форсирования хищнического 
обогащения и военно-политической агрессии. 
Он заключает: в стране оказалось достаточно 
много менеджеров с психологией хищников, 
но для преодоления кризиса необходимо найти 
в ней достаточно предпринимателей с психо-
логией новаторов [14] 

По мнению А. Алексеева, финансовые 
пузыри возникают из-за того, что мировая эко-
номика существенно глобальнее в финансовом 
смысле, чем в институциональном. Это озна-
чает, что деньги везде «одинаковы», а возмож-
ности их инвестирования – разные. В развитых 
странах одновременно выполняется условие 
«двойной эффективности»: эффективны и ин-
вестиции, и права собственности на них. Если 
это условие не выполняется, деньги из эконо-
мики утекают: только так собственники могут 
сохранить и приумножить их. В итоге деньги, 
вырученные странами-экспортерами сырья, с 
неизбежностью возвращаются в развитые 
страны, где это сырье потребляется. Таким об-
разом, если государство не может создать не-
обходимую институциональную среду для 
функционирования бизнеса, ему приходится 
содержать те экономики, которые могут это 
сделать. Задача сводится к тому, чтобы создать 
иностранному инвестору стимулы для вложе-
ния именно в основной капитал предприятий, а 
не просто кредитовать экономику [1]. 

С. Вайн в качестве первой причины гло-
бального кризиса называет жадность одних и 
недостаточную щепетильность других. Способ 
вознаграждения банкиров стимулирует взятие 
на себя краткосрочных рисков и игнорирует 

долгосрочную прибыль акционеров. Банки хо-
тят получать комиссии за выданные кредиты, и 
им приходится довольствоваться все менее на-
дежными кредитами. Краткосрочная прибыль 
должна расти, чтобы главы корпораций полу-
чали привычные бонусы; они стоят перед ди-
леммой: быть уволенными или принять боль-
ше риска. В свою очередь, акционеры подго-
няют менеджмент компании в борьбе с конку-
рентами и освоении новых областей. Рейтин-
говые агентства также заинтересованы в буме, 
который приносит им рост доходов; они кон-
курируют между собой за контракты банков на 
получение рейтинга, что не может не влиять на 
сам рейтинг. Усилия политиков направлены на 
краткосрочную популярность; слава и призна-
ние для них не менее важны, чем богатство для 
бизнесменов. Они вынуждены не реагировать 
на некоторые опасности, поскольку иначе не 
сбудутся их стратегии. Ради экономического 
роста они могут допустить увеличение инфля-
ции или перегрев финансового сектора, если 
он ведет к большему росту кредитования, не-
обходимого для повышения благосостояния 
населения [5]. 

Не претендуя на окончательно бесспор-
ную формулировку, авторы намерены рас-
смотреть основные научные подходы, сформи-
ровавшиеся в исследованиях этого экономиче-
ского «феномена», кризисы как предмет науч-
ных исследований рассматриваются, в основ-
ном, из-за нарушений рыночного равновесия, 
то есть устойчивости системы к переходам на 
качественно новую ступень развития. 

Так, на основании динамики развития 
национальной экономики установлено, что но-
вые подходы к определению природы, меха-
низма необратимости или случайности воз-
никновения кризиса формируются на основе 
эмпирически объективного анализа, характе-
ризующего развитие внутренних связей реаль-
ных явлений. 

В экономической науке существуют ка-
тегории, отражающие наиболее существенные 
стороны экономической жизни общества. Это 
– спрос и предложение, денежно-кредитные 
инструменты, отношения собственности, ры-
ночные параметры, заработная плата, прибыль, 
себестоимость и др., которые находятся под 
воздействием экономических подъемов и спа-
дов, их использование позволяет построить ис-
следование кризиса не только как категории, 
но и экономического процесса, приобретающе-
го признаки закона, поскольку характеризуется 
устойчивостью, многократной повторяемо-
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стью, обусловливающих и предопределяющих 
развитие общественного производства. 

Различные научные подходы к обосно-
ванию экономического содержания кризиса, 
оценки его последствий, прежде всего, уров-
нем социально-экономического развития кон-
кретной страны или группы стран. Развитие 
страны, используя достижения пятого цикла, 
сосредоточивают усиливая на становлении но-
вого технологического уклада, на укреплении 
и развитии информационно-технологического 
способа производства. 

В ходе эволюции любая система, в том 
числе экономическая, проходит динамический 
цикл «стабильность – кризис – новая стабиль-
ность», которая образуется на другом, более 
совершенном уровне. Для мировой экономики, 
так же как и для отдельных стран, характерно 
циклическое развитие, в котором важную иг-
рают кризисные ситуации, предупреждающие 
о том, что потенциальные возможности разви-
тия системы в сложившейся форме полностью 
или частично исчерпаны. 

Так что сам термин «кризис» не содер-
жит отрицательного значения, который в него 
чаще всего вкладывают, характеризуя опасно-
сти рыночной экономики, поскольку внутри 
каждой экономической системы объективно 
возникают и зреют предпосылки для перехода 
на новый организационно-технический уро-
вень, способный обеспечить дальнейшее раз-
витие. 

В предлагаемой нами классификации 
функций кризисов по последствиям для стра-
тегического развития путем разделения их на 
положительные и отрицательные принял кри-
терии оценки показателей, характеризующих 
переходное состояние, при котором сущест-
вующие (реальные) средства достижения це-
лей становятся неадекватными экономическим 
реалиям, что приводит к непредсказуемым си-
туациям и новым, порой трудно разрешимым 
проблемам. Это, прежде всего, касается нару-
шения объективного экономического закона 
пропорционального сбалансированного разви-
тия, которое привело к диспропорциям и раз-
балансировке всех систем, обеспечивающих 
оптимальные скорости и интенсивность разви-
тия. 

В результате сложившегося соотноше-
ния государственного регулирования и мест-
ного самоуправления, роста уровня удельной 
затратности (издержкоемкости, трудоемкости, 
энергоемкости, ресурсоемкости и т.п.), сниже-
ния социальных параметров жизнедеятельно-

сти населения до сих пор не достигнуты пока-
затели 1990 г. 

Приведенным перечнем функциональ-
ных последствий экономических кризисов не 
исчерпывается их фактическое действие, тем 
более каждой хозяйствующей системой вос-
принимаются, ощущаются и используются по-
разному. И здесь уместно поднять вопрос о 
еще одной, мы назвали ее, «парадоксальной» 
функции кризисов, которая упоминается раз-
личными исследованиями, но в экономической 
науке до сих пор не изучена. 

Парадоксальное, на первый взгляд, явле-
ние, которое возникает, повторяется и прояв-
ляется независимо от конкретных условий раз-
вития отдельных стран и отраслей, находится 
под воздействием самого объективного физи-
ческого закона – закона сохранения энергии 
(«Ничто не исчезает бесследно»), то есть сово-
купная масса ресурсов, богатств, интеллекту-
альных возможностей в процессе развития 
может приобретать новые формы и свойства, 
вступать в новые отношения и связи, но общий 
запас «экономической энергии» имеет условно 
постоянную величину. 

Применительно к функционированию 
экономических систем мы имеем дело со сле-
дующим проявлением этого закона: на фоне 
растущего обнищания населения, а в мировой 
экономике – и стран, наблюдается абсолютное 
увеличение миллионеров (миллиардеров) и 
существенный рост их капиталов. 

Итак, кризис – это экономическая кате-
гория, поскольку отличается определенной 
объективностью возникновения и одновремен-
но – неотъемлемая часть закона эволюционно-
го развития, который проявляется в цикличе-
ских колебаниях различных систем. Макро-
экономические диспропорции и колебания по-
казателей не означают отсутствия равновесия, 
а скорее отражают уровень устойчивости эко-
номической системы при качественных изме-
нениях социально-экономических параметров 
ее функционирования. 

К «кризису» также применимо опреде-
ление закономерности как критического со-
стояния, которое испытывают под воздействи-
ем объективных и субъективных факторов в 
той или иной мере, все участники обществен-
ного производства независимо от уровня мате-
риального благосостояния населения, зрелости 
рыночных и постиндустриальных форм эконо-
мического развития. Поскольку объективные 
экономические законы видоизменяются и 
трансформируются по мере неумолимого по-
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ступательного количественного и качественно-
го развития от определенных стартовых пози-
ций к новому уровню, подчиняясь общим тен-
денциям, но со своими особенностями, ускоряя 
или замедляя процесс сближения форм и уров-
ня функционирования конкретных систем (от 
предприятия и отрасли до отдельных стран и 
мирового экономического пространства в гло-
бальном масштабе) с оптимальным или жела-
тельным в данный промежуток времени уров-
нем материального и культурного благосос-
тояния населения (гармоничное устройство го-
сударственных институций), – то есть реализу-
ется стремление к достижению стандартных, 
получивших позитивную апробацию в соци-
ально-экономическом построении взаимоот-
ношений внутри системы. 

Смысл такого методологического подхо-
да к исследованию определяется, прежде все-
го, необходимостью использовать механизм их 
действия в процессе практической деятельно-
сти как равнодействующей силы, обеспечи-
вающей переход следствий из состояния воз-
можностей в реальные ресурсы. 

Классический пример государственного 
дефолта – отказ платить по государственным 
краткосрочным обязательствам и облигациям 
федерального займа Российской Федерацией 
18 августа 1998 г. Но Россия – не единствен-
ная, кто оказывался в подобном положении. 
Достаточно вспомнить долговой кризис в 
1980-х в Латинской Америке, дефолт Мексики 
в 1994 г., реструктуризация долга Аргентины в 
2002 г., большие проблемы с платежным ба-
лансом стран – участниц Евросоюза в 2010 г. – 
Греции, Ирландии, Испании, Португалии, Ис-
ландии. 

Исследование особенностей современно-
го экономического кризиса и перерастания его 
в дефолт позволило установить формы его 
проявления по следующим признакам: 

1. По характеру экономических послед-
ствий: 

 технический; 
 суверенный. 

2. По масштабам распространения:  
 дефолт по банковским долгам (объ-

являли 75 стран за период 1975-2003 гг.);  
 дефолт по обязательствам в ино-

странной валюте (объявили 16 стран за период 
1975-2003 гг., при этом большинство из стран-
заёмщиков – не единожды);  

 дефолт по обязательствам в нацио-
нальной валюте (объявляли 12 стран за период 
1975-2003 гг.). 

3. По степени отказа от обязательств:  

 полное государственное банкротство; 
 частичное государственное банкрот-

ство. 
4. По экономическому уровню развития 

государства: 
 страны с развитой экономикой; 
 страны с развивающейся экономи-

кой; 
 страны с переходной экономикой. 

5. По степени распространения: 
 глобальный; 
 локальный. 

Механизм, приводящий к дефолту, реа-
лизуется в следующей последовательности: 
вначале правительство находит доступ к миро-
вым финансовым источникам: Международ-
ный валютный фонд, Мировой банк, крупные 
частные банки. При этом зачастую сами меж-
дународные финансовые кредиторы заставля-
ют правительства принять финансовую «по-
мощь», используя внутренние противоречия, 
экономические трудности страны-заёмщика. 
Гарантиями кредита выступают государствен-
ные ценные бумаги, выпускаемые правитель-
ством страны-заемщика. Международные ин-
весторы, которых еще называют спекулянтами, 
начинают их покупать. В литературе отмечает-
ся, что большая часть средств, получаемых при 
продаже этих ценных бумаг, накапливается на 
счетах самих госчиновников в частных банках. 
Когда правительству необходимо расплачи-
ваться по долгам, ему приходится снова при-
влекать денежные средства на внешнем и 
внутреннем рынках из-за того, что оно может 
расплатиться по текущим долгам частично, 
используя свои накопленные средства. В 
большинстве случаев после этого государст-
венный долг начинает увеличиваться, как про-
цесс надувания воздушного шара, дефолт «на-
бирает зрелость». Условием привлечения но-
вых кредитов государству, необходимых для 
погашения старых долгов, является повышение 
процентных ставок по ним. МВФ, страны-
кредиторы начинают помогать государству де-
нежными средствами. Страны-кредиторы ис-
пользуют нужду стран-должников в займах с 
целью обеспечить себе наиболее выгодные 
экономические позиции (высокие проценты по 
займам, получение новых концессий, льгот по 
торговым договорам и т.п.), а также усилить 
своё политическое господство над колониаль-
ными и зависимыми странами. Но решение 
долговой проблемы с помощью увеличения 
долга, в конечном итоге, приводит к дефолту. 
Правительство начинает реструктуризацию, 
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частично списывая долги. 
Дефолту всегда предшествуют обстоя-

тельства помимо экономического, еще и  поли-
тического кризиса. История мировой экономи-
ки свидетельствует, что причинами дефолта 
служат в основном экономические факторы, 
такие как безграмотная стратегия государства 
в отношении финансов (Мексиканский кризис 
1994 г., дефолт 1987 г. в Северной Корее); не-
давно проведенные реформы (Аргентинский 
кризис 2001 г.); отказ производить платежи по 
политическим соображениям, когда новое пра-
вительство отказывается принимать долги, ос-
тавшиеся после старого руководства (дефолт в 
Англии в XIV в.), построение финансовых пи-
рамид, в результате которых образуется ог-
ромное количество необеспеченных ценных 
бумаг, обязательства по которым погашаются 
лишь за счет новых необеспеченных выпусков 
(дефолт 1998 г. в России; банкротство Fannie 
Mae и Freddie Mac, которое привело к эконо-
мическому кризису 2008-2009 гг.). 

Мгновенным эффектом от дефолта «пер-
вого уровня», т.е. государственного, являются 
последующие за ним отказы кредитно-
денежных организаций страны платить по 
эмитированным ценным бумагам и исполнять 
свои прочие обязанности, например, выплачи-
вать проценты по вкладам. На макроуровне 
процесс сопровождается ростом инфляции, де-
вальвацией, иногда для упрощения расчетов 
власти проводят деноминацию. Происходит 
падение уровня жизни среди населения, отток 
финансовых ресурсов из страны, вспышки 
банкротств ряда компаний, имеющих низкую 
финансовую устойчивость, крушение банков-
ской системы страны, беспорядки на улицах, 
митинги, недовольства, ухудшение политиче-
ской обстановки, рост инфляции и прочее. По-
следствия дефолтов в каждом конкретном слу-
чае могут носить разную степень тяжести, со-
ответственно и период восстановления будет 
индивидуальным. 

Дефолт может иметь катастрофические 
последствия не только для самого государства, 
которое признало себя неплатежеспособным, 
но и для многих других государств, – его кре-
диторов, что может привести к «эффекту до-
мино» – серийным дефолтам. Дефолт государ-
ства может вызвать обвал на фондовых рынках 
и глобальный экономический кризис, от кото-
рого пострадает население как страны-
банкрота, так и стран-кредиторов. При техни-
ческом дефолте последствия также негативны, 
хотя и менее значительны: снижение кредит-

ного рейтинга, инвестиций, доверия к нацио-
нальному бизнесу на международной арене. 
Подобного рода «кризис» мог быть объявлен в 
США 2 августа 2011 г., но тогда Сенат прого-
лосовал за повышение планки государственно-
го долга на 2,1 $ трлн. (уже до 16,4 $ трлн.), 
что отодвинуло опасную ситуацию на буду-
щее.  

Государственный дефолт таит не только 
опасности, отдельным банкирам и промыш-
ленникам он может сыграть на руку и позволит 
переложить собственные долги на плечи госу-
дарства и рядовых налогоплательщиков. 

Таким образом, пребывая в платежном 
пике, правительство страны имеет два вариан-
та: либо объявить дефолт с последующей рест-
руктуризацией и частичным списанием долгов, 
либо, в менее запущенных случаях, девальви-
ровать национальную валюту. 

Наиболее авторитетными в мире по со-
ставлению дефолтных рейтингов являются 
агентства Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch 
(табл. 1), а в Украине в этом плане выделяется 
«Украинское кредитно-рейтинговое агентст-
во».  

Суть их методики заключается в при-
своении определенной компании или государ-
ству конкретного рейтинга платежеспособно-
сти. Такие оценки варьируются от «AAA» – 
наивысшего рейтинга платежеспособности до 
«C», когда дефолт представляется неизбеж-
ным. Оценки «RD» и «D» присваиваются госу-
дарствам или компаниям, которые находятся в 
состоянии частичного или полного дефолта. 
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s пони-
зило долгосрочный рейтинг Украины по обяза-
тельствам в иностранной валюте на одну сту-
пень – с «CCC+» до преддефолтного уровня 
«CCC», который на 8 ступеней ниже инвести-
ционной категории. Вместе с тем краткосроч-
ный рейтинг Украины по обязательствам в 
иностранной валюте подтвержден на уровне 
«C». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги 
по обязательствам в национальной валюте ос-
тавлены на уровне «B-/B», рейтинг по нацио-
нальной шкале – на уровне «uaBB+».Служба 
кредитных рейтингов отмечает, что Украина 
столкнулась с риском дефолта после «сущест-
венной эскалации» политического кризиса в 
стране. В настоящий момент S&P полагает, 
что в отсутствие значительных позитивных 
изменений «вполне вероятен дефолт» Украи-
ны. 

Анализ макроэкономических показате-
лей по Украине в сравнении с другими страна-
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ми за 2013 г. дает ясное представление о тех 
кризисных процессах, которые переживает 

наша страна. 

 
Таблица 1 

Рейтинги, используемые для оценки риска дефолта, % 
 

Типы  
рейтингов Число лет 

Moody’s S&P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aaa AAA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 
Aa1 AA+ 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 
Aa2 AA 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 0,20 
Aa3 AA- 0,00 0,02 0,06 0,10 0,14 0,18 0,23 0,27 0,33 0,40 
A1 A+ 0,01 0,04 0,12 0,19 0,26 0,33 0,41 0,48 0,57 0,70 
A2 A 0,01 0,07 0,22 0,35 0,47 0,58 0,71 0,83 0,98 1,20 
A3 A- 0,04 0,15 0,36 0,54 0,73 0,91 1,11 1,30 1,52 1,80 

Baa1 BBB+ 0,09 0,28 0,56 0,83 1,10 1,37 1,67 1,97 2,27 2,60 
Baa2 BBB 0,17 0,47 0,83 1,20 1,58 1,97 2,41 2,85 3,24 3,60 
Baa3 BBB- 0,42 1,05 1,71 2,38 3,05 3,70 4,33 4,97 5,57 6,10 
Ba1 BB+ 0,87 2,02 3,13 4,20 5,28 6,25 7,06 7,89 8,69 9,40 
Ba2 BB 1,56 3,47 5,18 6,80 8,41 9,77 10,70 11,66 12,65 13,50 
Ba3 BB- 2,81 5,51 7,87 9,79 11,86 13,49 14,62 15,71 16,71 17,80 
B1 B+ 4,68 8,38 11,58 13,85 16,12 17,89 19,13 20,23 21,24 22,20 
B2 B 7,16 11,67 15,55 18,13 20,71 22,65 24,01 25,15 26,22 27,20 
B3 B- 11,62 16,61 21,03 24,04 27,05 29,20 31,00 32,58 33,78 34,90 
Caa CCC+ 26,00 32,50 39,00 43,88 48,75 52,00 55,25 58,50 61,75 65,00 

  
 

Среди основных характеристик, приня-
тых в отечественных и зарубежных исследова-
ниях кризисов (дефолтов), нами выделены: 

 ВВП и государственный долг страны 
на душу населения с последующим расчетом 
их соотношения; 

 структура государственного долга Ук-
раины с выделением внешних долговых обяза-
тельств; 

 сумма и уровень государственного дол-
га в разных странах; 

 уровень дефицита государственного 
бюджета и золотовалютных резервов; 

 социально-экономические показатели: 
уровень инфляции, безработицы и среднеме-
сячная заработная плата (в $). 

Эти показатели могут быть использова-
ны и для диагностики уровня кризисного со-
стояния (предкризисное, активная фаза, по-
слекризисное как «ремиссия», начали обнов-
ление или банкротство), так и для прогнозиро-
вания спадов-подъемов в экономическом раз-
витии.  

Одним из наиболее распространенных 
методов является сравнение объема государст-
венного долга с объемом ВВП. Высокий коэф-

фициент отношения объема государственного 
долга к ВВП, как правило, имеют развиваю-
щиеся страны, активно занимающие деньги на 
международном финансовом рынке. При этом 
следует отметить, что существуют разные 
взгляды на оценку критичности уровня этого 
отношения. К примеру, для вновь принимае-
мых в Евросоюз стран долг не должен превы-
шать 60% от годового объема ВВП страны, хо-
тя не все страны-члены ЕС этому условию со-
ответствуют. Как ни парадоксально, высокий 
уровень государственного долга к объему ВВП 
имеют многие страны, относящиеся к высоко-
развитым государствам (рис. 1), в частности, 
США, Япония и др. – от 80 до 200%, государ-
ственный долг России и Украины составил 
12,4 и 41,5% ВВП соответственно. 

Следует отметить, что Россия в кризис-
ное время своей внешней государственной за-
долженности в 1998 г. имела госдолг в 146,4% 
от ВВП, а в январе 2009 г. он был оценен в 
40,6 $ млрд. (по относительным показателям 
это составило 2,4% от ВВП), что само по себе 
не является критическим сигналом, но требует 
более детального комплексного анализа других 
индикаторов кризисных явлений. В качестве 
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таких могут выступать отношение госдолга на 
душу населения со среднедушевым ВВП, де-
фицит госбюджета, уровень золотовалютных 
резервов и т.п. (рис. 2-6). 

Если сравнить уровень ВВП на душу на-
селения Украины с развитыми странами, ста-
новится очевидным, что у отечественной эко-
номики есть огромные резервы к росту. 
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Рис. 1. Сумма и уровень государственного долга в 2013 г. [15] 
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Рис. 2. Госдолг и ВВП на душу населения в 2013 г. [15] 

 
Не менее важным показателем при оцен-

ке кризисной экономической ситуации может 
выступать дефицит государственного бюдже-
та, примером которого является греческий фи-

нансовый кризис (2009 г.). Новое правительст-
во пересмотрело статистику предыдущего, и 
оказалось, что дефицит государственного 
бюджета не 3,7%, а почти в 4 раза больше мак-
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симально допустимого в еврозоне. В результа-
те Греция официально вынуждена была про-
сить финансовую поддержку у ЕС, чтобы из-
бежать банкротства. От греческого финансово-
го кризиса непосредственно пострадали грече-
ские банки, которые владеют основной частью 
греческих государственных облигаций, и обес-
печивают государственный долг. Несколькими 
днями позже агентство «Standard&Poor’s» из-
за увеличения вероятности дефолта страны 
понизило рейтинг государственных облигаций 
Греции до BB+, или до категории «мусорных 
облигаций» (то есть по прогнозам агентства 
держатели облигаций могли потерять от 30 до 
50% своих инвестиций), после чего упал курс 
евро, а также произошёл крах мировых рынков 
ценных бумаг. Для спасения экономики Гре-

ции в 2012 г. стране была оказана финансовая 
помощь в размере 34 млрд. евро. 

В Украине дефицит бюджета в 2013 г. 
составил чуть более 5%. Справедливости ради 
стоит отметить, что даже самые экономически 
развитые страны постоянно имеют дефицит-
ный бюджет (2-3% ВВП). Так, самый низкий 
уровень дефицита бюджета был в России, а 
Германия имела явно профицитный бюджет. 

Несмотря на высокий уровень госдолга в 
Японии, угроза кризиса в этой стране остается 
очень низкой, что обусловлено высокими зо-
лотовалютными резервами, которые, в случае 
необходимости, смогут покрыть более 10% 
долгов. Высокие уровни золотовалютных ре-
зервов в России и Германии обеспечивают пре-
дотвращение дефолта в этих странах (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень дефицита госбюджета и золотовалютных резервов, % [17] 
 
Проведенный анализ основных макро-

экономических показателей показал, что са-
мый высокий уровень долговой нагрузки за-
фиксирован в Японии, где объем государст-
венного долга к ВВП составил 215,8%, а на 
одного жителя – 77,6 $ тыс. государственного 
долга, что объясняется последствиями недав-
ней техногенной катастрофы. 

Практически по всем показателям хоро-
шие позиции имеют Германия и Россия. Уро-
вень государственного долга в России не пре-
вышает 13% ВВП, а на каждого россиянина 
приходится 2159 $ долга. При этом вся задол-

женность полностью покрывается золотова-
лютными резервами. 

В Украине в 2013 г., по подсчетам Ми-
нистерства финансов, объем только внешнего 
долга увеличился на 20,2%. Следует отметить, 
что долговое положение Украины в настоящее 
время достаточно запутанное: есть государст-
венный и негосударственный долг, долг внеш-
ний и внутренний, долг, номинированный в 
национальной валюте (гривнах) и иностранной 
валюте (долларах, евро, СДР, рублях и т. д.). 
Наконец, кроме долгов, возникающих в ре-
зультате получения займов и кредитов, имеют-
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ся еще неплатежи по импортным контрактам. 
Если сюда включить и гарантийные обязатель-
ства, то совокупный государственный долг на 

начало 2014 г. составил 73,08 $ млрд. На рис. 4 
представлена реальная структура государст-
венного долга Украины. 

 

 
Рис. 4. Государственный долг Украины, $ млрд. (на 31.12.2013 г.) [8] 

 
Внутренний и внешний долг относи-

тельно равны. О структуре внешних долгов 
можно судить по данным, приведенным на 
рис. 5. 
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Рис. 5. Внешний долг Украины на 31.12.2013 г., $ млрд. [8] 

 
По какому бы критерию не оценивать, в 

силу неподъемных долговых обязательств,  
Украина находится в одном шаге от дефолта. 
По последним данным, все виды внешних дол-
гов составляют примерно 80% ВВП страны 
[16]. Для стран экономически отсталых (к ко-
торым можно отнести Украину), это считается 
крайне критическим уровнем, поскольку крат-

косрочные долги превышают золотовалютные 
резервы. 

Ситуация обостряется падением курса 
национальной денежной единицы по отноше-
нию к иностранным валютам. Сегодня во мно-
гих странах периферии мирового капитализма 
(например, в странах БРИКС) происходит па-
дение валютных курсов национальных денеж-
ных единиц после обнародования властями 

Долги перед юридиче-
скими лицами, 34,42 $ 

млрд. 

Долги перед банками, 
1,12 $ млрд. 

Долги перед международными фи-
нансовыми организациями, 9,74 $ 

млрд. 

Долги перед иностранными орга-
нами управления, 1,16 $ млрд. 

Долги перед зарубежными коммерче-
скими банками, 3,45 $ млрд. 

Другие долги, 23,19 $ млрд. 

Внешний 
долг, 37,54 

Внут-
ренний 

долг, 
35,54 
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США планов по сворачиванию программы 
«количественных смягчений». В Украине этот 
процесс обострился под влиянием социально-
политического кризиса и ускорившегося отто-
ка финансового капитала из страны. Ожидают-
ся массовые банкротства украинских банков и 
компаний, оказавшихся не способными пога-
шать свои внешние долги. Далее начинает дей-
ствовать «принцип домино»: резко снижаются 
поступления налогов в казну, государство ока-

зывается не способным погашать свои долги и 
выплачивать проценты, что приводит к воз-
никновению суверенного дефолта и росту со-
циального напряжения в обществе. 

На рис. 6 представлена информация о 
таких основных социально-экономических по-
казателях, как инфляция, безработица и сред-
немесячная заработная плата. 
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Рис. 6. Социально-экономические показатели в 2013 г. [19, 22] 

 
Наивысший уровень безработицы на-

блюдается в странах еврозоны, которые не так 
давно находились на грани дефолта (Греция и 
Испания). Интересным является тот факт, что в 
данных странах наблюдаются самые низкие 
уровни инфляции, более того, в Греции имела 
место дефляция. В Украине, по сравнению с 
другими странами, ситуация с безработицей и 
инфляцией была на среднем уровне. 

Среднемесячная заработная плата на-
прямую зависела от индекса экономической 
свободы. «Свободные» страны в среднем име-
ют вдвое больший доход на душу населения, 
чем «преимущественно свободные», а доход на 
душу населения «преимущественно свобод-
ных» стран более чем втрое превышает душе-
вой доход «преимущественно несвободных» и 
«несвободных» стран. Такое соотношение объ-
ясняется тем, что сокращение экономических 
функций государства и передача ответственно-

сти за принятие экономических решений пред-
принимателям, как правило, приводит к значи-
тельному росту народного благосостояния. 

Таким образом, предлагается три на-
правления совершенствования экономической 
системы в кризисный период. Во-первых, вве-
дение механизмов государственного и рыноч-
ного регулирования процессов ценообразова-
ния, в первую очередь, – биржевого. Рекомен-
дуется привязывать котировки акций к инер-
ционным факторам, например, уровню диви-
дендов, эффективности финансовой деятель-
ности, темпам экономического роста и т.п. Во-
вторых, контроль за денежной массой с целью 
компенсации потерь в результате ограничений 
на рост котировок ценных бумаг. В-третьих, 
разработка структуры и условий работы бан-
ковской системы, обеспечивающих ее устой-
чивость к воздействию кризисных процессов. 
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Одновременно требуется значительное 
усиление роли государства в управлении эко-
номикой путем перехода к жесткой (и даже 
жестокой) мобилизационной модели дополни-
тельных финансовых ресурсов. Следует также 
развивать собственную экономику за счет 
внутренних и иностранных инвестиций, а до-
ходы не резервировать с намерением после-
дующего погашения своих обязательств. 

Основными причинами экономического 
кризиса в Украине являются: слабое регулиро-
вание финансового сектора, превращение кре-
дита в один из инструментов спекулятивной 
экономики, отрыв финансовой сферы от ре-
ального сектора экономики, инвестирование в 
американские ценные бумаги, особое положе-
ние доллара в мировой валютно-финансовой 
системе. 

Анализ кризисной динамики макроэко-
номических показателей Украины в сравнении 
со странами, пережившими кризис и дефолт, а 
также с теми, кому удалось его избежать, по-
зволил установить «сигналы тревоги» в пред-
кризисный период, т.е. поставить обоснован-
ный «диагноз» надвигающейся опасности, 
чтобы предпринять соответствующие меры по 
предотвращению негативных последствий. 

В основу проведенного исследования 
положены теоретико-методологические поло-
жения, разработанные авторами, которые 
включают анализ исторических и современных 
концепций по развитию кризисных процессов, 
присущих отдельным странам в конкретные 
периоды времени. 

Дальнейшие исследования по антикри-
зисному управлению и предотвращению де-
фолта в Украине необходимы для изучения 
особенностей и возможностей институцио-
нальных и финансовых инструментов, способ-
ных предотвратить негативные тенденции со-
циально-экономического развития в средне- и 
долгосрочной перспективе, т.е. в предкризис-
ном состоянии, на основе использования исто-
рического и зарубежного опыта. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ EФEКТИВНOCТI ПPOМИCЛOВOЇ CПEЦIAЛIЗAЦIЇ 
PEГIOНAЛЬНOГO ГOCПOДAPCЬКOГO КOМПЛEКCУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

Зазначено, що у сучасних умовах розвитку 
економіки нашої держави її добробут визнача-
ється рівнем соціально-економічного розвитку 
кожного регіону, оскільки саме це територіаль-
не утворення є центром формування та вирі-
шення основних проблем суспільства. Обґрунто-
вано та запропоновано методичний підхід до 
оцінки ефективності промислової спеціалізації 
регіонального господарського комплексу. Визна-
чено зміст методичного підходу на кожному з 
його етапів. Доведено, що використання мето-
дичного підходу дозволить досягти високого рів-
ня комплексності економіки регіону на основі 
ефективного використання наявних трудових, 
природних, виробничих, науково-технічних ресур-
сів за рахунок кластеризації господарського ком-
плексу регіону та обґрунтувати подальші на-
прями розвитку та модернізації регіональної си-
стеми продуктивних сил промисловості на су-
часному етапі економічного розвитку території. 

Ключові слова: регіон, промислова спеціа-
лізація, методичний підхід  

 
Н.Л. Гавкалова, Г.М. Шумская  

Методический подход к оценке эффективно-
сти промышленной специализации региональ-

ного хозяйственного комплекса:  
управленческий аспект 

Отмечено, что в современных условиях 
развития экономики благосостояние государст-
ва определяется уровнем социально-
экономического развития каждого региона, по-
скольку именно это территориальное образова-
ние является центром формирования и решения 
основных проблем общества. Обоснован и пред-
ложен методический подход к оценке эффек-
тивности промышленной специализации регио-
нального хозяйственного комплекса. Определено 
содержание методического подхода на каждом 
из его этапов. Доказано, что пользование мето-
дическим подходом позволит достичь высокого 
уровня комплексности экономики региона на ос-
нове эффективного использования имеющихся 
трудовых, природных, производственных, науч-
но-технических ресурсов за счет кластеризации 
хозяйственного комплекса региона и обосновать 
дальнейшие направления развития и модерниза-
ции региональной системы производительных 
сил промышленности на современном этапе эко-

номического развития территории. 
Ключевые слова: регион, промышленная 

специализация, методический подход 
 

N.L. Gavkalova, A.M. Shumskaya  
The methodical aрproach to an estimation of the 

efficiency of industrial specialization of the region-
al economic complex: administrative aspect 

It is noted that in modern conditions of the 
development of our state economy the welfare is de-
termined by the level of socio-economic development 
of each region, as this area is the center of creation 
and solving the major problems of the society. The 
methodical approach to the assessment of the effec-
tiveness of the industrial specialization of the re-
gional economic complex is justified and proposed. 
The contents of the methodical approach to each of 
its stages is determined. It is proved that the use of 
the method will allow to achieve a high level of 
complexity of the region economy on the basis of the 
efficient use of the available labour, natural, indus-
trial, scientific and technical resources through the 
clustering of economic complex of the region and to 
justify the further directions of development and 
modernization of regional systems of productive 
forces in the industry at the modern stage of eco-
nomic development of the territory. 

Keywords: region, industrial specialization, 
methodical approach 

 
У сучасних умовах розвитку економіки 

конкурентоспроможність нашої держави ви-
значається рівнем соціально-економічного ро-
звитку кожного регіону, оскільки саме це тери-
торіальне утворення, з одного боку, є центром 
формування основних проблем суспільства, а з 
іншого боку, оскільки він має сукупний потен-
ціал, є умовою, що дозволяє вирішувати зазна-
чені проблеми. При цьому ефективне  функці-
онування господарського комплексу регіону 
передбачає визначення характеру використан-
ня і компонентної структури природно-
ресурсного потенціалу, що є основою для об-
ґрунтування як промислової спеціалізації регі-
онального господарського комплексу, так і 
пріоритетних напрямів соціально-економічно-
го розвитку регіону. Основною тенденцією  
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функціонування регіональних господарських 
комплексів в Україні є існування певної дефо-
рмації галузевої структури промисловості у 
розрізі регіонів, яка з роками посилюється, 
зменшуючи віддачу галузей із високим наяв-
ним потенціалом. Сучасні процеси глобаліза-
ції, які супроводжуються посиленням регіона-
лізації, вказують на необхідність підвищення 
ефективності функціонування регіональних 
господарських комплексів та визначення раці-
ональної промислової спеціалізації як умови 
забезпечення сталості регіонального соціаль-
но-економічного розвитку.  

Відповідно до Державної програми акти-
візації розвитку економіки на 2013-2014 рр. 
[5], основною метою розвитку реального сек-
тору економіки є підвищення його ефективно-
сті й удосконалення структури на основі пріо-
ритетного розвитку наукомістких видів еконо-
мічної діяльності, зниження імпортомісткості 
виробництва, збалансованої спеціалізації, до-
поміжних і обслуговуючих виробництв, раціо-
нального використання внутрішніх ресурсів. У 
зв'язку із цим питання ефективної спеціалізації 
кожного регіону виходять на перший план у 
процесі стратегічного й тактичного плануван-
ня напрямів його соціально-економічного роз-
витку. Етапом, що передує визначенню пріо-
ритетів, є оцінка сформованих напрямів і рівня 
спеціалізації регіонів, їх ефективності та перс-
пективності із урахуванням фактичних і поте-
нційних територіальних конкурентних переваг. 
Усе вказане вимагає відповідного методичного 
забезпечення, оскільки від правильності цієї 
оцінки залежать у майбутньому місце й роль 
регіону в суспільному поділі праці, у міжрегі-
ональних і зовнішньоекономічних зв'язках, що, 
як наслідок, визначає рівень розвитку регіона-
льного господарського комплексу й рівень 
життя населення, яке проживає на території 
регіону. Зазначене підтверджує актуальність та 
своєчасність даного дослідження. 

Проблематиці оцінки ефективності про-
мислової спеціалізації регіонального господар-
ства присвячено праці багатьох науковців. Ре-
гіональній економіці та управлінню присвяче-
но праці О.С. Бєлокрилової, Н.Н. Киселевої та 
В.В. Хубулової [2]. Л. Баранова визначає сут-
ність методів дослідження структурної пере-
будови господарського комплексу регіону [3]. 
В.В. Кістанов та Н.В. Копилов розкривають 
сутність регіональної економіки Росії [6]. 
Ф.Б. Рогальский моделює взаємодію відкритих 
технологічних комплексів на регіональному 

рівні [7]. Разом із тим, більшість авторів, розг-
лядаючи питання спеціалізації регіонального 
господарського комплексу, обмежуються роз-
рахунком таких показників, як коефіцієнти ло-
калізації галузі, рівня розвитку галузі у регіоні, 
міжрайонній товарності, виробництва на душу 
населення, які переважно базуються на вияв-
ленні частки участі регіону в суспільному по-
ділі праці. Дотримуючись об'єктивності, слід 
відзначити, що ці показники доповнюються 
показником ефективності виробництва, що ви-
ражається через обсяг виробленої продукції на 
1 грн. витрат або обсяг доданої вартості на 
1 грн. витрат. Крім того, деякі автори здійс-
нюють оцінку рівня спеціалізації регіонально-
го господарського комплексу, використовуючи 
індекс концентрації Херфіндаля-Хіршмана, де 
використовуються частки галузей у загальному 
обсязі промислового виробництва регіону. Усі 
зазначені підходи достатньою мірою дозволя-
ють охарактеризувати сформовану спеціаліза-
цію регіону, однак недостатні для визначення 
перспективних напрямів розвитку його госпо-
дарського комплексу. Разом з цим виникає не-
обхідність використання комплексного мето-
дичного підходу, що дозволить обґрунтувати 
напрями ефективної спеціалізації у розвитку 
регіонального господарського комплексу.  

Мета роботи, з огляду на означене, по-
лягає в обґрунтуванні методичного підходу до 
оцінки ефективності промислової спеціалізації 
регіонального господарського комплексу .  

Обґрунтування спеціалізації в регіональ-
ному контексті зумовлене сучасними регіона-
льними потребами та має відповідати стратегії 
розвитку регіонів. Таким чином аналіз стану 
наявного потенціалу регіону дозволяє сформу-
вати дієву стратегію регіонального розвитку та 
вірно розставити пріоритети. Оскільки проми-
слова спеціалізація формується, виходячи із 
регіональних ресурсів та можливостей, розро-
бка науково обґрунтованого підходу до оцінки 
ефективності зазначеної спеціалізації сприяти-
ме раціональному використанню регіональних 
ресурсів засобом обґрунтованого розташуван-
ня підприємств різних галузей, застосовувати 
кластер ний метод для групування підприємств 
за рівнем їх результативності з можливістю 
вироблення управлінських рішень та комплек-
су заходів для кожного кластера. 

Таким чином, спираючись на мету дос-
лідження та базуючись на авторському припу-
щенні щодо необхідності розробки комплекс-
ного методичного підходу [4], слід поетапно 
розглянути методичний підхід до оцінки ефек-
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тивності промислової спеціалізації регіональ-
ного господарського комплексу. 

На першому етапі визначається рівень 
спеціалізації галузей промисловості регіону на 
основі розрахунку коефіцієнтів локалізації га-
лузі й промислового виробництва у розрахунку 
на 1 особу [2]. Розрахунок цих показників у 
динаміці дозволяє, по-перше, визначити галузі 
сформованої спеціалізації регіонального гос-
подарського комплексу, а по-друге, згрупувати 
їх з урахуванням того, які зміни відбулися за 
аналізований період (галузі, що характеризу-
ються зростанням, зниженням або відсутністю 
істотних змін у рівні спеціалізації). 

На другому етапі проводиться групуван-
ня галузей промисловості регіону за рівнем 
спеціалізації та їх часткою в регіональному го-
сподарському комплексі. Цей етап необхідний 
для того, щоб визначити роль галузей спеціалі-
зації у формуванні регіонального господарсь-
кого комплексу. У результаті реалізації даного 
етапу можна визначити галузі спеціалізації, що 
мають найбільшу питому вагу у структурі 
промислового виробництва та забезпечують іс-
тотний внесок у регіональний розвиток. Особ-
ливу увагу на цьому етапі заслуговує процес 
визначення найбільшої та найменшої питомої 
ваги, де обов’язковим є врахування специфіки 
галузевої структури регіонального й націона-
льного господарського комплексу країни. Слід 
зазначити, що деякі автори [5] виходять з того, 
що рівень провідних галузей (галузей спеціалі-
зації регіонального господарського комплексу) 
повинен бути більшим від 7%.  

На наступному, третьому етапі прово-
диться групування галузей промисловості ре-
гіонального господарського комплексу за рів-
нем спеціалізації та їх часткою у регіональній 
структурі галузі. Необхідність цього етапу по-
яснюється тим, що реально галузь спеціалізації 
може мати незначну питому вагу в обсягах ре-
гіонального промислового комплексу. Цей 
факт пояснюється незначним поширенням да-
ної галузі в країні, але відносно високим рів-
нем її концентрації в регіоні. Отже, важливо 
визначити місце й роль регіону у галузевому 
поділі праці, що повинне враховуватися під 
час вибору й обґрунтування перспективних га-
лузей регіональної спеціалізації. При цьому 
визначення граничних значень частки регіону 
у структурі галузі буде залежати від конкрет-
ної ситуації, оскільки чим більше регіонів у 
країні, тим менший внесок може забезпечува-
тися кожним регіоном окремо. 

На четвертому етапі проводиться групу-

вання галузей промисловості регіонального го-
сподарського комплексу за рівнем спеціалізації 
й рівнем їх участі у міжрегіональній і зовніш-
ньоекономічній взаємодії. Зазначений процес 
здійснюється на основі розрахунку коефіцієн-
тів рівня розвитку галузі у регіоні, міжрайон-
ної товарності [2] і частки експорту в обсягах 
виробництва галузі. Доцільність цього напря-
му аналізу обумовлюється тим, що перспекти-
ви розвитку галузей спеціалізації регіонально-
го господарського комплексу пов’язані не сті-
льки з ємністю й попитом внутрішнього ринку, 
які, як правило, є обмеженими, скільки з мож-
ливостями участі в міжрегіональному обміні 
усередині й поза межами країни. Рівень участі 
галузі в міжрегіональній і зовнішньоекономіч-
ній взаємодії може бути вищою або нижчою, 
ніж середньогалузеві показники по промисло-
вості в цілому. 

П’ятий етап характеризується проведен-
ням групуванням галузей промисловості регіо-
нального господарського комплексу за рівнем 
їх спеціалізації та рівнем ефективності цих га-
лузей. Оскільки галузі спеціалізації є основою 
розвитку регіонального господарського ком-
плексу, то вони повинні бути й більш ефектив-
ними. Оцінка ефективності галузі за обсягами 
виробленої продукції на 1 гривню витрат на 
сучасному етапі є не зовсім адекватною, оскі-
льки повною мірою не відображає внесок да-
ного регіону у виробництво певних видів про-
дукції галузі. Оскільки кінцевим результатом 
діяльності будь-якого підприємства регіону й 
галузі є прибуток, ефективність функціонуван-
ня галузі доцільно оцінювати за показником 
рентабельності продукції галузі, що може бути 
вищим або нижчим, ніж середньогалузеві по-
казники по промисловості в цілому. Крім того, 
залежно від цілей наукового дослідження, мо-
жуть використовуватися й інші показники 
ефективності, зокрема бюджетна ефективність 
галузі (частка галузі в податкових надходжен-
нях), тривалість фінансового циклу в галузі ре-
гіонального господарського комплексу [2]. 

На шостому етапі пропонується здійсни-
ти оцінку рівня промислової спеціалізації регі-
онального господарського комплексу на основі 
розрахунку індексу концентрації Херфіндаля-
Хіршмана (Іk), що визначається за допомогою 
формули (1): 

,∑
1

n

i
ik DI



                       (1) 

де Dі – питома вага і-тої галузі в загальному 
обсязі промислового виробництва регі-
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ону, %;  
 n – кількість галузей промисловості в регіо-

ні. 
Для характеристики рівня промислової 

спеціалізації регіонального господарського 
комплексу доцільно використовувати шкалу 
значень, яка представлена у табл. 1.  

 
Тaблиця 1 

Знaчeння пoкaзникa для хapaктepиcтики piвня пpoмиcлoвoї cпeцiaлiзaцiї peгioну 
 

Знaчeння пoкaзникa Рiвeнь спeцiaлiзaцiї peгioнaльнoгo гocпoдapcькoгo 
кoмплeкcу 

0-1000 низький 
1001-3000 середній 
3001-10000 високий 

 
Зазначений підхід дозволяє оцінювати 

кількісні та якісні зміни в рівні промислової 
спеціалізації регіонального господарського 
кoмплeкcу. 

На сьомому етапі здійснюється групу-
вання галузей промисловості регіонального го-
сподарського комплексу за рівнем їх спеціалі-
зації та темпами їх зростання. Темпи зростання 
галузей свідчать про перспективи їх розвитку й 
можуть бути вищими або нижчими від серед-
ніх темпів зростання по промисловості в ціло-
му. Динаміку структурних зрушень у певній 
галузі в аспекті регіонів можна оцінити на ос-
нові коефіцієнта випередження (зростання). З 
його допомогою стає можливим проведення 
оцінки рівномірності зростання обсягів вироб-
ництва певних видів товарів за окремими регі-
онами України. На цьому етапі в процесі роз-
рахунку темпів зростання галузей регіонально-
го господарського комплексу доцільно вико-
ристовувати формулу (1), що наведена в пер-
шому розділі даного наукового дослідження. 

Слід відзначити, що поглиблення спеціа-
лізації за галузями, темпи зростання яких є ни-
зькими, можуть свідчити про неефективні 
структурні зміни в регіональному господарсь-
кому комплексі. 

На останньому, восьмому етапі доцільно 
провести групування галузей промисловості 
регіонального господарського комплексу за рі-
внями їх спеціалізації та інвестиційної актив-
ності із застосуванням кластерного підходу до 
функціонування господарського комплексу ре-
гіону. Отже, на цьому етапі стане можливим 
визначити ті галузі промисловості регіональ-
ного господарського комплексу, які сприяти-
муть підвищенню ефективності його функціо-
нування і на основі яких можуть бути сформо-
вані інтеграційні об’єднання кластерного типу. 
Це, у свою чергу, передбачатиме оптимізацію 
використання природно-ресурсного потенціа-

лу, об’єктів інфраструктури регіону й людсь-
кого капіталу території і, як наслідок, сприя-
тиме підвищенню конкурентоспроможності 
регіонального господарського комплексу.  

Для оцінки рівня інвестиційної активно-
сті галузей промисловості регіонального гос-
подарського комплексу пропонується викорис-
товувати коефіцієнти розподілу інвестицій 
щодо обсягів випуску продукції й вартості ос-
новних промислово-виробничих фондів, а та-
кож коефіцієнт відновлення основних промис-
лово-виробничих фондів. Отже, для розрахун-
ку зазначених показників використовуються 
наступні формули (2-4): 

;
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                           (4) 
де К1 – коефіцієнт розподілу інвестицій щодо 

обсягів випуску продукції; 
К2 – коефіцієнт розподілу інвестицій щодо 

вартості основних промислово-виробничих 
фондів; 

К3 – коефіцієнт відновлення основних 
промислово-виробничих фондів;  

ІСі – річний обсяг інвестицій в основний 
капітал і-ої галузі регіонального господарсько-
го комплексу;  

Qі – річний обсяг виробництва і-ої галузі 
регіонального господарського комплексу;  

Кі – вартість основних промислово-
виробничих фондів в і-ої галузі регіонального 
господарського комплексу на кінець року;  

Квві – вартість основних промислово-
виробничих фондів, уведених за рік в і-ту га-
лузь регіонального господарського комплексу. 
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Зазначений підхід дозволить виділити 
«переінвестовані» (коефіцієнти К1 і К2 більші 
від 1), «недоінвестовані» (коефіцієнти К1 і К2 
менші від 1) та «самодостатні» (коефіцієнти К1 
і К2 дорівнюють 1) галузі промисловості, що 
визначає їх можливості для подальшого погли-
блення напрямів промислової спеціалізації ре-
гіонального господарського комплексу [1]. 

Ґрунтуючись на результатах зазначеного 
аналізу, можна виділити ефективні й неефек-
тивні галузі сформованої промислової спеціа-
лізації регіонального господарського комплек-
су, визначити фактори, що вплинули на розви-
ток цього комплексу, систематизувати ризики 
й вигоди регіону за сформованої промислової 
спеціалізації, сформулювати основні конкуре-
нтні переваги, які має регіон. Усе вказане по-
винне бути враховане при обґрунтуванні перс-
пективних напрямів формування кластерних 
структур на основі ефективної промислової 
спеціалізації регіону.  

Отже, запропонований методичний під-
хід до оцінки ефективності промислової спеці-
алізації регіону базується на оцінці галузей 
спеціалізації з урахуванням їх внеску в розви-
ток регіонального господарського комплексу, 
окремих галузей національної господарської 
системи країни, міжрегіонального співробіт-
ництва всередині й поза межами країни, а та-
кож на ефективності функціонування галузей 
спеціалізації з урахуванням темпів їх розвитку 
й рівня інвестиційної активності. Використан-
ня вказаного методичного підходу дозволить, 
по-перше, досягти високого рівня комплексно-
сті економіки регіону на основі ефективного 
використання наявних трудових, природних, 
виробничих, науково-технічних ресурсів за ра-
хунок кластеризації господарського комплексу 
регіону, по-друге, обґрунтувати подальші на-
прями розвитку та модернізації регіональної 
системи продуктивних сил промисловості на 
сучасному етапі економічного розвитку тери-
торії і, як наслідок, підвищити ефективність 
діяльності регіональних органів державної ви-
конавчої влади та органів місцевого самовря-
дування. 

Таким чином, представлений авторами 
методичний підхід до оцінки ефективності 
промислової спеціалізації регіонального гос-
подарського комплексу відрізняється комплек-
сністю вирішення поставленого завдання й 
може бути фундаментом для прийняття дієвих 
управлінських рішень місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самов-
рядування щодо подальшого розвитку галузей 

промисловості регіонального господарського 
комплексу. В подальших дослідженнях будуть 
запропоновані результати апробації представ-
леного методичного підходу ефективності 
промислової спеціалізації регіонального гос-
подарського комплексу на прикладі Харківсь-
кого регіону. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ  
 

Досліджено розвиток транскордонного 
співробітництва європейських країн у формі єв-
рорегіонів, досліджено нормативно-правову базу 
стосовно розвитку транскордонного співробіт-
ництва. Також окреслено переваги транскор-
донного співробітництва в умовах глибоких ін-
теграційних процесів.  

Ключові слова: транскордонне співробіт-
ництво, єврорегіон, євроінтеграція, Європейсь-
кий Союз 

 
И.В. Заблодская, Е.В. Канцурова  

Европейский опыт трансграничного сотруд-
ничества и его использование в Украине 

Исследовано развитие трансграничного 
сотрудничества европейских стран в форме ев-
рорегионов, исследовано нормативно-правовую 
базу по развитию трансграничного сотрудниче-
ства. Также очерчены преимущества трансгра-
ничного сотрудничества в условиях глубоких ин-
теграционных процессов. 

Ключевые слова: трансграничное сотруд-
ничество, еврорегион, евроинтеграция, Европей-
ский Союз 
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The European experience of cross-border coopera-

tion and its use in the Ukraine 
The article examines the development of 

cross-border cooperation of the European countries 
in the form of euroregions, examined the legal 
framework for the transboundary cooperation. Also 
outlined  the benefits  of transboundary  cooperation 
in the conditions of deep integration processes. 
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Однією з характерних рис сучасної Єв-

ропи є прискорений розвиток міжнародного 
співробітництва регіонів, як однієї з рушійних 
сил європейської інтеграції та об’єднання   лю-  
дей. Співпраця між регіонами в Європі зміц-
нює економічну, політичну, демократичну ста-
більність в державах – членах Європейського 
Союзу, в їх соціальний, екологічний та культу-
рний розвиток. Одним із аспектів інтеграції 
України в європейський простір є розвиток 
транскордонного   співробітництва.   Транскор- 
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донне співробітництво відіграє важливу роль 
для прикордонних регіонів України. Враху-
вання досвіду транскордонного співробітницт-
ва країн – членів Європейського Союзу є важ-
ливим підґрунтям для розбудови транскордон-
ної співпраці регіонів України. Саме тому тема 
дослідження є досить актуальною. 

Увагу до проблематики транскордонного 
співробітництва приділяють багато науковців. 
Так, А. Балян визначає сутність міжнародного 
транскордонного співробітництва України за 
умов розширення Європейського Союзу [1]. 
Б. Гупс, Р. Єдут досліджують польський досвід 
транскордонного співробітництва [2]. 
С. Кулина визначає інструменти державного 
регулювання транскордонного економічного 
співробітництва [3]. Н. Мікула і В. Толкованов 
визначають стан та перспективи транскордон-
ного співробітництва регіонів України [4; 5]. 
Є. Рябінін здійснює політичний прогноз транс-
кордонного співробітництва в системі процесів 
регіональної інтеграції України [6]. Р. Федан 
присвятив свої дослідження визначенню стра-
тегічних факторів активізації транскордонного 
співробітництва регіонів Польщі та України 
[7]. А. Фреяк обґрунтовує тенденції розвитку 
транскордонного співробітництва в контексті 
євроінтеграційного курсу України [8]. Отже, 
аналіз проблем і окреслення перспектив транс-
кордонного співробітництва в Україні набуває 
особливої актуальності в контексті європейсь-
кої інтеграції України, оскільки стає засобом 
сприяння рішенню соціально-економічних 
проблем прикордонних територій суміжних 
держав, впливаючи на їх розвиток. 

Метою статті є висвітлення європей-
ського досвіду транскордонного співробітниц-
тва у формі єврорегіонів та його використання 
в Україні. 

Прикордонні території в кожній державі 
є периферійними, які в силу різних обставин 
майже завжди відстають у розвитку від 
центральних регіонів країни. Та в особливо 
важкому стані опинилося населення прикор-
донних територій, де розірвані або істотно об-
межені економічні, культурні, трудові зв’язки. 
Все це підтверджує необхідність реалізації по-
тенціалу транскордонного співробітництва для 
залучення регіонів до зовнішньоекономічної 
діяльності та реалізації заходів щодо якісного 
життєзабезпечення населення прикордонних 
регіонів. 

Європейська спільнота приділяє програ-
мам розвитку своїх прикордонних регіонів ве-

лику увагу, підтримуючи їх ініціативи парт-
нерства з сусідами як в межах власних країн, 
так і в рамках міждержавного співробітництва. 
Прикордонні регіони у європейських країнах 
характеризується підвищеною активністю у 
міжнародному поділі праці порівняно з внут-
рішніми регіонами. Хоча традиційно дані те-
риторії мають ознаки депресивності або дис-
пропорцій в соціально-економічному розвитку. 
Транскордонне співробітництво відіграє роль 
каталізатора щодо створення якісних умов 
життя населення прикордонних територій, лік-
відації ознак периферійності.  

У розвинених європейських країнах на-
громаджено багатий досвід транскордонного 
співробітництва. Як наслідок, регіони Євро-
пейського Союзу відіграють важливу роль у 
формуванні загальноєвропейської політики. 
Проте регіони України перебувають на етапі 
налагодження транскордонних зв’язків з регіо-
нами сусідніх країн. Тому, актуальним питан-
ням залишається активізація вже існуючих та 
налагодження нових зв’язків між регіонами 
України та прикордонними регіонами країн 
Європейського Союзу. Окрім цього транскор-
донне співробітництво дозволить України за-
позичити досвід розвинених європейських кра-
їн щодо політики регіонального розвитку. 

Нормативно-правова основа транскор-
донного співробітництва Європи є досить роз-
винутою і базується на сильній інституційній 
основі. Базовими нормативними документами 
є Європейська Рамкова Конвенція про транс-
кордонне співробітництво між територіальни-
ми общинами або властями (Мадрид, травень 
1980 р.) та три додаткові протоколи до неї. Фа-
ктично, в цих документах, сформований поня-
тійний апарат  щодо між територіального, мі-
жрегіонального та транскордонного співробіт-
ництва. Мадридська конвенція не лише вказує 
на основні «правила гри» в реалізації транско-
рдонного співробітництва, а й має набір типо-
вих угод та інших документів, які підписують-
ся територіальними органами влади прикор-
донних областей сусідніх держав або самими 
державами. Додатковий протокол №3, який 
було відкрито до підписання у листопаді 2009 
р., має на меті в рамках реалізації Європейсь-
кої рамкової конвенції про транскордонне 
співробітництво забезпечити вирішення ряду 
проблем, пов’язаних з відмінностями у полі-
тичних системах, функціях і повноваженнях 
територіальних громад або влад, правових тра-
диціях в різних державах. Протокол № 3 ство-
рює єдині базові правила щодо утворення, 
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членства, діяльності та обов’язків об’єднань 
єврорегіонального співробітництва [5]. 

До Європейського загального законодав-
ства щодо розвитку регіонального співробіт-
ництва входять Європейська хартія місцевого 
самоврядування (Страсбург, жовтень 1985 р.), 
Хартія Конгресу місцевих і регіональних орга-
нів влади Європи (ухвалена Комітетом мініст-
рів 14 січня 1994 р.). Усі європейські прикор-
донні території керуються базовими положен-
нями, викладеними у Європейській хартії регі-
онального просторового планування. Специфі-
ка розвитку прикордонних територій відобра-
жається у Стратегії європейського регіональ-
ного планування. 

Серед інших конвенцій і хартій, які ре-
гулюють різні сфери життя, необхідно відзна-
чити Кіотську конвенцію зі спрощення та гар-
монізації митних процедур, яка має 30 допов-
нень, що розглядають різноманітні ситуації 
для уніфікації та спрощення митних правил і 
процедур при перетині кордонів різних країн. 

Приєднання до зазначених європейських 
законодавчих актів розширює поле транскор-
донного співробітництва, дає можливість пе-
редбачити нормами законодавства України 
встановлення відповідальності регіональних 
органів влади за спільно прийняті рішення, 
здійснення контролю за виконанням заходів, 
що випливають з угод про транскордонне спів-
робітництво, а також поширює правові норми 
Європейської конвенції про транскордонне 
співробітництво між територіальними общи-
нами або властями на транскордонне співробі-
тництво [4]. 

Значним здобутком європейських країн у 
сфері транскордонного співробітництва є за-
снування єврорегіонів – міждержавних транс-
кордонних регіональних асоціацій, створених 
для розробки спільних комплексних програм 
економічної, культурної та гуманітарної взає-
модії, конкретних транскордонних проектів, 
розв’язання проблем зайнятості, інфраструкту-
ри, екології. Єврорегіони, як показує європей-
ська практика, дійсно стали найбільш ефекти-
вною формою транскордонної співпраці. Така 
форма була розроблена з метою врегулювання 
проблем прикордонних територій та сприяння 
встановленню і поглибленню відносин між те-
риторіальними громадами чи органами влади 
різних держав. 

Транскордонному співробітництву в ра-
мках єврорегіонів в Європі надається велике 
значення. Загалом на сьогодні у Європі налічу-
ється понад 180 єврорегіонів, які охоплюють 

практично всі внутрішні і зовнішні кордони 
країн Європейського Союзу та їх кількість 
продовжує зростати. У країнах Європейського 
Союзу єврорегіони існують в умовах відсутно-
сті бар’єрних функцій внутрішніх кордонів, 
надходження значних коштів з бюджетів від-
носно багатих держав і структурних фондів 
ЄС.  

Особливо актуальну участь у процесі ро-
збудови єврорегіональних утворень бере 
Польща. Аналізуючи досвід транскордонного 
співробітництва Польщі, необхідно підкресли-
ти, що транскордонне співробітництво Польщі 
з сусідніми країнами торкається різних сфер 
діяльності: торгівельного обміну; експлуатації 
інфраструктури; охорони навколишнього сере-
довища; наукової, культурної, освітньої спів-
праці. 

Все це вимагало взаємодій на різних рів-
нях, а також торкалося різних організаційних 
форм. Особливо важливим для цієї співпраці 
були взаєморозуміння між владою окремих єв-
рорегіонів з метою обміну досвідом. Загалом 
можна говорити про дві форми транскордон-
ного співробітництва. Перша ґрунтувалася на 
міжурядових угодах, підписаних між регіона-
льними органами влади, інша форма торкалася 
безпосередніх контактів населення, головним 
чином у сфері торгівлі [2]. 

Польські прикордонні території підклю-
чені до діяльності 13 єврорегіонів (створених 
за участі Німеччини, Швеції, Данії, Чехії, Сло-
ваччини, України, Угорщини, Румунії, Росії, 
Білорусії, Латвії та Литви). 

Показником успішного функціонування 
єврорегіонів в Європі є франко-німецько-
швейцарський єврорегіон «Регіо», створений на 
початку 60-х рр. ХХ ст. на прикордонних тери-
торіях Франції, Німеччини та Швейцарії. Успі-
шне тристороннє співробітництво на регіональ-
ному рівні може бути прикладом для насліду-
вання. В межах єврорегіону у досить широких 
масштабах здійснюється передача і обмін нові-
тніми технологіями, масштабною є маятникова 
міграція робочої сили, десятки тисяч жителів 
прикордонних регіонів щоденно перетинають 
кордон, їдучи на роботу в іншу країну. 

Єврорегіон «Найсе-Ниса-Ніса» – регіон, 
який охоплює території трьох держав, які зна-
ходяться в центрі Європи. Ці території мають 
багато спільних інтересів, що сформовані по-
дібним устроєм життя, історією. Територіальна 
особливість положення єврорегіону полягає в 
тому, що він знаходиться на кордоні між краї-
нами – членами Європейського Союзу і 
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Центрально-Східною Європою. Тобто це є той 
регіон, де формуються стосунки Схід-Захід в 
новому, європейському значенні.  

На зовнішніх кордонах Європейського 
Союзу транскордонне співробітництво має на 
меті підвищення життєвого рівня мешканців 
прикордоння при формуванні необхідного рів-
ня безпеки для країн Європейського Союзу. До 
останнього розширення Європейського Союзу 
країни-сусіди основною метою свого розвитку 
вбачали вступ до Європейського Союзу і тран-
скордонне співробітництво було спрямовано 
на полегшення процесів адаптації прикордон-
них територій до вступу до Європейського 
Союзу. У даний час ця мета досягнута і нові 
країни-члени Європейського Союзу переорієн-
товують транскордонне співробітництво на 
формування повністю інтегрованого транскор-
донного регіону. Для всіх інших країн, які не є 
сусідами Європейського Союзу, основною ме-
тою транскордонного співробітництва є забез-
печення підвищення життєвого рівня мешкан-
ців прикордоння шляхом вирішення спільних 
проблем об’єднаними зусиллями. Таким чи-
ном, з огляду на цілі розвитку транскордонно-
го співробітництва можна виділити три групи 
кордонів: внутрішні кордони Європейського 
Союзу; зовнішні кордони Європейського Сою-
зу; кордони між країнами, які не є членами Єв-
ропейського Союзу [5]. 

Єврорегіони стають досить поширеною 
формою транскордонного співробітництва на 
східному кордоні Європейського Союзу, пред-
ставляючи собою основою транскордонної 
взаємодії обласної та районної влади з неуря-
довими організаціями, вони не мають адмініс-
тративного характеру, а їх діяльність ґрунту-
ється на координації роботи суб’єктів даного 
єврорегіону, які діють згідно із законодавством 
даної держави. Єврорегіони, транскордонне 
співробітництво є важливими ланками розвит-
ку співробітництва як всередині Європейсько-
го Союзу, так і між Європейським Союзом та 
його новими сусідами, в тому числі Україною.  

Україна включилася у процес створення 
єврорегіонів на початку 1993 р. і на даний час 
приймає участь у дев’яти: «Карпати», «Буг», 
«Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Дніпро», 
«Ярославна», «Слобожанщина», «Донбас», 
«Чорне море». Україна має значні потенційні 
можливості щодо розвитку транскордонного 
співробітництва, маючи 1390 км сухопутного 
кордону з країнами Європейського Союзу. А 
особливістю транскордонної співпраці України 
є те, що воно відбувається не тільки на кордо-

нах України з країнами Європейського Союзу, 
а і на кордонах з країнами, що не входять до 
складу Європейського Союзу – Росією, Біло-
русією та Молдовою. 

На думку багатьох експертів, найближ-
чим часом слід очікувати подальшого прогресу 
транскордонного співробітництва в Європі. 
Розширення Європейського Союзу виводить 
транскордонне співробітництво на перший 
план у взаєминах Україна – Європейський Со-
юз. Єврорегіони набувають для України особ-
ливого значення. Сьогодні прикордонні регіо-
ни України мають значний потенціал розвитку, 
який при раціональному підході може стати 
суттєвим чинником впливу на соціально-
економічний стан держави, а також відігравати 
вагому роль у процесі інтеграції до європейсь-
кого співтовариства.  

Основна мета єврорегіонів – домогтися ви-
знання чільної ролі міжнаціональних ініціатив, 
націлених на вирішення особливих економічних, 
екологічних і соціальних проблем в регіонах. 
Зрештою, єврорегіони можуть служити «моста-
ми» комунікації лише в тому випадку, якщо буде 
успішним формування соціального капіталу на 
основі взаємної довіри в процесі повсякденної 
взаємодії. Існує припущення, що реальна цін-
ність єврорегіонів може полягати швидше в сти-
мулюванні діалогу й інституційних інновацій і у 
меншій мірі в досягненні амбітних цілей регіо-
нального розвитку [6]. 

Отже, транскордонне співробітництво 
активно розвивається в країнах Європи та 
сприяє: розбудові ефективних та екологічно 
безпечних транспортних мереж; використанню 
сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій; охорони довкілля, ефективному 
використанню природних ресурсів; розвиткові 
стратегій міжнародного співробітництва міст, 
регіонів та країн. Використання єврорегіона-
льних структур в Україні як організаційної 
платформи транскордонного співробітництва 
все більше утверджується у регіональній полі-
тиці як інтеграційний механізм, який реалізу-
ється на прикордонних територіях. 

В умовах поєднання одночасно різно-
спрямованих процесів глобалізації і регіоналі-
зації, транскордонне співробітництво є важли-
вим чинником успішного господарювання та 
розвитку будь-якої країни. В Україні під впли-
вом європейського досвіду затвердилось розу-
міння вагомості ролі регіонів у забезпеченні 
суспільного прогресу. Після значного розши-
рення Європейського Союзу на схід, наша 
держава отримала статус держави – сусіда ЄС, 
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що відкрило можливості для регіонів країни, 
адже регіональна адаптація вітчизняної еконо-
міки до принципово нових європейських під-
ходів у формуванні єдиного простору є чи не 
одним із найголовніших аспектів інтеграцій-
них процесів в Україні. 

Наслідуючи досвід транскордонного спів-
робітництва країн Європейського Союзу, участь 
у єврорегіонах дозволить оперативно вирішувати 
прикордонні проблеми на місцевому рівні, ство-
рювати гнучкі господарські структури з залучен-
ням нових інвестицій для будівництва і розши-
рення інфраструктури, налагоджувати прикор-
донну торгівлю, туризм, розширювати співпра-
цю в культурній, соціальній, природоохоронній 
та інших сферах життя.  
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У.К. Керимова 
Развитие малого предпринимательства 

в Казахстане  
Проанализировано современное состояние 

развития малого предпринимательства в рес-
публике Казахстан. Определена роль малого и 
среднего бизнеса в формировании валового внут-
реннего продукта. Обоснована необходимость 
государственного регулирования малого пред-
принимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, 
малый бизнес, конкурентоспособность, домаш-
ние хозяйства 

 
 

The President of the Republic of 
Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, addressing 
the people of Kazakhstan in a speech 
named"Kazakhstan's way-2050: common goal, 
common interests, common future" on January 17, 
2014 says that "According to global rating 
Kazakhstan is among the group of countries with 
the most favorable conditions to conduct business, 
and we have to strengthen this trend. Small and 
medium enterprises are a solid economic basis of 
our Society, Universal Labour "[4]. That is why 
the strategic development of small enterprises in 
Kazakhstan is urgent and subject to further 
research. 

A number of sufficient number of studies 
is devoted to the development of small enterprises 
in Kazakhstan. Thus, D. Dosanov studies the 
experience of running a small enterprises in the 
world and Kazakhstan. [1] A. Kantarbaeva and 
A.Tukaev reveal the institutional and evolutionary 
approach to entrepreneurship in Kazakhstan [3; 7]. 
K.O. Okaev, N.T. Smagulova and O.A. Yanovska 
learn the essence of entrepreneurship in the 
Republic of Kazakhstan [5]. M. Ten and 
S.Turzhanov reveal basic features of the problem 

of small business in Kazakhstan [6; 8]. However, 
despite intensive study of these topics remain 
some issues remain unresolved and they concern  

the role of small business in economic 
development of Kazakhstan. 

The aim of the research is to define the main 
priorities ofthe development of small enterprises 
in Kazakhstan. 

During the years of economic reforms in 
the country the major priorities in economic 
development have been successfully implemented: 
the denationalization and privatization of state 
property are completed, macro-economic stability 
is observed, a social market economy is formed, 
the consumer market of domestic goods is 
saturated and the legal framework for the 
development of all forms of ownership of 
businesses is formed . 

In 2006 the law on private enterprises was 
adopted in the republic for the first time. It says, 
"This Law regulates social relations arising 
because of business activities, defines the basic 
legal, economic and social conditions and 
guarantees to ensure freedom of private 
enterprises in the Republic of Kazakhstan "[2]. In 
2014, the law was reviewed and some changes  
and additions were made, the definitions for a 
business incubator and the social responsibility of 
business were given. It also says that private 
entrepreneurs on can be citizens of Kazakhstan on 
a par with oralmans (the people who have returned 
to their historic homeland). 

The number of entities involved in small 
businesses is constantly increasing  in the country 
(Table. 1). The data in the table shows that the 
number of entities involved in small businesses in 
the country has increased by 7.2 times, the number 
of employees has increased by 5.0 times and the 
volume of production has increased by 32.5 times 
over the past 13 years. Among the small business 
individual entrepreneurs take the largest share - 
71.5% or 573, 618 people . 

 
© U.K. Kerimova, 2014 
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Table 1 
 

Main economic indicators of the development of small businesses in Kazakhstan 
 

Year Number of entities Number of employees Produced goods,US $ 
1999 30172 340,7 … 
2000 110151 650,5 481,1 
2005 504824 1610,1 678,4 
2010 652886 1882,3 13814,7 
2011 837083 1737,7 14871,9 
2012 801362 1707,8 15659,8 

2012 compared 
to  

2000 , times 
7,2 5,0 32,5 

Note: The data of the Statistical Agency of the Republic of Kazakhstan 
 
The number of farm households in the 

recent years has decreased, and this trend has a 
positive side, as there is a consolidation of small 
farms into larger ones on the basis of cooperation. 
The number of employees in small businesses is 
constantly increasing. On January 1, 2014 the 

number of employees in small businesses 
amounted to 1943.4 , or compared to 2012  it has 
increased by 13.8%. It should be noted that out of 
801 362 entities. the number of small businesses is 
111,014, that is 13.8% (Table. 2). 

 
Table 2 

Main indicators of the activities of the small businesses in Kazakhstan 
 

Indicators 2012 г. 
Number of small businesses. 111014 
Average number of employees in small businesses in one year 849929 
Average salary of an employee, US $ 399 
Produced goods or services, US $ 36762,5 
Total costs, US $ 31101,3 
Tangible costs, US $ 9771,3 
Pretax profit, US $ 3234,4 
Note: The data of the Statistical Agency of the Republic of Kazakhstan 

 
Until 2012, the Agency on Statistics of the 

Republic of Kazakhstan did not provide separate 
data on the development of small businesses. 

Thus, a comparative analysis is almost 
impossible. In 2012, the manufactured products 
and rendered services were worth US $36 
billion.The income amounted US $ 3.2 bln. 

The development of small businesses 
(hereinafter - SB)in the republic  shows that at the 
beginning of 2013 the largest number of SBs were  

functioning in Almaty - 185.600, in Astana - 
96.800, in Karaganda oblast - 83.900, in the East 
Kazakhstan region - 64.800, in South Kazakhstan 
region -.. 63.600, in Almaty region - 53.500 . The 
smallest number is in Zhambyl region(19.100), 

West Kazakhstan region(22.9 000), North 
Kazakhstan region(25.900.), Kyzylorda  
region(27.000). and Mangistau region(28.800). 

Small business has developed in trade, 
that is 33,7% of the total number of small 
enterprises in the country, in construction - 17.3%, 
in industry - 9.6%, and processing industry - 
7.6%, respectively. This suggests a relatively low 
role of small industrial businesses in Kazakhstan 
in solving employment problems. In 2012, the 
share of employment in the SB in total 
employment in the industry was 9.6%. At the 
same time, the share of employment in small 
industrial enterprises (less than 50 employees) in 
the manufacturing sector of the CIS countries is 
30 to 60%. 
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In the countries of CIS and Europe the 
biggest share of people employed in the 
businesses is observed in industry, construction 
and services. However, in Kazakhstan, on the 
contrary, it turns out that the majority of 
employees work in trade and construction, while 
the number of employees is much less in the 
industry, indicating that small businesses are 
undeveloped in this sector of the economy. This 
may be due to financial barriers to entering the 
sector, since it requires a significant material and 

technical base and large financial reserves and 
assets. 

In the structure of production costs for 
small businesses they occupy the largest share of 
non-production costs - 55,9%, and in the structure 
of material costs, the cost of raw materials is 
73.4% respectevely. Thus, the analysis shows that 
the share of manufactured products and provided 
services in the gross domestic product of small 
and medium-sized businesses has the most stable 
trend (Table. 3). 

 
Table 3 

 
The share of Small and Medium Businesses in gross domestic product, % 

 
Indicators 2005  2009  2010  2011  2012  

Evaluation of the share of Small and Me-
dium Businesses in gross domestic product,  
including: 

17,8 20,4 20,2 17,5 17,3 

Small Businesses 8,2 6,6 7,0 6,2 6,0 
Medium Businesses 9,6 13,8 13,2 11,3 11,3 

Note: The data of the Statistical Agency of the Republic of Kazakhstan 
 

 
The data in Table 3 shows that the gross 

output of small business in Kazakhstan does not 
takes more than 6.0% in last years . 

Small business have widespread in 
agriculture. Of the 182.400 private households 
164.8 thous., or 90.3% belong to small business  

entities. Institutional reforms in the 

agricultural sector have led to negative changes in 
the organizational structure of the economy 
associated with a decrease in the share of large 
and medium-sized producers and the expansion of 
the proportion of households. This is especially 
characteristic of the livestock industry. The main 
number of livestock other than birds are 
concentrated in households (Table. 4). 

 

 

Table 4 
 

Livestock in Kazakhstan 
 

Livestock, 
thousand 

All kinds of 
businesses 

including 

farms Husbandary farms Private 
households 

years 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Cattle 5702,4 5668,5 333,7 384,5 994,2 1170,9 4374,5 4113,1 
Including cows 2502,8 2643,7 118,9 142,2 437,8 511,6 1946,1 1989,9 
Sheep 15439,3 15267,0 855,8 805,4 4592,6 5122,3 9990,9 9339,3 
Goats 2652,5 2590,1 9,7 11,2 512,4 603,1 2130,4 1975,8 
Pigs 1204,2 1056,6 230,0 233,8 100,9 131,1 873,3 691,7 
Horses 1607,4 1637,3 97,1 105,1 502,6 578,6 1007,7 953,6 
Camels 173,3 172,6 14,8 14,9 47,2 51,6 111,3 106,1 
Flock 32870,1 33779,6 19122,8 20379,2 304,8 331,6 13442,5 13068,8 
Note: The data of the Statistical Agency of the Republic of Kazakhstan 
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The data in Table 4 shows that the main 
focus is on livestock in the household. For 
example, in 2013 72.6% of cattle belonged to 
households, respectively 61.7% of the cows, 
76.8% of sheep, 76.2% of goats, 58.2% of horses 

and 61.4% of camels . This led to the fact that the 
majority of the produced meat and milk 
(respectively 72% and about 86%) belongs to 
households (Table. 5). 

 
Table 5 

Livestock production in Kazakhstan 
 

Number of 
animals, thousand 

All kinds of 
businesses 

Including 

farms husbandary 
farms 

private 
householods 

years 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Carcass weight 
equivalent 939,2 932,6 131,9 154,1 98,2 104,9 709,1 673,6 

Cow milk, tonnes 5197,8 4803,8 184,7 198,3 428,6 496,2 4584,5 4109,3 
Chicken eggs, 
millions 3698,6 3644,3 2368,8 2343,0 11,1 14,4 1318,7 1286,9 

Sheep wool, tonnes 
 37,0 37,2 1,8 1,8 10,2 10,9 25,0 24,5 

Note: The data of the Statistical Agency of the Republic of Kazakhstan 
 

The data in the table shows that in 2012 
households produced 72.2% of meat, 85.5% of 
milk and 65.9% of wool.The households are not 
able to provide a high level of competitiveness 
and efficiency. It is important to understand that 
the causes of the current manifestations of the 
crisis lie in the absence of a strategy aimed at 
long-term and stable development of business 
structures. Undergoing modernization in 
agriculture is based on a very small class of 
entrepreneurs and it is held without the 
participation of households. This leads to the rise 
of price and the loss of competitiveness of the 
industry. The prevalence of household leads to 
inaccurate forecast data, as they are independent 
activity by virtue of its features. As a result of 
unstable forms of management on the production 
structure, the actual rate of growth of production 
of meat and milk was lower than planned - about 
2% instead of 4.5% and 0.2% instead of 3% a 
year, respectevely. 

Thus, summing up the analysis of the state 
of small business in Kazakhstan, the following 
conclusions can be made: 

- In general, the rise of absolute indicators 
of small business is observed; 

- However, there are negative trends in 
relative performance (growth rate of the current 
SB, the SB share in GDP, the structure of the 
industry development, the growth rate of the 

volume of commercial bank loans to small 
businesses and branch structure). 

According to all above mentioned, the 
above analysis emphasizes that there is a need for 
continued state regulation of small businesses, in 
order to adjust and improve the negative trends in 
the development of small businesses using both 
financial and non-financial instruments. 
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ВСЕГДА ЛИ ЭФФЕКТИВНЫ «ЖЕСТКИЕ» ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ И КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ? 
 

В работе рассмотрены формы и виды ин-
теграции деятельности предприятий, условия их 
применения, достоинства и недостатки. Сделан 
вывод, что создание структур холдингового ти-
па не является единственной альтернативой 
интеграции деятельности организаций, особен-
но в условиях развития рыночных институтов в 
экономиках постсоветских стран и совершенст-
вования антимонопольного законодательства. 

Ключевые слова: вертикальные ограниче-
ния, интеграция, организация, согласованные 
действия, холдинг  

 
N.P. Dragun, I.V. Ivanovskaya  
Are «hard» forms of integration and coordination 

of organization on the market always effective? 
In this paper are discussed the forms and 

kinds of integration of activities of enterprises and 
the conditions of their application, their advantages 
and disadvantages. We concluded the development 
of holdings isn’t the only alternative of the integra-
tion of organizations, especially under development 
of market institutions in the economies of post-Soviet 
countries and the improvement of antitrust laws. 

Keywords: vertical restraints, integration, or-
ganization, tacit collusion, holding 

 
© Н.П. Драгун, И.В. Ивановская, 2014 

 
В условиях включения постсоветских 

стран в международное разделение труда, их 
вступления в ВТО, а также региональные зоны 
свободной торговли и таможенные союзы, и 
как следствие, обострения конкуренции на 
внутренних и внешних рынках, повышение 

эффективности функционирования организа-
ций на основе минимизации транзакционных 
издержек взаимодействия, комбинирования 
конкурентных преимуществ и объединения ре-
сурсов, использования трансфертных цен, то-
варного кредитования и т.д. требуют углубле-
ния интеграции и координации их деятельно-
сти.  

В то же время, проведенный нами анализ 
результатов интеграции белорусских предпри-
ятий в различных отраслях промышленности 
и, особенно, в АПК в форме создания холдин-
говых структур, позволил установить: 

– в настоящее время имеет место стаби-
лизация уровня интеграции в промышленности 
и АПК Беларуси, а также снижение эффектив-
ности названных процессов как фактора роста 
результативности функционирования предпри-
ятий; 

– применение для координации деятель-
ности предприятий, входящих в холдинговые 
компании, только таких традиционных меха-
низмов, как распределение сырьевых зон и 
рынков сбыта, определение состава руко-
водства дочерних предприятий, реализация 
централизованно утверждаемых планов и дол-
госрочных инвестиционных программ, взаим-
ное товарное кредитование и трансфертное це-
нообразование в настоящее время недостаточ-
но для дальнейшего повышения уровня и ис-
пользования преимуществ интеграции пред-
приятий в национальной экономике.  
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Не в последнюю очередь это связано с 
тем, что пути решения целого ряда основных 
задач в области интеграции деятельности ор-
ганизаций до сих пор не получили необходи-
мого научного обоснования. Настоящая работа 
направлена на частичное решение данной про-
блемы. 

Нами установлено, что существующие 
исследования в области интеграции и коорди-
нации деятельности организаций на рынках 
можно разделить на две основные группы: 

1. Прикладные исследования «жестких» 
форм интеграции. Как правило, такие исследо-
вания рассматривают национальные правовые, 
экономические, реже управленческие пробле-
мы создания и функционирования холдинго-
вых структур, ФПГ и т.п. Так, проведенный 
нами анализ результатов научных исследова-
ний в области интеграции в АПК Беларуси 
(как отрасли наиболее прогрессивной в данном 
направлении в стране) позволил установить, 
что в большинстве имеющихся публикаций 
рассматриваются:  

а) предпосылки и преимущества созда-
ния кооперативно-интеграционных объедине-
ний (оптимизация бухгалтерских и транзакци-
онных издержек, повышение устойчивости ор-
ганизаций в условиях кризиса, использование 
эффекта синергии, эффекта финансового рыча-
га, оптимизация налогооблагаемой базы, пере-
распределение ресурсов и др.);  

б) анализируются специфические про-
блемы создания кооперативно-интеграцион-
ных объединений в Беларуси (выбора опти-
мального уровня интеграции – местного, рес-
публиканского, международного; свободы хо-
зяйственной деятельности и государственного 
управления; отношений собственности и др.);  

в) рассматриваются правовые аспекты и 
проблемы создания кооперативно-интегра-
ционных объединений (виды интеграции – 
полное слияние/поглощение, механизм кон-
трольного пакета акций, простое товарищест-
во);  

г) раскрываются «жесткие» формы инте-
грационных объединений (холдинги, ФПГ, 
кооперативы и др., в т.ч. и как формы частно-
государственного партнерства) и проблемы их 
функционирования в Беларуси (прежде всего 
холдингов и ФПГ) [1-3; 5; 6; 8]. 

2. Теоретические исследования верти-
кальных взаимодействий («жестких» и «мяг-

ких» форм интеграции) организаций. Верти-
кальные взаимодействия организаций иссле-
дуются в рамках теории контрактов, теории 
фирмы, теории трансакционных издержек, 
теории прав собственности и др. Здесь можно 
выделить два основных направления исследо-
ваний: 

– рассмотрение вертикальной интегра-
ции как способа устранения несовершенств 
рыночной конкуренции и рыночной власти 
продавцов, позволяющего существенно повы-
шать эффективность функционирования рын-
ков и общественное благосостояние. При этом 
в качестве инструментов вертикальной инте-
грации (в широком смысле слова) выступает 
как собственно вертикальная интеграция («же-
сткая» интеграция), так и вертикальные огра-
ничения (vertical restrictions – «мягкая» инте-
грация), под которыми, в свою очередь, пони-
маются контрактные условия, отличные от ус-
ловий обычных разовых контрактов, которыми 
фирма, действующая на предшествующей ста-
дии цепи сделок (как правило, продавец), оп-
ределяет поведение организации-контрагента 
(как правило, покупателя). Так, Дж. Шпенглер 
для описания несовершенства рыночной кон-
куренции неинтегрированных фирм и ее отри-
цательного влияния на общественное благо-
состояние предложил классическую модель 
«двойной маржинализации», согласно которой 
в условиях отсутствия вертикальной интегра-
ции два последовательных решения о моно-
польном ценообразовании приводят к установ-
лению конечной цены на товар большей, чем 
монопольная цена интегрированной фирмы 
[29]. М. Эйбиру, М.Л. Гринхат и Х. Охта, 
Ф.Р. Варрен-Боултон установили, что, во-
первых, «жесткая» интеграция фирм устраняет 
вертикальные внешние эффекты, тем самым, 
увеличивая общественное благосостояние, во-
вторых, эту же цель позволяют достичь раз-
личные контрактные механизмы, то есть вер-
тикальные ограничения, однако они требуют 
институционально развитых рынков (симмет-
ричность имеющейся у контрагентов инфор-
мации и наличие гарантий исполнения заклю-
ченных контрактов) [9; 10; 17; 18; 32].  

Телсер Л., Мэтьюсон Г.Ф. и Винтер Р.А., 
Марвел Г., Денекер и др. исследовали верти-
кальную интеграцию как инструмент нейтра-
лизации отрицательных горизонтальных 
внешних эффектов, которые часто возникают 
среди дистрибьюторов конечной продукции в 
случае их большого числа. Авторы установи-
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ли, что в равновесном состоянии каждый дист-
рибьютор, стремясь минимизировать свои за-
траты, будет предоставлять конечным покупа-
телям наименьший из возможных объем услуг 
(минимизируя расходы на рекламу, пред- и по-
слепродажное обслуживание) или продавая 
низкокачественный продукт под маркой высо-
кокачественного продукта поставщика. В ре-
зультате в «проигрыше» оказываются как ко-
нечные потребители, так и производитель, 
объемы продаж которого снижаются [24; 30]. 
В то же время «жесткая» вертикальная инте-
грация и вертикальные ограничения стимули-
руют дистрибьюторов к поддержанию высоко-
го качества услуг, а использование производи-
телем ценовых вертикальных ограничений при 
определенных условиях приводит к росту объ-
емов продаж [16; 22; 23].  

Однако Викерс Дж. и Боннано Дж. уста-
новили отсутствие преимуществ вертикальной 
интеграции для производителей в случае нали-
чия на рынке более одного покупателя и более 
одного продавца, действующих в условиях це-
новой конкуренции по Бертрану, а также при-
сутствие риска недобросовестности дистрибь-
юторов, приводящей к более низкой эффек-
тивности дистрибьюторской сети в рамках ин-
тегрированной структуры, чем при условии ее 
самостоятельного функционирования [14; 31]. 
П. Рей и Дж. Стиглиц указывают, что верти-
кальные ограничения на рынке несовершенной 
конкуренции при несовершенной взаимозаме-
няемости продукции снижают не только кон-
куренцию дистрибьюторов на рынке одного 
продукта, но и конкуренцию между товарами 
разных фирм [27]. Д.У. Кэрлтон, Дж. Перлофф, 
М.К. Перри отмечают, что вертикальная инте-
грация может быть средством установления 
ценовой дискриминации потребителей на мо-
нополистическом рынке [15; 25; 26], а П. Аги-
он, П. Болтон, О. Харт, Ж. Тироль, М. Риордан 
– инструментом усиления монопольного по-
ложения путем установления барьеров входа 
на рынок [11; 20; 28]; 

– анализ содержания и сравнительной 
эффективности внутрифирменных и рыночных 
контрактов, формализующих отношения инте-
грации организаций. Так, Б. Клейн, К. Эрроу, 
А. Алчиан и др. рассматривают вертикальную 
интеграцию как инструмент устранения не-
полноты контрактов в условиях специфично-
сти активов и(или) неполноты информации 
[12; 13]. Б. Клейн и Р. Кроуфорд указывают, 
что в условиях специфичности активов верти-

кальные ограничения не могут заменить вер-
тикальную интеграцию в силу высокого риска 
постконтрактного оппортунистического пове-
дения покупателя [21]. С.Дж. Гроссман и 
О.Д. Харт рассматривают вертикальную инте-
грацию как способ изменения прав собствен-
ности, позволяющий передавать права приня-
тия решений единому координирующему ор-
гану, нивелируя, таким образом, риски, свя-
занные с осуществлением капиталовложений в 
специфические активы [19]. 

Таким образом, проведенный нами ана-
лиз содержащихся в литературе результатов 
исследований интеграции и координации дея-
тельности организаций на рынках позволил за-
ключить следующее: а) выделяя несколько 
форм интеграции, авторы недостаточно после-
довательно определяют условия эффективно-
сти их использования; б) недостаточное вни-
мание уделяется горизонтальной интеграции 
организаций, в т.ч. путем координации ими 
ценовой и сбытовой стратегии на рынке (цено-
вого сговора). 

Вследствие этого целью настоящего ис-
следования является – раскрыть взаимосвязь и 
содержание различных форм и видов интегра-
ции организаций, определить механизмы их 
реализации, установить условия предпочти-
тельности, преимущества и недостатки раз-
личных комбинаций форма/вид интеграции ор-
ганизаций. 

Нами установлено, что дальнейший эф-
фективный рост уровня интеграции в нацио-
нальной экономике постсоветских стран воз-
можен только при условии комплексного ис-
пользования различных ее форм (жесткая, мяг-
кая, согласованные действия) и видов (гори-
зонтальная и вертикальная): 

1. «Жесткая» интеграция на основе тех-
нологического объединения и интеграции ка-
питала через слияния и поглощения организа-
ций. В этом случае организации формально за-
висят (на основе контроля собственности) друг 
от друга. Условия предпочтительности исполь-
зования данной формы интеграции: институ-
циональная неразвитость рынков; низкая дис-
циплина договорных отношений и неэффек-
тивность механизмов принуждения к исполне-
нию контрактов (судебной системы); неэффек-
тивность функционирования ценового меха-
низма (цены на рынке не носят равновесного 
характера, например, в силу их директивного 
установления и монополизации); неэффектив-
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ность финансового рынка (высокие реальные 
процентные ставки, ограничения на доступ к 
капиталу – величина инвестиций выше и внут-
ренняя кредитная процентная ставка ниже, чем 
на рынке капитала). Таким образом, по мере 
институционального развития экономики в си-
лу изменения данных условий будет наблю-
даться снижение роли «жесткой» интеграции. 

Преимущества рассматриваемой формы 
интеграции подробно описаны во многих ра-
ботах. Однако очень редко отмечается, что она 
имеет следующие существенные недостатки: 

– вертикальная «жесткая» интеграция: 
высокие расходы на совершение сделок по 
слиянию и поглощению для материнской ор-
ганизации; снижение эффективности органи-
заций-участников вследствие ослабления кон-
куренции и снижения уровня специализации; 
рост расходов на управление и его усложне-
ние; высокие постоянные издержки, связанные 
с низкой мобильностью производственных 
мощностей; рост монополизации рынка и 
барьеров доступа на него для независимых ор-
ганизаций; стремление к долгосрочным инве-
стициям, что снижает  мобильность инвести-
ционных ресурсов и удлиняет сроки их оку-
паемости; высокая уязвимость перед снижени-
ем спроса на конечную продукцию вертикаль-
ной цепочки; неравномерность технического и 
технологического прогресса для разных этапов 
вертикальной цепи, что приводит к сдержива-
нию инновационной активности организаций, 
входящих в вертикальную структуру, непро-
порциональности их производственных воз-
можностей; директивное распределение ресур-
сов может быть менее эффективно, чем по-
средством рыночного механизма; искажение 
трансфертными ценами показателей эффек-
тивности организаций; 

– горизонтальная «жесткая» интеграция: 
высокие расходы на совершение сделок по 
слиянию и поглощению для интегрирующей 
организации; снижение эффективности и рост 
издержек организаций-участников вследствие 
ослабления конкуренции; рост расходов на 
управление и его усложнение; высокие посто-
янные издержки, связанные с низкой мобиль-
ностью производственных мощностей; рост 
монополизации рынка и барьеров доступа на 
него для независимых организаций; высокая 
зависимость от колебаний конъюнктуры рынка 
и низкий уровень адаптивности; директивное 
распределение ресурсов может быть менее эф-
фективно, чем посредством рыночного меха-

низма; невозможность использования внут-
реннего ценообразования и оптимизации та-
ким образом налоговой нагрузки. 

2. «Мягкая» интеграция на основе за-
ключения контрактов (давальческих; устанав-
ливающих франчайзинговые отношения; уста-
навливающих вертикальные ограничения – 
уровень цен реализации, территориальные ог-
раничения реализации товара, ограничения 
круга поставщиков для покупателя, взаимосвя-
занные продажи товаров и др.). В этом случае 
организации формально не зависят друг от 
друга, степень их зависимости определяется 
взятыми на себя договорными обязательства-
ми. Условия предпочтительности использова-
ния данной формы интеграции: институцио-
нальная развитость рынков (например, зару-
бежных рынков); хорошая дисциплина дого-
ворных отношений; высокая эффективность 
механизмов принуждения к исполнению кон-
трактов (судебной системы); высокая эффек-
тивность функционирования ценового меха-
низма (цены на рынке носят равновесный ха-
рактер, практическое отсутствие их государст-
венного регулирования, низкий уровень моно-
полизации), высокая эффективность финансо-
вого рынка (низкие реальные процентные 
ставки, отсутствие ограничений на доступ к 
капиталу). Таким образом, по мере институ-
ционального развития экономики роль «мяг-
кой» интеграции возрастает. Преимущества 
данной формы интеграции: 

– вертикальной «мягкой» интеграции 
(вертикальные ограничения): отсутствие рас-
ходов на осуществление сделок по слиянию и 
поглощению; повышение эффективности рабо-
ты независимых от производителя торговых 
организаций-продавцов его продукции путем 
закрепления в контракте размера расходов тор-
говой организации на рекламу, условий про-
дажи продукции, квалификации персонала 
торговой организации, перечня реализуемых 
номенклатурных позиций товара, границ рын-
ка сбыта и т.д.; увеличение закупок продукции 
у производителя и ее реализации на рынке; 
рост уровня прибыльности деятельности за 
счет снижения уровня конкуренции между 
торговыми организациями, производителями 
продукции, поставщиками сырья путем огра-
ничений расходов на рекламу, установления 
минимальных/максимальных цен постав-
ки/реализации; активизация инвестиций в спе-
цифические активы на основе заключения дол-
госрочных контрактов между поставщиком и 
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покупателем; повышение эффективности 
функционирования организаций за счет уча-
стия в конкуренции с независимыми постав-
щиками; сохранение высокого уровня специа-
лизации и разделения труда; отсутствие ситуа-
ции «двойной маржинализации»; возможность 
использования ценовой дискриминации контр-
агентов, не являющихся сторонами контрак-
тов; 

– горизонтальной «мягкой» интеграции 
(явный сговор): отсутствие расходов на осуще-
ствление сделок по слиянию и поглощению; 
рост прибыльности деятельности за счет со-
гласования или координации отпускных цен, 
раздела рынка сбыта, ограничения объемов 
производства; объединение ресурсов для реа-
лизации инвестиционных и инновационных 
проектов; защита от входа на рынок новых 
конкурентов (например, иностранных). 

Недостатки рассматриваемой формы 
интеграции: 

– вертикальной «мягкой» интеграции: 
неэффективна в условиях институциональной 
неразвитости рынков, низкой дисциплины до-
говорных отношений, неэффективности функ-
ционирования ценового механизма и финансо-
вого рынка и т.д.; противоречие ряда верти-
кальных ограничений антимонопольному за-
конодательству; рост расходов на мониторинг 
выполнения условий контрактов и, при необ-
ходимости, защиту интересов в суде; высокие 
транзакционные издержки заключения и реа-
лизации контрактов; невозможность использо-
вания внутреннего ценообразования и оптими-
зации таким образом налоговой нагрузки; 

– горизонтальной «мягкой» интеграции: 
явный сговор на национальном рынке проти-
воречит антимонопольному законодательству; 
ограничение конкуренции на рынке; высокие 
транзакционные издержки заключения согла-
шений; высокие затраты на координацию дея-
тельности участников (мониторинг рынка, соз-
дание ассоциаций и других структур и т.д.). 

3. Согласованные действия на основе 
добровольного и взаимовыгодного согласова-
ния стратегий поведения на рынках без заклю-
чения формальных соглашений (в т.ч. ценовой 
и неценовой сговор). В данном случае степень 
зависимости выбирается организациями доб-
ровольно. Условия предпочтительности ис-
пользования данной формы интеграции: нали-
чие условий возникновения и существования 
согласованных действий (неоднократность 

взаимодействия на рынке, функционирование 
механизма наказания за нарушение сговора и 
др.); благоприятные для максимизации прибы-
ли участников посредством согласованных 
действий значения структурных факторов 
рынка, характеристик участников сговора и 
макроэкономических условий [7]. Нами уста-
новлено, что в силу ряда причин наблюдается 
рост числа фактов согласованных участников 
на рынке по мере развития национальных эко-
номик постсоветских стран [4]. Преимущества 
данной формы интеграции: 

– вертикальной: нет, т.к. она не является 
формой вертикальной интеграции; 

– горизонтальной (ценовой и неценовой 
сговор): отсутствие расходов на осуществле-
ние сделок по слиянию и поглощению; отсут-
ствие транзакционных издержек заключения и 
выполнения контрактов; низкие расходы на 
мониторинг действий конкурентов; рост при-
быльности деятельности за счет согласования 
или координации отпускных цен и объемов 
производства. 

Недостатки рассматриваемой формы 
интеграции: согласованные действия на на-
циональном рынке противоречат антимоно-
польному законодательству; возможность под-
держания неявного сговора зависит от множе-
ства экономических переменных; ограничение 
конкуренции на рынке. 

Новизна полученных нами результатов 
заключается, во-первых, в выделении трех ос-
новных форм интеграции деятельности орга-
низаций и установлении механизмов их реали-
зации: а) «жесткой» посредством технологиче-
ского объединения и интеграции капитала че-
рез слияния и поглощения организаций; 
б) «мягкой» путем заключения контрактов (в 
т.ч. давальческих, франчайзинговых, а также 
устанавливающих вертикальные ограничения); 
в) согласованных действий на основе добро-
вольного и взаимовыгодного согласования 
стратегий поведения организаций на рынках 
(ценовой сговор); во-вторых, в установлении 
для каждой из форм интеграции условий ее 
эффективного использования; в-третьих, в 
раскрытии экономических (наличие/отсутствие 
затрат на слияния/поглощения, снижение/рост 
издержек на заключение и выполнение кон-
трактов, возможность/невозможность исполь-
зования эффектов масштаба, разнообразия, 
опыта и др.), управленческих (рост/снижение 
расходов на управление, эффективности кон-
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троля и др.), финансовых (объединение финан-
совых ресурсов, возможность/невозможность 
использования трансфертных цен, внутреннего 
товарного кредита, расширение возможностей 
самострахования, снижение дефицита оборот-
ных средств и др.), конкурентных (повышение 
эффективности функционирования на различ-
ных этапах создания добавленной стоимости, 
объединение ресурсов и опыта, снижение рис-
кой хозяйственной деятельности и др.) пре-
имуществ и недостатков каждой из комбина-
ций форм и видов (горизонтальная и верти-
кальная) интеграции деятельности организа-
ций. Это дает возможность органам государст-
венной власти и собственникам организаций 
разработать действенную стратегию их инте-
грации с учетом специфики рынков сбыта, 
территориального размещения, экономических 
условий функционирования, целей интегра-
ции, а также повысить эффективность функ-
ционирования интегрированных структур на 
основе выбора и реализации оптимальных в 
существующих условиях комбинаций фор-
ма/вид интеграции деятельности. 

Наличие различных форм интеграции, 
совокупность присущих им достоинств и не-
достатков, специфичность условий эффектив-
ного использования позволило нам сделать 
вывод, что создание структур холдингового 
типа не является единственной альтернативой 
интеграции деятельности организаций, осо-
бенно в условиях развития рыночных институ-
тов в экономиках постсоветских стран и со-
вершенствования антимонопольного законода-
тельства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Проаналізовано сучасні тенденції у сфері 

використання трудового потенціалу, переваги 
та недоліки існуючих методів визначення напря-
мків посилення інтеграційної взаємодії України, 
запропоновано удосконалений підхід. 

Ключові слова: світова інтеграція, ринок 
праці, продуктивна сила, трудовий потенціал, 
інтегральний критерій, людський розвиток, мо-
тивація праці 

 
Э.И. Полякова  
Совершенствование использования трудового 
потенциала Украины в контексте усиления 
интеграционных процессов 

Проанализированы современные тенден-
ции в сфере использования трудового потенциа-
ла, преимущества и недостатки существующих 
методов определения направлений усиления ин-
теграционной взаимодействием Украины, пред-
ложен усовершенствованный подход. 

Ключевые слова: мировая интеграция, 
рынок труда, производительная сила, трудовой 
потенциал, интегральный критерий, развитие 
человечества, мотивация труда 

 
E.I. Polyakova  
Іmprovement use of labor potential Ukraine in the 
context of strengthening integration 

Analysis of current trends in the use of labor 
potential, advantages and disadvantages of the exist-
ing methods for determining the direction of streng-
thening the integration interact Ukraine, proposed 
an improved approach. 

Keywords: global integration, labor market, 
the productive power of labor potential integral cri-
terion, human development, work motivation 

 
В сучасних умовах існування світової 

економіки інтеграція виступає процесом, який 
стає підґрунтям соціально-економічного роз-
витку країни. Вона сприяє посиленню мобіль-
ності робочої сили, інтернаціоналізації соціа-
льних і трудових стандартів життя, інтенсифі-
кації транснаціональних зв’язків і тим самим 
прискорює взаємопроникнення та зближення 
ринків. Інтеграція України до світового ринку 
праці постає важливою умовою оптимізації 
національної участі у міжнародному розподілу 
праці. Стати рівноправним суб’єктом світового 

ринку праці та учасником інтеграційних про-
цесів Україна зможе лише за умови підвищен-
ня ефективності використання наявного трудо-
вого потенціалу і забезпечення його розвитку 
згідно з міжнародними стандартами, оскільки 
він є головною продуктивною силою та осно-
вою забезпечення конкурентоспроможності 
економіки держави.  

Для визначення напрямків посилення ін-
теграційної взаємодії України актуальним за-
лишається завдання всебічного і глибокого 
аналізу процесів, що відбуваються на світово-
му ринку праці. Проблеми формування трудо-
вого потенціалу і перспективи його реалізації, 
вирішення яких визначаються завдяки здійс-
ненню такого аналізу, є визначальними для 
майбутнього України та створення платформи 
переходу в сучасних умовах. У той же час, рі-
вень і якість трудового потенціалу виступають 
фундаментом у забезпеченні конкурентоспро-
можності економіки України. Загострення 
проблем відтворення трудового потенціалу в 
сучасний період вимагає переосмислення нау-
кового підходу з питань його розвитку, регу-
лювання зайнятості населення та врахування в 
дослідженнях тих суперечностей, умов та чин-
ників, що визначають перспективи економіч-
ного зростання держави та утвердження нової 
економічної моделі зайнятості.  

Дослідженню соціально-економічних ас-
пектів проблем формування та реалізації тру-
дового потенціалу населення присвятили свої 
роботи вітчизняні дослідники. Питанням оцін-
ки ефективності управління трудовим потенці-
алом та формування системи мотивації прис-
вячено роботи Л. Ільїча [2; 3], Л. Корчевська 
особливу увагу приділяє стану трудового по-
тенціалу [4], предметом дослідження Г. Кули-
кова є мотивація праці найманих працівників 
[5], ряд досліджень присвячено аналізу особ-
ливостей функціонування ринку праці та ін-
шим. Але, незважаючи на широкий спектр до-
сліджень, питання ефективності використання 
трудового потенціалу та  удосконалення  існую  
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чої моделі державного регулювання процесів 
відтворення залишаються нерозкритими пов-
ною мірою. 

Зважаючи на актуальність обраної тема-
тики дослідження, мета даної роботи полягає 
у вивченні сучасних тенденцій розвитку тру-
дового потенціалу, визначенні пріоритетів 
державної політики щодо його відтворення, 
запровадженні в практику державного регулю-
вання нових соціально-економічних, іннова-
ційних та інвестиційних механізмів, спрямова-
них на підвищення ефективного використання 
трудового потенціалу відповідно до умов інте-
граційних процесів. 

Методологічні узагальнення існуючих 
підходів з вивчення сутності трудового потен-
ціалу та проблем його розвитку дали змогу ро-
зглядати цю категорію в нових економічних 
умовах і враховувати специфіку її прояву. 
Трудовий потенціал можна визначити як соці-
ально-економічну категорію, яка виражається 
сукупністю продуктивних характеристик еко-
номічно активного населення, що визначають 
інноваційний розвиток країни. Врахування при 
комплексній оцінці розвитку трудового потен-
ціалу сучасних аспектів господарювання обу-
мовило вдосконалення понять «»номінальний 
та «реальний» трудовий потенціал. Номіналь-
ний трудовий потенціал – це інтегральний кри-
терій спроможності економічно активного на-
селення до суспільно-корисної діяльності, що 
обчислюється як середня арифметична частко-
вих індексів структурних компонентів трудо-
вого потенціалу, які характеризують фазу його 
формування та розвитку у відповідному про-
фесійному напрямі. Реальний трудовий потен-
ціал – це номінальний трудовий потенціал з 
урахуванням індексу економічної компоненти, 
яка характеризує фазу використання трудового 
потенціалу у відповідності до професійного 
напряму та враховує можливості реалізації 
здатності до праці. Для визначення оптималь-
ної ефективності використання трудового по-
тенціалу обов’язково необхідно брати до уваги 
умови збереження якісних параметрів трудово-
го потенціалу, що характеризують стан та охо-
рону здоров’я населення, організацію профе-
сійного навчання та перепідготовки зайнятого, 
незайнятого, безробітного населення, умови 
для реалізації трудового та творчого потенціа-
лу кожної людини. Насамперед ефективність 
використання трудового потенціалу – це сис-
темне поняття, яке відображає ступінь забез-
печеності умов формування і реалізації трудо-
вого потенціалу з урахуванням його якісних 

параметрів, що має кількісну міру, виражену 
через систему об’єктивних показників, та спів-
ставляється у просторі і часі [2].  

Вітчизняні науковці рекомендують здій-
снювати комплексну оцінку ефективності ви-
користання трудового потенціалу на основі 
побудови та визначення рівня загального інте-
грального показника, складовими якого є пока-
зники оцінки основних компонентів трудового 
потенціалу, що характеризують фази його від-
творення. Кожна складова має регіональні 
особливості та специфіку, які створюють пози-
тивну або негативну основу для формування, 
накопичення та розвитку якісних і кількісних 
параметрів трудового потенціалу. Такий підхід 
до оцінки ефективності використання трудово-
го потенціалу дозволяє створити майже цілісну 
картину його структурної будови і узагальнити 
передумови для підвищення ефективності, але 
не передбачає облік сучасних умов. Отже, ін-
тегральний показник ефективності викорис-
тання трудового потенціалу складається з ієра-
рхії системи показників, де на найнижчому рі-
вні знаходяться показники-ознаки, об’єднані у 
групи, на другому рівні – інтегральні показни-
ки, що визначають стан кожної групи показни-
ків, на вершині розташовується загальний інте-
гральний показник, який комплексно характе-
ризує ефективність використання трудового 
потенціалу в цілому.  

Інтегральний показник ефективності ви-
користання трудового потенціалу дозволяє ра-
нжувати регіони на основі співставлення фак-
тичної ситуації з найкращими і найгіршими 
досягненнями [3]. Крім того, цей критерій 
складається з ієрархії показників, що дає мож-
ливість визначити вплив окремих складових на 
його величину, і може бути упорядкований ін-
формаційною базою при прийнятті управлін-
ських рішень. Але необхідно пам’ятати, що 
висока ефективність використання трудового 
потенціалу досягатиметься за умови врахуван-
ня всіх особливостей його розвитку у регіона-
льному розрізі на всіх стадіях його відтворен-
ня. Економічний тиск на працездатне населен-
ня зростає за рахунок скорочення його чисель-
ності. У наступні роки чисельність населення 
працездатного віку буде скорочуватись, оскі-
льки до цієї категорії населення наближаються 
малочисельні групи народжених у 1986-
1990 рр. Тому значного поповнення економіч-
но активної частини населення за рахунок мо-
лодих поколінь не відбудеться.  

Аналіз структурних зрушень у зайнятос-
ті дозволив виділити основні тенденції, прита-
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манні ринку праці у 2013 р. порівняно з 
2010 р.: скорочення рівня зайнятості, збіль-
шення обсягів вивільнення працівників, збіль-
шення рівня безробіття у визначенні МОП, 
зростання рівня безробіття у сільській місцево-
сті при скороченні його у міській, скорочення 
кількості зневірених у пошуках роботи незай-
нятих громадян працездатного віку, зменшен-
ня обсягів довготривалого безробіття (серед 
безробітних у визначенні МОП), збільшення 
тривалості зареєстрованого безробіття, змен-
шення потреби підприємств, установ, органі-
зацій у працівниках, зниження навантаження 
зареєстрованих незайнятих громадян на вільні 
робочі місця. Оздоровленню регіональних ри-
нків праці, що перебувають у кризовому стані, 
перешкоджають інерційні процеси: повільна 
ротація безробітних, обмежена пропозиція ро-
бочих місць, значна тривалість безробіття. То-
му можна наголосити, що регіональна концеп-
ція управління трудовим потенціалом повинна 
бути частиною державної концепції людського 
розвитку, метою якої є забезпечення можливо-
стей формування і реалізації трудового та тво-
рчого потенціалу кожної конкретної людини 
незалежно від походження, місця проживання, 
матеріального забезпечення.  

Якщо базуватися на системному підході 
до управління процесом відтворення трудового 
потенціалу та вважати, що він має здійснюва-
тися на місцевому рівні, то вкрай необхідне 
розширення саморегулювання, створення умов 
для саморозвитку всіх суб’єктів господарю-
вання, тобто запровадження в економічну 
практику такого механізму, у якому кожен із 
суб’єктів виконує конкретно закріплені функ-
ції, але у рамках єдиної мети – збереження і 
накопичення трудового потенціалу регіону. На 
регіональному рівні вирішуються питання 
стратегічного плану, а самк: розробляються 
основні завдання щодо управління людськими 
ресурсами регіону, здійснюється координація і 
контроль над діяльністю підрозділів та підсис-
тем. Участь регіональних органів влади, в пе-
ршу чергу, полягає в законодавчому забезпе-
ченні функціонування суб’єктів управління. На 
місцевому рівні здійснюється оперативне 
управління поточними справами (сприяння за-
йнятості, підтримка підприємств, які створю-
ють нові робочі місця, стимулювання розвитку 
соціальної сфери, освіти). На рівні підприємст-
ва та навчального закладу здійснюється управ-
ління як зайнятою частиною населення, так і 
потенційними працівниками.  

Проблеми у соціально-трудовій сфері 

неможливо вирішити без залучення роботода-
вців, працівників їх спілок та організацій і сус-
пільства в цілому. При цьому вкрай небезпеч-
ним є усунення держави від регулювання відт-
ворення трудового потенціалу. Особливо акту-
альною є необхідність розробки та впрова-
дження в економічну практику механізмів, що 
забезпечать відповідність підготовки кадрів 
потребам виробництва. Дієвим механізмом, 
спрямованим на подолання дисбалансу між 
попитом і пропозицією на ринку праці, має 
стати формування регіональних замовлень на 
підготовку кадрів. Формування системи безпе-
рервного навчання кадрів має здійснюватися 
шляхом удосконалення нормативно-правової 
бази для професійного навчання персоналу, у 
тому числі безпосередньо на виробництві. В 
Україні сьогодні практично не діє система під-
вищення кваліфікації, не відбувся перехід кад-
рових служб до служб управління персоналом. 
Цим обумовлена необхідність реорганізації си-
стеми кадрового забезпечення підприємств, 
приведення її у відповідність сучасним вимо-
гам виробництва, світовому досвіду з метою 
безпосереднього залучення працівників до ре-
алізації економічних реформ.  

Вкрай необхідно, щоб заходи сприяння 
підприємствам у підготовці персоналу на ви-
робництві передбачали створення на держав-
ному та регіональному рівнях системи методи-
чної та організаційної допомоги підприємст-
вам щодо розповсюдження вітчизняного та за-
рубіжного передового досвіду ефективного ви-
користання трудового потенціалу з послідов-
ним розвитком організації виробництва через 
навчання керівників та спеціалістів, озброєння 
їх знаннями стосовно забезпечення успішної 
діяльності в умовах конкурентного середовища 
ринку. Загальна координація роботи щодо реа-
лізації цих напрямків на державному рівні по-
винна здійснюватися Міністерством праці та 
соціальної політики України, на регіональному 
рівні – територіальними органами управління з 
питань праці та зайнятості. 

Сучасний етап розвитку економіки хара-
ктеризується посиленням інтеграційних тенде-
нцій. У контексті інтеграції до світового ринку 
праці великого значення набуває підвищення 
ефективності використання трудових ресурсів 
країни, що є головним чинником поліпшення 
параметрів конкурентоспроможності держави, 
а відповідно і особистого добробуту та статку 
кожного працівника. Інтеграцію до світового 
ринку праці можна визначити як процес залу-
чення і згладжування відмінностей виробни-
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чих і трудових потенціалів сукупності країн, у 
результаті якого створюється позитивний 
ефект від їх взаємодії на вищому рівні розвит-
ку, а саме забезпечення соціальних та економі-
чних суб’єктів добробутом і безпекою на дов-
готривалий час. Світовий ринок праці виступає 
підсистемою світового господарства і здійснює 
безпосередній вплив на динаміку економічного 
зростання та макроекономічну рівновагу, а з 
іншого боку, він сам знаходиться під впливом 
усіх соціально-економічних показників і дина-

міки економічного зростання [4]. Проблеми, 
породжені неструктурованим ринком праці, 
поглиблюють кризові явища в економіці, 
стримують структурні перетворення, перешко-
джають створенню передумов для довгостро-
кової макроекономічної стабілізації. За даними 
Державної служби статистики України у 2012 
р. чисельність економічно активного населення 
у віці 15-70 рр., у порівнянні з відповідним пе-
ріодом 2011 р., зменшилася на 21,6 тис. осіб та 
становила 22,0 млн. осіб (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Структура економічно активного населення України за 2008-2012 рр. 
 

Показники 
Статистичні дані по роках 

2010 2011 2012 
тис.осіб % тис.осіб % тис.осіб % 

Безробітне населення віком від 
15-70 років 1785,6 8,1 1732,7 7,9 1657,2 7,5 

Штатні працівники, яким заробі-
тна плата нарахована в межах мі-
німальної заробітної плати 

791,5 3,6 603,6 2,7 557,4 2,5 

Населення, яке зайняте в нефор-
мальному секторі економіки 4649,2 21,1 4704,9 21,4 4651,6 21,1 

Економічно активне населення у 
віці 15-70 років 22051,6 100,0 22033,1 100,0 22011,5 100,0 

Джерело: Розраховано автором за даними Державного комітету статистики України, 2012 
 
Чисельність безробітних у 2012 р. в порі-

внянні з попереднім роком зменшилася на 
75,5 тис. осіб та на 232,1 тис. осіб зросла в порі-
внянні з 2008 р.) [1]. При цьому рівень безробіт-
тя населення віком 15-70 років, визначений за 
методологією Міжнародної організації праці 
(МОП), знизився з 7,9% економічно активного 
населення у 2011 р. до 7,5% у 2012 р. і був ниж-
чим, ніж відповідний показник по країнах Єв-
росоюзу (9,7%) [6, с.5]. У 2013 р. за направлен-
ням державної служби зайнятості України пра-
цевлаштувалися 541,9 тис. осіб, з числа зареєст-
рованих безробітних, що на третину більше, ніж 
у 2012 р. При цьому кількість безробітних, які 
отримали допомогу по безробіттю одноразово 
для організації підприємницької діяльності, збі-
льшилася з 11,2 тис. осіб у 2012 р. до 
16,2 тис. осіб у 2013 р. За направленням служби 
зайнятості було працевлаштовано 270,3 тис. 
осіб, які перебували на обліку, та не були зареє-
стровані в державній службі зайнятості як без-
робітні [1]. Але суттєвим недоліком розвитку 
ринку праці в Україні є низький рівень її оплати 
не лише в порівнянні із значенням даного пока-
зника у країнах з розвиненою економікою, а й з 
урахуванням фактичної продуктивності праці. 

Такий компонент саморегуляції ринку праці, як 
заробітна плата не приведена у відповідність із 
вартістю робочої сили і деформує попит і про-
позицію. Таким чином, ринок праці в Україні 
залишається розбалансованим і малоефектив-
ним, а його структура визначається неузгодже-
ністю, пов’язаною із суперечністю між відкри-
тим, гнучким, ліберальним характером ринку 
трудових ресурсів та жорсткими, державними 
нормами його регулювання. Таким чином, ос-
новні риси сучасного світового ринку праці 
можна розглядати залежно від економічних фа-
кторів, які комплексно впливають на світовий 
ринок праці, а саме: міжнародний розподіл і 
спеціалізація праці; НТП, інформатизація і 
зв’язок; між-народна конкуренція; розвиток мі-
жнародної транспортної інфраструктури; між-
народна мобільність капіталу; структурні зру-
шення в економіці; лібералізація цін і міжнаро-
дна міграція.  

На основі вивчення сутності і визначень 
трудового потенціалу (соціально-економічно-
го, трудоресурсного, демографічного, політ-
економічного) необхідно конкретизувати і ана-
лізувати наступні компоненти цього складного 
структурного соціально-економічного утворен-
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ня, таких як: «матеріальна забезпеченість», 
«ринок праці», «освіта», «інноваційний потен-
ціал», «соціальна напруженість», «демографія», 
«здоров’я» і «екологія». Такий поділ має умов-
ний, а не абсолютний характер і обумовлений 
тим, що у ринкових умовах структура трудово-
го потенціалу країни визначається не інертніс-
тю і стійкістю, а мобільністю і антиентропій-
ною здатністю. Насамперед трудовий потенціал 
– це сукупність кількісних та якісних властиво-
стей працездатного населення, що реалізовані 
або потенційні і зумовлюють його здатність до 
продуктивної трудової діяльності у конкретних 
геопросторово-часових координатах, яка зале-
жить від економічних, освітньо-культурних, на-
уково-технічних, демографічних, медико-
соціальних та екологічних умов. 

До сучасних багатоваріантних інтегра-
ційних процесів у сфері використання трудово-
го потенціалу можна віднести: мобільність ро-
бочої сили; інтернаціоналізацію соціальних і 
трудових стандартів життя; транснаціоналіза-
цію мікроекономічних структур і робочої сили. 
Мобільність робочої сили може носити як орга-
нізований характер (програми, замовлення), так 
і спонтанний (робітники самостійно пропону-
ють себе на сучасному світовому ринку праці). 
Міжнародна міграція може відбуватися шляхом 
фізичного або віртуального переміщення (за 
допомогою нових систем зв’язку, телекомуні-
кацій, Інтернету тощо). Інтернаціоналізація со-
ціальних і трудових стандартів життя спрямо-
вана на їх відповідність вимогам світового рин-
ку праці з метою удосконалення використання 
національного трудового потенціалу. Трансна-
ціоналізація мікроекономічних структур і робо-
чої сили спрямована на поширення ринків збуту 
трудових послуг і реалізується у такій формі, як 
міграція капіталу через кордони у місця найбі-
льшого попиту на трудові ресурси.  

У сучасних умовах розвитку світової еко-
номіки саме трудовий потенціал зумовлює 
участь країн у міжнародному розподілі праці, 
оскільки характер, темпи і масштаби соціально-
економічного розвитку, у першу чергу, зале-
жать від якості та ефективності використання 
робочої сили, що безпосередньо впливає на 
конкурентоспроможність як країни, так і підп-
риємств. Глобальні тенденції і проблеми сього-
дення умовно розподіляються на декілька на-
прямків залежно від сутності та характеру їх-
нього впливу на розвиток світового ринку пра-
ці: посилення глобальної нерівності в оплаті 
праці; структурні зрушення у зайнятості насе-
лення; зростання мобільності населення; дефі-

цит кваліфікованої робочої сили; скорочення 
витрат на робочу силу; зростання кількості на-
селення і старіння трудового потенціалу; розви-
ток сучасної світової освіти; уніфікація, станда-
ртизація та гомогенність соціальних процесів.  

Аналіз зайнятості на світовому ринку 
праці дозволив виявити такі тенденції, як: зме-
ншення амплітуди структурних коливань, зок-
рема, зміни рівня безробіття; зростання фрик-
ційного, технологічного та структурного без-
робіття; поширення нестандартних форм за-
йнятості, зокрема, самозайнятості та часткової 
зайнятості; зростання незареєстрованої зайня-
тості і збільшення попиту на міжнародну ро-
бочу силу з боку зареєстрованих структур. На 
сучасному етапі спостерігаються наступні міг-
раційні тенденції, а саме: збільшення питомої 
ваги мігрантів у загальній кількості працездат-
ного населення країни; зростання нелегальної 
імміграції; підвищення вхідних бар’єрів про-
никнення на світовий ринок праці; посилення 
«відпливу умів»; дискримінація мігрантів; збі-
льшення часу перебування мігрантів у прий-
маючих країнах; зростання питомої ваги жінок 
серед мігрантів; зосередження більше 60% мі-
жнародних мігрантів у розвинених країнах, ве-
лика частка яких знаходиться в Європі.  

Отже, стан трудового потенціалу Украї-
ни, у розрізі його компонентів, знаходиться у 
незадовільному стані. На першому місці серед 
негативних тенденцій, які гальмують інтегра-
цію України до світового ринку праці – зни-
ження використання інноваційного потенціалу, 
погіршення стану матеріальної забезпеченості, 
порушення пропорційності і структурної рів-
новаги демографічних процесів, а також погі-
ршення стану здоров’я трудових ресурсів. На 
другому місці – незадовільний стан національ-
ного ринку праці, дефіцит кваліфікованої ро-
бочої сили, зростання рівня злочинності і ко-
румпованості суспільства. На третьому місці – 
зниження якості освіти (хоча рівень освіти в 
Україні досить високий) і погіршення екологі-
чної ситуації. Взагалі, для підвищення ефекти-
вності використання трудового потенціалу по-
трібно забезпечити реальне зростання еконо-
міки, яке дозволить направити додаткові фі-
нансові ресурси на вирішення багатьох соціа-
льно-економічних проблем і призведе до зрос-
тання попиту на робочу силу, створити умови 
для розвитку інноваційного потенціалу, піклу-
ватися про покращення демографічного стану і 
здоров’я населення, а також зменшити соціа-
льне напруження.  

З обліком цих умов можна запропонува-
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ти наступну систему напрямків розвитку тру-
дового потенціалу України в контексті поси-
лення інтеграційних процесів, яка містить 
комплексне поєднання заходів із виділенням 
відповідного інструментарію втілення вилу-
чення потенційних можливостей: розвиток ін-
новаційного потенціалу; покращення матеріа-
льної забезпеченості; поліпшення демографіч-
ного стану; стимулювання здоров’я; регулю-
вання ринку праці; зменшення соціальної на-
пруженості; підвищення якості освіти; оптимі-
зація екологічної політики з метою досягнення 
підвищення міжнародної конкурентоспромож-
ності української робочої сили. 

Реалізація викладених напрямків і захо-
дів сприятиме нарощуванню вітчизняного тру-
дового потенціалу в контексті інтеграції Укра-
їни до світового ринку праці. Але необхідно 
підкреслити, що реформи, які повинні прово-
дитися в Україні, обіцяють бути спрямованими 
на формування соціально орієнтованої ринко-
вої економіки, одним із найважливіших чин-
ників якої є ефективне використання трудово-
го потенціалу підприємства незалежно від фо-
рми власності та виду економічної діяльності. 
Для цього необхідно комплексно підійти до 
розгляду проблеми мотивації персоналу, особ-
ливо у сферах, що використовують інтелектуа-
льну і висококваліфіковану працю найманих 
працівників. 

У перехідний період з’явилася велика кі-
лькість власників, загострилася суперечність 
між працею (заробітною платою найманих 
працівників) і капіталом (доходом роботодав-
ців) унаслідок різної природи мотивів трудової 
діяльності у відповідних категорій населення, а 
також економічної нестабільності. Виникла 
потреба у розв’язанні зазначеної суперечності 
за допомогою формування і застосування мо-
тиваційних механізмів трудової діяльності, що 
дає змогу підвищувати рівень як заробітної 
плати найманих працівників, так і доходу ро-
ботодавців (підприємців). На теперішній час 
загострюється необхідність наближення рівня 
продуктивності праці, заробітної плати і дохо-
дів найманих працівників до рівня розвинутих 
країн шляхом створення відповідних умов для 
високопродуктивної трудової діяльності і ро-
ботодавцями, і державою. Це визиває необхід-
ність здійснення системного дослідження мо-
тивації праці, визначення чинників і методів її 
формування в умовах світової інтеграції, роз-
робки методики оцінки ефективності заходів 
щодо підвищення рівня мотивації праці, об-
ґрунтування пріоритетних напрямів форму-

вання і розвитку сучасного мотиваційного ме-
ханізму трудової діяльності. Водночас методо-
логічна база мотивації праці у промисловості 
ще недостатньо сформована і вимагає компле-
ксного дослідження її теоретичних і приклад-
них аспектів. Звідси виникає об’єктивна необ-
хідність створення науково обґрунтованого 
механізму мотивації праці персоналу промис-
лових підприємств, який зміг би за допомогою 
дійових важелів і стимулів підвищити зацікав-
леність працівників високопродуктивно і якіс-
но працювати, сприяти зростанню їх конкуре-
нтоспроможності, забезпечувати якісне понов-
лення трудового менталітету. Необхідно вдос-
коналити інструментарій мотиваційного меха-
нізму, здатний з’єднати в єдиний комплекс цілі 
і результати діяльності персоналу, щоб на 
практиці реалізувати цілеорієнтовану мотива-
цію його високопродуктивної праці.  

До теперішнього часу процес мотивації 
праці найманого персоналу не був самостій-
ним об’єктом дослідження, що негативно поз-
начилось на стані економіки України і, переду-
сім, – промисловості. У зв’язку з інтеграцій-
ними процесами в нашій державі необхідно 
переглянути визначення понять, категорій і 
змісту мотивації трудової діяльності, видів, 
типів, стадій і рівнів мотивації у сфері праці; 
питання впливу вартості і ціни робочої сили на 
мотивацію праці; оцінку витрат на матеріальну 
мотивацію у загальних витратах на робочу си-
лу; визначення соціальних пріоритетів, їх міс-
це і роль у мотивації при реалізації державної 
політики на ринку праці; розробку науково-
практичних основ і методів мотивації трудової 
діяльності промислово-виробничого персоналу 
в умовах формування конкурентного середо-
вища; вдосконалення систем державного і до-
говірного регулювання мотивації праці; дослі-
дження умов формування механізму мотивації 
ефективної праці на підприємствах промисло-
вості; розробку методики розрахунку ефектив-
ності мотивації праці. Дослідження означених 
та інших проблем мотивації праці, розробка 
рекомендацій науково-практичного значення і 
пропозицій щодо забезпечення ефективності 
мотивації найманого персоналу є найважливі-
шими завданнями сучасної економічної науки.  

Незважаючи на значущість і цінність дос-
ліджень, необхідно зазначити, що теоретичні і 
методологічні основи мотивації праці в еконо-
мічній літературі належним чином ще не розро-
блено. По-перше, розглянуто лише окремі аспе-
кти цієї проблеми, наприклад, заробітна плата, 
стимулювання праці тощо, хоча поняття моти-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

48 

вації трудової діяльності значно ширше від цих 
понять. По-друге, недостатньо відображено такі 
важливі аспекти, як взаємозв’язок ринкових ві-
дносин і мотивації праці, матеріальна мотива-
ція, формування мотиваційного механізму ефе-
ктивної трудової діяльності тощо. По-третє, за-
рубіжним науковцям властивий психологічний 
підхід до мотивації праці, а не економічний. Не 
узгоджено мотивацію трудової діяльності з гос-
подарською практикою, галузями і видами еко-
номічної (зокрема промислової) діяльності, фо-
рмами власності, категоріями працюючих, в 
кращому випадку розглянуто питання оплати і 
стимулювання праці без поєднання їх з мотива-
ми праці, потребами працівників. Вчетверте, не 
визначено специфіку мотивації праці на мікро-, 
мезо- і макрорівнях, тобто на різних рівнях 
управління і господарювання. По-п’яте, не ак-
центовано увагу на демографічних аспектах і 
чинниках мотивації праці, що не дало змогу ро-
зглянути мотивацію трудової діяльності через 
призму статі, віку, освіти, трудового стажу, ре-
гіональних особливостей, міграції економічно 
активного населення та ін. По-шосте, не надано 
значення гендерним аспектам мотивації праці, 
хоча практично в усіх без винятку країнах світу 
в усі часи мала місце гендерна нерівність на ри-
нку праці і у суспільстві, що призводило до не-
гативних наслідків. По-сьоме, переважна біль-
шість науковців не досліджувала ефективність 
мотивації праці, не розрізняла економічну і со-
ціальну ефективність.  

У сучасних умовах економічної інтеграції 
мотивація праці здійснюється при взаємодії ни-
зки як традиційних, так і нових кількісних і які-
сних характеристик праці. Одні з них пов’язані 
з гуманізацією виробництва, створенням сприя-
тливих умов праці, інші – з формуванням осо-
бистих якостей працівника, його професійної 
підготовки, рівня культури і ціннісних пріори-
тетів, треті – із залученням тих, хто працює, до 
управління виробництвом, розвитком співпраці 
і соціального партнерства. Вітчизняними вче-
ними запропоновано розрізняти поняття «моти-
вація праці» і «мотивація персоналу», мотивація 
праці і мотивація до праці [5]. Мотивація пер-
соналу – ширше поняття порівняно з поняттям 
«мотивація праці», оскільки включає ще і моти-
вацію раціоналізаторської та винахідницької ді-
яльності (мотивацію інноваційної діяльності), 
мотивацію безпеки і охорони праці, мотивацію 
виробничо-господарської діяльності та ін. По-
няття «мотивація праці» означає мотивацію 
безпосередньо праці, тобто мотивацію праці за-
йнятих, яка спрямована на підвищення продук-

тивності та ефективності їх трудової діяльності. 
Водночас поняття «мотивація до праці» свід-
чить про спонукання незайнятих знайти засто-
сування своїх фізичних і розумових здібностей 
з визначених професій або спеціальностей.  

При використанні цього підходу можна 
відокремити такі важливі елементи мотивації 
трудової діяльності, як – потреби, інтереси, 
цінності, установки, мотиви, стимули, стиму-
лювання. Зокрема, вкрай необхідно розрізняти 
такі рівні первинних потреб: нижчий, середній 
і вищий. Аналіз такого підходу свідчить, що 
для кожної нової потреби цикл повторюється, 
тобто механізм функціонування мотивації ци-
клічний, а саме – мотивація праці є безперерв-
ним і циклічним процесом трудової діяльності. 
Отже, це свідчить про необхідність уточнення 
соціально-економічного змісту, понять і кате-
горій мотивації трудової діяльності найманих 
працівників.  

Урахування сучасних нових елементів у 
системі трудової мотивації дало змогу охарак-
теризувати основні види, типи, стадії і рівні мо-
тивації праці. На основі такого підходу можна 
обґрунтувати положення про те, що для 
з’ясування суті і структури механізму мотивації 
трудової діяльності вельми важливо визначити 
не тільки основні види і типи мотивації праці, 
але і їх супідрядність, структуру і тенденції роз-
витку, напрями ускладнення їх взаємозв’язку. 
Чинники, що впливають на ціну робочої сили, 
можна охарактеризувати у контексті взає-
мозв’язку ціни і вартості робочої сили з якістю 
робочої сили. Співвідношення понять «ціна ро-
бочої сили» і «заробітна плата» в інтеграційний 
період зазнало істотної трансформації, в резуль-
таті якої, крім заробітної плати, з’явилися нові 
форми існування ціни робочої сили, які виділе-
но із заробітної плати: пенсії, допомога по хво-
робі, виплати з безробіття та ін. Перелічені різ-
новиди ціни робочої сили хоча і формуються 
окремо, але вони мають тісний зв’язок з витра-
тами на оплату праці.  

В Україні заробітна плата є тільки час-
тиною ціни робочої сили, що визначається на 
зовнішньому ринку праці і періодично корегу-
ється на внутрішньофірмовому ринку праці. У 
практиці господарювання з цього виходить ве-
льми важливий для мотивації і організації 
оплати праці висновок: працівник і роботода-
вець від час визначення ціни трудових послуг 
мають бути рівноправними і однаково захище-
ними правовою силою закону.  

Мотивація ефективної праці, формуючи 
рівень ціни робочої сили на підприємстві, впли-
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ває на ринок праці за декількома напрямами:  
 сприяє формуванню попиту на послуги 

робочої сили;  
 визначає оптимальний рівень ефектив-

ності праці;  
 формує ціну послуг робочої сили на ри-

нку праці. 
На рівень вартості робочої сили істотно 

впливають структурні перетворення в еконо-
міці, на основі яких розвиваються потреби лю-
дей, і рівень продуктивності ресурсів, особли-
во праці, капіталу, інформації. Між продукти-
вністю і вартістю робочої сили існує зворотна 
залежність, зокрема витрати на утримання ро-
бочої сили зростають повільнішими темпами, 
ніж заробітна плата. Це означає, що мотива-
ційний механізм трудової діяльності базується 
переважно на прямих витратах роботодавця, 
тоді як непрямі витрати, що поліпшують якість 
трудового життя працівника, залишаються від-
носно постійними або навіть зменшуються. 

Можна зробити висновок, що для послаб-
лення і подолання існуючих негативних явищ і 
тенденцій на ринку праці необхідно виявити і 
реалізувати соціальні пріоритети. Для цього не-
обхідно класифікувати пріоритети соціальної 
політики у сфері мотивації праці, серед яких: 
дотримання прав і свобод людини; забезпечен-
ня відтворення і якості робочої сили; розвиток 
особистості, збільшення сегмента висококвалі-
фікованої робочої сили; досягнення ефективної 
зайнятості; формування цивілізованого ринку 
праці; гідна праця тощо. Із метою їх реалізації 
соціальну політику необхідно розробляти і 
здійснювати на підприємстві як елемент моти-
ваційної системи. Так як останніми роками по-
силюється тенденція інтелектуалізації праці, 
тому створюється необхідність скорочення сег-
мента некваліфікованої і малокваліфікованої 
робочої сили, затвердження пріоритету індиві-
дуалізації оплати праці і розвитку особи. 

На мотивацію трудової діяльності нега-
тивно впливає її диференціація (за галузями, 
видами діяльності, професіями, кваліфікації, 
регіонами). Зокрема, на трудову активність не-
гативно впливає як незначна, так і надмірна 
диференціація доходів, оскільки перша приз-
водить до зрівнялівки, а друга – до соціальної 
несправедливості. Характерно, що в перехід-
ний період спостерігається тенденція до знач-
ного збільшення диференціації оплати праці в 
Україні. Отже, в Україні однією з найістотні-
ших причин низької ціни робочої сили є нега-
тивні перерозподільні процеси – коли власни-
ки підприємств привласнюють собі не тільки 

додатковий, а і необхідний продукт. 
Практика господарювання вітчизняних 

підприємств свідчить про відсутність прямої 
залежності розміру премії від конкретних ре-
зультатів роботи підприємства. Це призвело до 
втрати головної функції премії – стимулюючої, 
і перетворило її на звичайну надбавку до поса-
дового окладу. Отже, випливає висновок про 
виникнення об’єктивної необхідності створен-
ня науково обґрунтованого механізму стиму-
лювання праці на підприємствах, який зміг би 
за допомогою дієвих важелів і стимулів поси-
лити зацікавленість персоналу високопродук-
тивно і якісно працювати.  

Узагальнюючи показники сучасного ста-
ну мотивації трудової діяльності в умовах інте-
граційних процесів, її можна охарактеризувати 
такими пріоритетними ознаками: загальна тру-
дова пасивність; низька значущість суспільних 
мотивів праці, службового, професійного і ква-
ліфікаційного зростання; визначення соціально-
го статусу особи великою мірою за нетрудови-
ми критеріями; бажання мати стабільну, висо-
кооплачувану роботу, що забезпечує необхід-
ний рівень потреб, але з низькою інтенсивністю 
праці, яка не вимагає постійної кваліфікованої 
праці. Доведено також, що мотивація трудової 
діяльності – явище багатофакторне, оскільки на 
неї впливає вельми широке коло умов і чинни-
ків на всіх рівнях господарювання. Тому 
розв’язання проблеми мотивації праці вимагає 
об’єднання економічних, психологічних і соці-
ологічних підходів. Підтверджено, що основ-
ними умовами і чинниками в інтеграційний пе-
ріод є матеріальні чинники, дія на які може зна-
чно посилювати мотивацію праці. 

Систематизуємо чинники макро- і мікро-
середовища, які вирішальною мірою впливають 
на мотивацію трудової діяльності найманого 
персоналу промислових підприємств. Провідне 
місце серед цих чинників належить типу еко-
номічної системи, ринкові чинники, форма вла-
сності на засоби виробництва і результати пра-
ці. На мікрорівні на мотивацію праці істотно 
впливають техніко-технологічні чинники, тобто 
ступінь новизни устаткування і прогресивності 
технологій. Визначальним чинником мотивації 
трудової діяльності в перспективі може стати 
характер і зміст праці. Вивчення і аналіз розви-
тку матеріального стимулювання праці засвід-
чили, що за характером дії на колективи пра-
цівників і окремих виконавців слід виділити три 
групи чинників: економічні, організаційні та 
соціально-психологічні. Важливішими на сьо-
годні є економічні чинники, що впливають на 
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характер діяльності суб’єктів ринку, а менш ва-
жливими – соціальні чинники. Це вказує на те, 
що працівники повністю зорієнтовані на збіль-
шення трудового доходу як практично єдиного 
джерела життєзабезпечення.  

У теперішній перехідний період в зв’язку 
зі зміною політичного режиму, соціальної і еко-
номічної ситуації (тобто чинників мікро- і мак-
рорівня) почалась переоцінка цінностей, зміню-
ються ціннісні орієнтації, система потреб, інте-
реси і цілі найманих працівників промислових 
підприємств. Тому доцільно розрізняти еконо-
мічну і соціальну ефективність мотивації трудо-
вої діяльності. Перелічені види ефективності є 
відношенням економічного або соціального 
ефекту до необхідних на його досягнення витрат 
і виступають оціночною категорією, оскільки 
завжди пов’язані з відношенням цінності ре-
зультату до цінності витрат. Економічна ефек-
тивність мотивації праці розглядає різні співвід-
ношення економії (прибутку) до витрат на її 
створення і включає такі показники, як коефіці-
єнт економічної ефективності, термін окупності 
капітальних витрат, приведені витрати, річний 
економічний ефект. Водночас соціальна ефекти-
вність мотивації трудової діяльності  значною 
мірою залежить від форм і методів роботи з пер-
соналом. В умовах сучасності виникає проблема 
здійснення комплексного аналізу умов форму-
вання механізму мотивації ефективної праці на 
промислових підприємства, а саме: формування 
конкурентного середовища, вдосконалення по-
даткової системи, створення сприятливого інве-
стиційного клімату у країні та її регіонах, зміна 
структури загальних витрат на виробництво 
продукції, ефективний розподіл доходів від про-
дуктивності ресурсів, використання гнучких со-
ціальних послуг як опціонів, розвиток системи 
соціального партнерства та інші. З урахуванням 
такого підходу створення ефективного мотива-
ційного механізму забезпечить структуризацію 
чинників мотивації праці. При цьому мотива-
ційний механізм має бути багатостороннім для 
різних категорій працюючих – суб’єкта госпо-
дарювання (власника), керівників служб і під-
розділів (менеджерів), найманих працівників. 
Більше того, на кожному підприємстві доцільно 
розробляти свій мотиваційний механізм (з ура-
хуванням специфіки підприємства).  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ПРИ ЗАДАННОМ СРОКЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Предложен механизм оценки стоимости и 
сопровождения инвестиционного проекта под-
готовки новых очистных забоев с заданным сро-
ком реализации. Под сопровождением понима-
ется концепция эффективного управления инве-
стиционным проектом по достижению конеч-
ной цели. Предлагаемый методологический под-
ход может найти применение при оценке инве-
стиционных проектов угледобывающих предпри-
ятий. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, 
управление, угольная шахта, производственная 
мощность, показатель 

 
F.I. Evdokimov, V.M. Gavva, N.V. Rozumna  
Management of investment projects at a given term 

of realization 
The aspects of corporate social responsibility 

of coalmining enterprises are considered. Methodo-
logical approach to determinationof social responsi-
bility of investment project, based on conception of 
quantitative estimation of different indicators and 
indexes of social responsibility, is offered. The me-
thod of determinationof index of social responsibility 
of project is resulted. Offered methodological ap-
proach can find application at estimation of invest-
ment projects of strategic development of enterpris-
es.  

Keywords: investment project management, 
coal mine production capacity indicator 

 
Инвестиционный проект – это инстру-

мент для любого новшества, направленного на 
создание или расширение производственного 
потенциала предприятия независимо от сферы 
его деятельности. Критериальными показате-
лями эффективности управления инвестици-
онными проектами являются: стоимость, про-
должительность, результаты. Методические 
подходы к определению этих критериев и фак-
торов на них влияющих во многом зависят от 
сферы деятельности предприятия. Она и опре-
деляет значимость критериальных показате-
лей. Так специфической особенностью инве-

стиционных проектов угледобывающих пред-
приятий является перманентное воспроизвод-
ство производственной мощности шахт.  

Производственная мощность угольной 
шахты определяется количеством одновремен-
но действующих очистных забоев (лав) и их 
нагрузкой (табл. 1). Срок отработки каждого 
очистного забоя ограничен временем и для 
поддержания производственной мощности 
угольной шахты необходим механизм управ-
ления инвестиционными проектами подготов-
ки новых очистных забоев. По мере понижения 
глубины разработки угольных пластов органи-
зация подготовки очистных забоев усложняет-
ся, а стоимость инвестиционных проектов по-
вышается. Это требует каждый инвестицион-
ный проект рассматривать как пилотный. 

Министерство энергетики и угольной 
промышленности для оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов раз-
вития производственной мощности угольных 
шахт утвердило специальную методику [7], а 
институт ДонУГИ разработал технологические 
схемы подготовки очистных забоев [11]. 

Критериальным показателем эффектив-
ности инвестиционных проектов принят чис-
тый дисконтированный доход. Однако, как по-
казал анализ применения этой методики, при 
реализации инвестиционных проектов уголь-
ными шахтами только 10% проектов достигли 
запланированных результатов [5]. 

На остальных шахтах реализованные ин-
вестиционные проекты (бизнес-планы) не дос-
тигли намеченных целей по различным причи-
нам: 

 непрогнозируемые сложности горно-
геологических условий выемочного поля; 

 недофинансирование инвестицион-
ных проектов из-за отсутствия учета факторов 
неопределённости; 
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        Н.В. Розумная, 2014 
Таблица 1  

Факторы производственной мощности шахт 
 

Наименование шахты 

Произ-
водст-
венная 

мощность, 
тыс. т./год 

Мощ-
ность 
пла-

ста, м 

Нагрузка 
на очистной 
забой, т/сут. 

Количество очистных за-
боев 

действую-
щих 

подготавли-
ваемых 

ГПУК «Краснолиман-
ская» 2500 1,8 1200 3,7 8,6 

ШУ «Покровское» 3000 1,6 2000 8,0 7,3 
ПАО «Шахта им. 
А.Ф. Засядько» 1500 1,4 1000 3,9 7,8 

ГП «Шахта Южнодон-
басская №1» 1900 1,2 950 7,2 7,4 

ДТЭК ПАО шахта 
«Комсомолец Донбасса» 2600 1,2 1600 6,8 8,0 

 
 несоответствие технологического 

оборудования подготовительных забоев преду-
смотренному  проектом; 

 несвоевременный ввод очистных за-
боев в эксплуатацию в связи с отклонением 
фактических темпов проведения горных выра-
боток от нормативных и другие. 

Это подтверждает актуальность темы ис-
следования, необходимость совершенствова-
ния методологической концепции оценки эф-
фективности инвестиционных проектов вос-
производства мощности угледобывающих 
предприятий. 

Вопросами разработки и оценки инве-
стиционных проектов посвящены научные ис-
следования таких отечественных ученых, как 
А.И. Амоша, И.М. Боярко, Ю.З. Драчук, 
В.Е. Нейенбург, И.А. Павленко, О.В. Трифано-
ва, Ю.П. Ященко [1; 3; 4; 9]. При этом боль-
шинство авторов рассматривают привлека-
тельность инвестиционных проектов угледо-
бывающих предприятий с позиций их эконо-
мической эффективности и возможностей вос-
производства. Однако, вопросам управления 
инвестиционными проектами при заданном 
сроке реализации не уделено должного внима-
ния. 

Цель статьи – предложение механизма 
оценки стоимости и сопровождения инвести-
ционного проекта подготовки новых очистных 
забоев с заданным сроком реализации. Под со-
провождением понимается концепция эффек-
тивного управления инвестиционным проек-
том по достижению конечной цели. 

Современные комплексно-
механизированные очистные забои, с одной 

стороны, весьма капиталоёмкие, а с другой – 
несвоевременная их подготовка сопровождает-
ся значительными экономическими убытками. 
К примеру, Донецкая вертикально-
интегрированная топливная компания (ДТЭК) 
разработала для своего блока угольных шахт 
комплексную стратегическую программу роста 
производственных показателей угледобычи до 
2030 г. [6]. В программе намечен рост нагрузки 
на очистной забой за счёт технологических 
факторов – модернизации очистной техники, 
внедрения новых технологий, автоматизиро-
ванных систем управления. В результате дан-
ных мероприятий планируется увеличить на-
грузку на очистной забой к 2030 г. с 1300 до 
2500 тонн в сутки, а темпы проведения горных 
выработок с 117 до 300 м/мес. (табл. 2). При 
такой нагрузке на очистной забой даже при 
самой низкой цене на уголь 700 грн./т эконо-
мические убытки от несвоевременной подго-
товки очистного забоя превысят 1,5 млн. грн. в 
сутки. Это побуждает в первую очередь для 
крупных угледобывающих предприятий, вхо-
дящих в корпорации, использовать различные 
концепции оценки эффективности инвестици-
онных проектов угледобывающих предпри-
ятий негосударственной формы собственности, 
усилив значимость критериев как определения 
стоимости проекта, так и надёжности его вы-
полнения в заданный срок. 

Стоимость инвестиционного проекта 
воспроизводства мощности угледобывающего 
предприятия в любой его форме – подготовка 
нового горизонта, выемочного поля, нового 
очистного забоя следует рассматривать как но-
вую концепцию менеджмента, сочетающую 
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интересы инвестора и заказчика, обеспечивая им достижение поставленных целей. 
 

Таблица 2 
Производственные показатели угольных шахт ДТЭК до 2030 г. 

 
Показатели 2015 г. 2020 г. 2030 г. 

Нагрузка на очистной 
забой, т/сут. 

1660 2000 2500 

Темпы комбайновой 
проходки, м/мес. 

190 250 300 

Производительность 
труда, т/чел. мес. 

80 100 150 

 
Концепция должна обеспечить: первое – 

мотивацию компании, реализующей проект, 
управление его стоимостью; второе – приме-
нение мониторинга и корректировки продол-
жительности проекта с целью выполнения его 
в заданный срок. 

При таком подходе экономико-
математическая модель капитальных затрат на 
подготовку нового очистного забоя описыва-
ется уравнением: 

 
tTN

і
iИП rКВКВ




 

1
)1(

,           (1) 

где КВИП – стоимость инвестиционного проек-
та, ден. ед.; 

N – состав рабочих процессов проекта, ед.; 
КВi – затраты на выполнение і-го инвести-

ционного процесса, осуществляемого 
в планируемое время реализации 
проекта, ден. ед.; 

Т – продолжительность времени выполне-
ния проекта, ед. времени; 

r – ставка дисконтирования, доли ед. 
 
Величина ставки дисконта существенно 

влияет на определение стоимости проекта, эф-
фективность организации инвестиционных 
процессов и продолжительность его реализа-
ции. Различают несколько методов ее опреде-
ления [10]. В международной практике для 
расчета этого показателя используется стан-
дартный метод средневзвешенной стоимости 
капитала (стандартный метод расчета WACC – 
Weighte Average Cost of Capital), который рас-
считывается по формуле: 

 

)( tплt rrrr  ·β,                   (2) 
 
где rпл – доходность инвестиционного капита-

ла, которая принимается в проекте; 
rt – безрисковая ставка; 

β – бета-коэффициент (бета акция), мера 
систематического риска ценной бумаги 
или портфеля акций по сравнению с 
рынком в целом.  

 
В стоимости инвестиционного проекта 

большую долю составляет проведение горных 
выработок. Фактором, определяющим стои-
мость проведения горной выработки, является 
скорость проходки, которая зависит от горно-
технических факторов: сечения горной выра-
ботки; технологической схемы проходки; со-
става проходческой бригады; назначения вы-
работки. 

Обобщенная экономико-математическая 
модель, описывающая влияние стоимости про-
ведения горной выработки от скорости ее про-
ведения, имеет вид: 

 

  3

н 0 1 н 2 н( ) ( )[ ( ) ],aС v C v a av v a v v     (3) 
 

Vmin ≤ V ≤ Vmax , 
где Vmin, Vmax – технические ограничения ско-
рости проведения горных выработок, м/мес.; 

С (v) и C(vн) – стоимость проведения гор-
ной выработки при скор-
ректированной и норматив-
ной скорости проведения, 
ден. ед.; 

а0, а1, а2 – статистические коэффициенты, 
отражающие структуру посто-
янных и переменных затрат на 
проведение горных выработок 
(табл. 3); 

а3 – коэффициент, который определяется 
расчетным путем и зависит от моти-
вации увеличения скорости проведе-
ния горной выработки относительно 
норматива; 

V – скорость проведения горной выработ-
ки, принятая в инвестиционном проек-
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те, м/мес. 
 

Таблица 3 
Статистические коэффициенты, отражающие структуру постоянных и переменных  

затрат на проведение горных выработок 
 

Горная выработка Количество на-
блюдений 

Коэффициенты 
а0 а1 а2 

Квершлаг  70 0,42 0,34 0,24 
Штреки: 
     полевые 

 
65 

 
0,42 

 
0,34 

 
0,24 

     откаточные  300 0,46 0,37 0,17 
     ярусные  136 0,36 0,49 0,15 
    вентиляционные  150 0,40 0,44 0,16 
Уклоны 110 0,31 0,45 0,24 
Бремсберги  112 0,30 0,42 0,28 
Грузовые ходки 110 0,35 0,46 0,19 

 
Не менее важным критерием оценки эф-

фективности инвестиционного проекта под-
держания производственной мощности угле-
добывающего предприятия, наряду с опреде-
лением капитальных затрат, является подго-
товка очистного забоя к заданному сроку. Рас-
пространенный в современной практике метод 
планирования подготовки новых очистных за-
боев путем составления календарных графиков 
имеет ряд недостатков: 

во-первых, в нем не представляется воз-
можным определить продолжительность под-
готовки очистного забоя; 

во-вторых, из календарного графика не 
ясно начало и окончание подготовки нового 
забоя; 

в-третьих, из календарного графика не 
может быть определена стоимость. 

Решение этих задач возможно при пере-
ходе на проектный подход планирования про-
должительности и стоимости воспроизводства 
очистных забоев на основе составления кален-
дарно-сетевых графиков как инструмента 
управления инвестиционным проектом в ходе 
его реализации. При таком способе управления 
проектом представляется возможным решение 
двух задач. Первая – сопровождение (монито-
ринг) инвестиционного проекта, контролируя 
при этом отклонения фактической продолжи-
тельности проведения горной выработки кри-
тического пути сетевой модели относительно 
принятой в проекте. Вторая – корректировка 
фактической скорости проведения горных вы-
работок при ее отклонении от проектной. 

Продолжительность выполнения проек-
та, представленного в форме сетевого графика, 
определяет длина критического пути, рассчи-

тываемая по формуле: 
 

Кс
V
l

T
n

i iкк

iкк
кр 

1
,                     (4) 

где Ткр – продолжительность выполнения ра-
бот, лежащих на критическом пути, 
мес.; 

п – количество работ критического пути; 
liкр – длина выработки критического пути, 

м; 
Viкр – скорость проведения выработки кри-

тического пути; 
Кс – коэффициент сложности сетевой мо-

дели, учитывающий влияние парал-
лельно-проводимых выработок и оп-
ределяемый по формуле: 

Кс = 1,0 + 0,25 ln γ,                       (5) 
где γ – отношение количества параллельно-

проводимых выработок к количеству 
выработок критического пути. 

 
Представление инвестиционного проекта 

воспроизводства мощности угледобывающего 
предприятия имеет следующие преимущества: 

1 – осуществлять мониторинг реализа-
ции инвестиционного проекта от начала его 
выполнения (первое событие) до окончания 
(конечное событие); 

2 – при свершении каждого события 
критического пути контролировать соблюде-
ние продолжительности критического пути в 
соответствии с заданной проектом; 

3 – при отклонении фактической про-
должительности от проектной в большую сто-
рону осуществлять ее корректировку. 
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Определенная на этапе разработки про-
екта продолжительность является ожидаемой 
величиной. Для ее достижения необходим же-
сткий контроль фактического времени выпол-
нения проекта – его мониторинг и контрол-
линг.  

Современный контроллинг включает в 
себя управление рисками, обширную систему 
информационного снабжения предприятия, 
систему оповещения путём управления систе-
мой ключевых показателей, управление систе-
мой реализации стратегического, тактического 
и оперативного планирования и систему ме-
неджмента качества.  

Целевая задача контроллинга – построе-
ние на предприятии эффективной системы 
принятия, реализации, контроля и анализа 
управленческих решений. 

Мониторинг продолжительности выпол-
нения инвестиционного проекта требует раз-
работки специальной программы сжатия про-
должительности критического пути сетевой 
модели. 

Сокращение продолжительности выпол-
нения проекта в условиях действующей уголь-
ной шахты возможно только за счет увеличе-
ния состава проходческой бригады в пределах 
величины, ограниченной горно-техническими 
условиями [13]. 

Ускорение проекта может быть осущест-
влено только в опорных пунктах сетевой моде-
ли. Такими пунктами в сетевой модели явля-
ются промежуточные события. В этих точках 
выполняется очередной пересчет продолжи-

тельности критического пути и его корректи-
ровка в случае превышения ее заданному сро-
ку. Если определенная при этом продолжи-
тельность превышает проектную, возникает 
необходимость ее корректировки с минималь-
ными дополнительными затратами на увели-
чении переменных ресурсов. Поскольку про-
должительность критического пути воспроиз-
водства очистного забоя составляет время про-
ведения горных выработок, то сокращение ее 
величины определяет время проведения гор-
ных выработок, которое может быть осущест-
влено путем увеличения скорости их проход-
ки. Минимальные дополнительные затраты, 
необходимые для проведения горных вырабо-
ток с увеличенной скоростью, определяются 
по уравнению (3). 

Решение этой задачи требует осуществ-
ления следующих этапов. 

Этап 1. Для каждой выработки критиче-
ского пути определяются границы увеличения 
скорости проведения. 

Этап 2. Выбор критерия оптимизации 
скорости проведения горных выработок кри-
тического пути. Анализ формулы (3) и рис. 1 
свидетельствует о том, что зависимость стои-
мости проведения выработки от скорости яв-
ляется нелинейной. Оптимальная скорость оп-
ределяется отношением постоянных к пере-
менным затратам. Это дает основание в каче-
стве критериального показателя оптимизации 
скорости проведения выработок критического 
пути принять это отношение и определить для 
каждой выработки. 
 

Рис. 1. Зависимость изменения затрат на проведение выработок от скорости 
проведения выработок, м/мес. 

5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

Скорость проведения, м/мес

За
тр

ат
ы 

на
 п

ро
ве

де
ни

е,
 г

рн
/м

наклонные выработки
пластовой штрек
квершлаги, полевые штреки



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

56 

 
Этап 3. Методом анализа иерархии кри-

териального показателя сформировать после-
довательность порядка определения скорости и 
времени проведения выработок критического 
пути. 

Этап 4. Определение рейтинга вырабо-
ток сформированной последовательности по 
формуле: 

 

nn
inr i )1(

)1(2
)( 


 ,                  (6) 

где ri – рейтинг і-ой выработки критического 
пути, доли единицы; 

n – количество выработок в сформирован-
ной совокупности; 

i – порядковый номер выработки в сфор-
мированной совокупности. 

 
Рейтинг выработки используется в слу-

чае, когда в последовательности выработок 
критического пути есть выработки с одинако-
выми значениями критериального показателя 

Этап 5. Формируется последователь-
ность выработок, для которых изменяются 
скорости и время проведения, обеспечивающе-
го выполнение проекта в заданный срок. 

Этап 6. Определение реальной скорости 
проекта. 

На каждом последующем опорном пунк-
те процедура корректировки продолжительно-
сти критического пути повторяется. 

В работе представлена методологическая 
концепция оценки эффективности инвестици-
онных проектов воспроизводства мощности 
угледобывающих предприятий. Предложен 
механизм оценки стоимости и сопровождения 
инвестиционного проекта подготовки новых 
очистных забоев с заданным сроком реализа-
ции. Важным критерием оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта поддержания 
производственной мощности угледобывающе-
го предприятия, наряду с определением капи-
тальных затрат, является подготовка очистного 
забоя к заданному сроку. Для решения постав-
ленной задачи в статье обосновывается и 
предлагается использование проектного под-
хода планирования продолжительности и 
стоимости воспроизводства очистных забоев 
на основе составления календарно-сетевых 
графиков. Данный подход управления проек-
том решает следующие задачи: сопровождение 
(мониторинг) инвестиционного проекта, кото-
рый дает возможность контролировать откло-
нение фактической продолжительности прове-

дения горной выработки критического пути 
сетевой модели относительно принятой в про-
екте и позволяет осуществлять корректировку 
фактической скорости проведения горных вы-
работок при ее отклонении от проектной. 

Предлагаемая методологическая концеп-
ция рекомендуется к использованию при раз-
работке и контроле процесса реализации инве-
стиционных проектов воспроизводства мощ-
ности крупных угледобывающих предприятий 
различных форм собственности. Особенно 
данная методика является применимой для 
шахт, на которых одновременно действуют не-
сколько очистных забоев, активно проектиру-
ются и подготавливаются новые лавы. 
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РОЗВИТОК МЕТОДІВ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА 

ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Розглянуто питання вдосконалення мето-

дів вартісної оцінки нематеріальних активів та 
об’єктів інтелектуальної власності. Проведено 
детальний аналіз переваг та недолік стандарт-
них підходів до проведення такої оцінки – варті-

сного, порівняльного та прибуткового. Розроб-
лені пропозиції щодо уточнення цих результатів 
з використанням комбінованого підходу та інте-
грального коефіцієнту, розрахованого з ураху-
ванням різних факторів. 
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пользованием комбинированного подхода и инте-
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approach and integral coefficients calculated taking 
into account various factors. 
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Сучасний етап розвитку української еко-

номіки передбачає в якості ключового фактору 
успіху контроль над наявними в її розпоря-
дженні активами. Для цього необхідно володі-
ти достовірною інформацією про стан сучасної 
та прогнозної ринкової вартості матеріальних 
та нематеріальних активів, про середню відда-
чу по аналогічним активам та іншу сукупність 
технологічної інформації. Тільки володіючи 
подібною інформацією в повному обсязі, мож-
на ефективно управляти майновим комплексом 
підприємства, під яким розуміється сукупність 
таких дій, як модернізація, реконструкція, лік-

відація, купівля, продаж активів у разі прогно-
зованої негативної зміни їх вартості та недо-
статньої їх віддачею. 

Такого роду інформацію можна отрима-
ти, зробивши оцінку наявних активів як мате-
ріальних, так і нематеріальних, за допомогою 
незалежних оцінювачів, які у своїй діяльності 
новітні методи вартісного аналізу активів. Як-
що науково-методичні основи вартісної оцінки 
основних матеріальних активів промислових 
підприємств (будівлі, споруди, обладнання і 
т.п.) розроблені науковцями в достатній мірі і 
відповідні результати розрахунків з їх викори-
станням не визивають заперечень і сумнівів, то 
науково-методичне забезпечення вартісної 
оцінки нематеріальних активів, на наш погляд, 
знаходиться в стані розвитку та становлення і 
потребує детальної уваги дослідників для сво-
го вдосконалення.  

Формування розвиненого ринку продук-
тів інтелектуальної праці в Україні стримуєть-
ся через відсутність достатньо обґрунтованих 
методик розрахунку вартості (оцінки) об’єктів 
інтелектуальної власності. У більшості випад-
ків вартість (ціна) об’єктів визначається за зго-
дою сторін залежно від ситуації на ринку і вза-
ємин партнерів по угоді. При цьому кожен з 
них прагне використовувати при переговорах 
свої підходи, а вся інформація про хід перего-
ворів і остаточних умовах угоди закривається 
для сторонніх осіб і охороняється в режимі ко-
мерційної таємниці. Крім того, при визначенні 
узгодженої ціни об’єктів інтелектуальної влас-
ності відбувається зіткнення протилежних ін-
тересів продавця і покупця (розробника і спо-
живача). Для обґрунтування позицій сторін 
вимагається об’єктивна оцінка об’єктів інтеле-
ктуальної власності, що дозволяє швидко знай-
ти взаємовигідні умови угоди [1]. 

Інтелектуальна власність як об’єкт оцін-
ки – це вартість виключного права громадяни-
на або юридичної особи на результати інтелек-
туальної діяльності і прирівняні до них засоби 
індивідуалізації юридичної особи, індивідуалі-
зації продукції, виконуваних робіт або послуг 
(фірмове найменування, товарний знак, знак 
обслуговування тощо). Виходячи з вищенаве-
деного визначення, оцінку інтелектуальної 
власності можна позначити як процес встанов-
лення (у грошовому вираженні) корисності ре-
зультатів інтелектуальної діяльності та прирів-
няних до них коштів індивідуалізації юридич-
ної особи, індивідуалізації промислової проду-
кції, виконуваних робіт або послуг. Важливість 
та актуальність удосконалення цього процесу 
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на промислових підприємствах та наукового 
методичних засобів його забезпечення не ви-
зиває сумніву. 

В науковій літературі питанням вартісної 
оцінки об’єктів інтелектуальної власності при-
свячені наукові праці таких відомих українсь-
ких та зарубіжних вчених, як А.Н. Асаул [1], 
В.Г. Зінов [2], Н.Н. Івлієва [3], О.М. Козирєв 
[4], Н.Ю. Пузиня [9], П.М. Цибульов [13], 
В.М. Старинскький [11], Е.В. Шипова [12] та 
ін. [5; 6; 8; 10]. В цих наукових працях розгля-
даються методичні підходи до вартісної оцінки 
ОІВ, але повної їх систематизації та методич-
ного узагальнення не було розроблено та за-
пропоновано, що обумовлює необхідність по-
дальшого проведення наукових досліджень в 
цьому напряму.  

Метою даного дослідження є розвиток 
методології вартісної оцінки нематеріальних 
активів промислових підприємств, серед яких 
найбільш важливими є об’єкти інтелектуальної 
власності як результат його інтелектуальної ді-
яльності. 

Предметом дослідження є вирішення 
проблем розвитку методів та інструментів вар-
тісної оцінки результатів інноваційної діяльно-
сті при створенні інтелектуальної складової 
інноваційного продукту у сфері промислового 
виробництва. 

Однією з найбільш важливих особливос-
тей об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) як 
нематеріальних активів (НМА) є той факт, що 
їх вартість змінюється з часом, неоднакова для 
різних учасників ринку і багато в чому зале-
жить від мети (цілі), з якою проводиться тако-
го роду оцінка. Проведені нами дослідження 

свідчать про те, що оцінка НМА і особливо 
ОІВ на промислових підприємствах України 
здійснюється з використанням різних методи-
чних підходів. Конкретний вибір того чи іншо-
го методичного підходу залежить від багатьох 
факторів, але в найбільшій мірі на цей вибір 
зумовлюється залежністю від:  

 безпосередньо самого ОІВ (винахід, 
товарний знак, корисна модель, проми-
словий зразок, ноу-хау, гудвіл і т.п.); 

 мети вартісної оцінки (аудит нематері-
альних активів на підприємстві, транс-
фер (комерціалізація) ОІВ, вклад в 
уставний капітал, відшкодування збит-
ків при порушені виключних прав і 
т.п.);  

 точності кінцевого результату (оціноч-
ні розрахунки, рейтингова оцінка, оці-
нка високої точності і т.п.); 

 наявності вихідної інформації (наяв-
ність та доступність всіх видів інфор-
мації, наявність і часткова доступність, 
наявність і повна недоступність, обме-
женість вихідних даних і т.п.).  

Проведені дослідження свідчать про те, що 
надзвичайно важливим в сенсі визначення мето-
дичного підходу до вартісної оцінки ОІВ є її при-
значення, тобто мета проведення такого роду 
процедури. Якраз мета оцінка визначає точність, 
швидкість та якість вартісної оцінки, наявність 
інформаційної масиву, його інформаційну глиби-
ну та перспективний простір, набір методичних 
інструментів для досягнення поставленої мети. 
Основні цілі, які ставить перед собою оцінювач 
ОІВ, представлені нами на рис. 1.  

 
 

Рис.1. Класифікація призначень вартісної оцінки ОІВ 
 

Правовласник ОІВ частіше всього ставить 
перед оцінювачем конкретну задачу – визначи-
ти вартість інтелектуального продукту, яка йо-
му необхідна для виробничого використання, 
для проведення процесу комерціалізації, для 
вкладення в уставний капітал іншого підприєм-
ства або для продажу свого підприємства та ін. 
(див. рис. 1). Інтереси власника в цьому сенсі 

можуть бути різними: придбати об’єкт в якості 
інвестицій, тобто вкласти вільні кошти; реалізу-
вати об’єкт, віддати в борг частину своїх акти-
вів, отримати кредит, можуть бути й інші інте-
реси. У кожному конкретному випадку оціню-
вачу необхідно визначити вид вартості, необ-
хідний для вирішення проблеми власника. Це 
може бути ринкова вартість або вартість об'єкта 
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з обмеженим ринком, вартість відтворення або 
заміщення, вартість для цілей оподаткування 
або інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість 
чи інші види вартості. Щоб досягнути мети, яка 
поставлена правовласником, оцінювач може 
скористатися тією групою принципів, які засно-
вані на уявленнях замовника про об’єкт оцінки, 
переконатися в реальному існуванні, визначити 
пов’язані з його використанням права та обме-
ження юридичного характеру. Це необхідно то-
му, що правовласник може мати повні або об-
межені права на користування об’єктом, мати 
тільки частку в спільному інтелектуальному 
продукті або партнерстві, об’єкт оцінки може 
бути обтяжений трастовим документом, можуть 
бути й інші обмеження юридичного характеру. 
Таким чином, вже на першому етапі повинні 
бути чітко встановлені інтереси власника і пос-
тавлено конкретне завдання перед оцінювачем 
(вони, як правило, різні). Тільки після цього 
слід приступати до вибору конкретного мето-
дичного інструментарію, який є в розпоряджен-
ня оцінювача. 

У цей час має місце низка методичних 

підходів, які використовуються відповідними 
фахівцями при вартісній оцінці нематеріальних 
активів (НМА), особливе значення серед яких 
приділяється ОІВ. Зазвичай такого роду оцінку 
здійснюють спеціально підготовлені фахівці, 
які мають відповідні ліцензії або сертифікати 
на проведення оціночної діяльності та певний 
досвід роботи як в патентно-правовій області, 
так і в області бухгалтерії нематеріальних ак-
тивів.  

У нашій країні вартісна оцінка нематері-
альних активів здійснюється з використанням 
трьох класичних методичних підходів, які по-
чатково розроблені американськими економіс-
тами і певним чином адаптовані до умов укра-
їнської економіки вітчизняними спеціалістами. 
Кожний з цих підходів має низку різновиднос-
тей, які в більшій чи меншій мірі можуть за-
стосовуватися до вартісної оцінки різних видів 
ОІВ (рис. 2). Слід зазначити, що середовище 
використання ОІВ має досить високу ступінь 
невизначеності і залежить від великої кількості 
різного роду факторів, які діють і самостійно, і 
паралельно, і комплексно.   

 
Рис. 2. Методичні підходи до вартісної оцінки ОІВ та основні сфери їх використання 
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Витратний підхід – сукупність методів 
оцінки об'єктів НМА та інтелектуальної влас-
ності, заснованих на визначенні витрат, необ-
хідних для їх повного відтворення або повного 
заміщення об’єкта НМА за вирахуванням об-
ґрунтованої поправки на нарахований знос. 

В основі витратного підходу складання 
відповідної калькуляції витрат для створення, 
правової охорони, дистрибуції, придбання та 
використання ОІВ на момент проведення вар-
тісної оцінки. Цей підхід передбачає визначен-
ня вартості ОІВ, якщо неможливо знайти від-
повідний аналог, відсутній хоча б якийсь дос-
від практичного використання подібних 
об’єктів або прогноз майбутніх прибутків не-
стабільний чи ненадійний. Витратний підхід до 
оцінки базується на використанні методу ви-
значення вартості оцінюваних ОІВ з урахуван-
ням витрат на їх створення шляхом дотриман-
ня конкретної технології визначення витрат на 
розробку; а також технології визначення кое-
фіцієнтів, які дозволяють коригувати витрати 
на розробку об’єкта оцінки і, нарешті, техно-
логії визначення його підсумкової вартості. 
Використовуються витратні моделі при визна-
ченні вартості об’єктів промислової інтелекту-
альної власності в таких ситуаціях. 

Використання витратного методу перед-
бачає визначення витрат на створення нового 
об'єкта, аналогічного об’єкту оцінки, включає 
в себе прямі і непрямі витрати, пов’язані із 
створенням ОІВ та приведенням його у стан, 
придатний до використання, а також прибуток 
споживача (покупця, інвестора) – величину 
найбільш ймовірної винагороди за інвестуван-
ня капіталу в створення ОІВ. Ці витрати мо-
жуть бути визначені шляхом індексації факти-
чно понесених у минулому правовласником 
витрат на створення оцінюваного ОІВ або 
шляхом калькулювання в цінах і тарифах, що 
діють на дату оцінки, всіх ресурсів (елементів 
витрат), необхідних для створення аналогічно-
го ОІВ. Якщо в доступному вигляді необхідну 
інформацію про індекси зміни цін за елемен-
тами витрат отримати неможливо, то слід ви-
користовувати індекси зміни цін по відповід-
них галузях промисловості або інші відповідні 
індекси. 

Прибуток споживача (покупця, інвесто-
ра) може бути розрахований виходячи із ста-
вок віддачі на капітал при його найбільш ефек-
тивному використанні, аналогічному за рівнем 
ризику інвестування і періоду часу, необхідно-
го для створення оцінюваного ОІВ. 

Певні складнощі виникають при визна-

ченні рівня зносу ОІВ, в зв’язку з його немате-
ріальним характером. Знос інтелектуальної 
власності в цілому може визначатися на основі 
оцінки терміну корисного використання ново-
го об’єкта, аналогічного об’єкту оцінки, і стро-
ку корисного використання існуючого об'єкта 
оцінки. При цьому термін корисного викорис-
тання ОІВ може визначатися як термін, протя-
гом якого право на використання інтелектуа-
льної власності може бути передано за угодою 
або як термін, протягом якого інтелектуальна 
власність може бути використана у власному 
виробництві (бізнесі) правовласника. 

Методи витратного підходу використо-
вуються для цілей інвентаризації створених 
та/або придбаних ОІВ, балансового обліку в 
діючому підприємстві, а також для визначення 
мінімальної ціни ліцензії на передачу прав ви-
користання оцінюваної інтелектуальної влас-
ності, нижче якої угода для її правовласника 
стає невигідною. Основні сфери використання 
витратного методу оцінки ОІВ включають в 
себе наступні напрямки [6; 11]. 

1. При придбанні об’єкта оцінки на стадії 
ідеї або ескізного проекту. У цьому випадку, 
крім раніше вже вкладених коштів у створення 
інтелектуального продукту, покупець повинен 
враховувати додаткові витрати по доведенню 
його до стадії готовності до використання, а 
потім загальну суму витрат порівняти з витра-
тами, які покупець міг би понести при власно-
му створенні об’єкта оцінки. 

2. У тих випадках, коли розробник ОІВ є 
монополістом на ринку аналогічних об’єктів. 
У цих випадках при визначенні витрат на при-
дбання об’єкта оцінки потенційний споживач 
повинен враховувати динаміку зміни 
кон’юнктури ринку. З насиченням ринку інте-
лектуальної продукцією зростає можливість 
вибору і для споживача стає більш актуальною 
проблемою вже не витрати розробника, а 
отримання прибутку від використання об’єкта 
оцінки при мінімальних витратах в процесі ку-
півлі прав на нього. 

3. Коли об’єкти інтелектуальної власнос-
ті в даний момент не беруть участь у створенні 
доходу (прибутку) підприємства. Перш за все 
це стосується оцінки вартості нематеріальних 
активів, які використовуються у соціальній 
сфері, космічних дослідженнях, в області наці-
онального і регіонального управління, оборон-
них програмах та ін. 

4. При визначенні балансової вартості 
результатів інтелектуальної діяльності для ві-
дображення її на балансі як майно підприємст-
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ва. У цьому випадку потрібно підсумувати всі 
витрати, відображені в первинних бухгалтер-
ських документах і підтверджують фактичні 
витрати підприємства на створення або вико-
ристання оцінюваних об’єктів. 

Головний недолік у використанні витра-
тного підходу полягає в тому, що ринкова вар-
тість НМА та ОІВ часто не пов’язана з їх пер-
вісною вартістю, і може як суттєво (в десятки, 
а то і в тисячі разів) перевищувати її [3], так і 
опускатися нижче залежно від ряду факторів: 

 ступінь захищеності НМА і ОІВ патен-
том; 

 кількість загальнодоступної інформації 
про НМА і ОІВ; 

 термін існування НМА і ОІВ та ін. 
Тим не менш, його необхідно використо-

вувати, тому що, по перше, в Україні оцінка 
НМА і ОІВ вважається однією із спеціалізацій 
в області професійної оцінки, а професійний 
оцінювач зобов’язаний застосовувати всі три 
підходи, включаючи витратний; по-друге, іс-
нують практичні ситуації, коли оцінка немате-
ріальних активів на основі витратного підходу 
дійсно має сенс (наприклад, оцінка прав на 
програмне забезпечення функціонального при-
значення). 

Порівняльний (ринковий) підхід – сукуп-
ність методів оцінки об’єктів НМА та інтелек-
туальної власності, заснований на аналізі рин-
кових продажів полягає в порівнянні об'єктів 
оцінки з аналогічними. Він базується на вико-
ристанні легкодоступної для оцінювача ринко-
вої інформації і дозволяє отримати просте, ло-
гічно обґрунтоване судження про ціну об'єкта 
НМА та інтелектуальної власності. Порівняль-
ний підхід заснований на можливості вибору 
активів – об’єктів інтелектуальної власності з 
числа інших, подібних і виконують ці ж функ-
ції. При цьому з декількох активів приблизно 
однакового призначення і корисності покупці 
повинні мати можливість вибору того, який їх 
влаштовує по комплексу якостей, включаючи 
функціональні властивості, прийнятну вар-
тість, тривалість терміну служби, ступінь за-
хищеності активу, його унікальність та інші 
характеристики. Крім того, правовласник по-
винен мати можливість вибору найбільш ба-
жаних для нього покупців з тим, щоб серед 
них віддати перевагу тому, хто більше запла-
тить, і тому, з ким можливо перспективне 
співробітництво. Слід звернути увагу на те, що 
коли для забезпечення орієнтирів при визна-
ченні величини вартості використовуються 
попередні угоди щодо предмета оцінки, мо-

жуть знадобитися коригування даних з ураху-
ванням перебігу часу і обставин, що змінилися 
в економіці.  

При порівняльному підході до оцінки 
вартості об’єктів інтелектуальної власності 
оцінювач використовує метод прямого порів-
няння продажів, який передбачає виконання в 
обов'язковому порядку порівняльного аналізу 
переданих майнових прав по конкретних 
об’єктах інтелектуальної власності. Експерти з 
оцінки вартості інтелектуальної власності 
практично завжди відчувають труднощі в 
отриманні інформації про операції з об’єктами 
– аналогами, вони повинні виконувати досить 
складні коригування, проміжні розрахунки, 
вносити поправки, що вимагають серйозного 
обґрунтування, що, безсумнівно, може позна-
читися на достовірності одержуваного резуль-
тату.  

Порівняльний підхід до оцінки ОІВ має 
свої переваги і недоліки [3]. Основною перева-
гою порівняльного підходу є те, що оцінювач 
орієнтується на фактичні ціни купівлі-продажу 
аналогічних об’єктів. У даному випадку ціна 
визначається ринком, так як оцінювач обмежу-
ється тільки коригуваннями, що забезпечують 
порівнянність аналога з оцінюваним об’єктом. 
При використанні інших підходів оцінювач ви-
значає вартість на основі розрахунків. Порів-
няльний підхід базується на ретроспективній 
інформації і, таким чином, відображає фактич-
но досягнуті результати здійснення угод на 
ринку, в той час як прибутковий – орієнтова-
ний на прогнози щодо майбутніх доходів. Ін-
шою перевагою порівняльного підходу є реа-
льне відображення попиту і пропозиції на да-
ний об’єкт, оскільки ціна фактично досконалої 
операції максимально враховує ситуацію на 
ринку. 

Разом з тим порівняльний підхід має ряд 
істотних недоліків, що обмежують його вико-
ристання в оцінній практиці: 

- базою для розрахунків є досягнуті в 
минулому фінансові результати, отже, ігнору-
ються перспективи розвитку даного ОІВ; 

- порівняльний підхід можливий тільки 
за наявності досить різнобічної фінансової ін-
формації не тільки по оцінюваному об’єкту, 
але і по великому числу схожих об'єктів, відіб-
раних оцінювачем як аналоги; 

- оцінювач повинен робити складні ко-
ригування, вносити поправки в підсумкову ве-
личину і проміжні розрахунки, що вимагають 
серйозного обґрунтування. Це обумовлено 
тим, що на практиці не існує абсолютно одна-
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кових ОІВ. 
Недоліком цього підходу є той факт, що 

функціональна сутність ОІВ вже сама по собі 
передбачає унікальність цього об’єкту, його 
неповторність. Це створює значні складнощі 
при пошуку на ринку аналогів для порівняння і 
певним чином обмежує сферу використання 
цього підходу.  

У силу специфіки і різноманітності НМА 
і ОІВ, а також недостатнього розвитку ринку 
інтелектуальної власності в нашій країні, порі-
вняльний підхід практикуючими оцінювачами 
практично не застосовується, використовують-
ся тільки окремі елементи порівняння. Еконо-
мічна сторона угод по ОІВ, як правило, є коме-
рційною таємницею. У даний час правомірно 
використовувати даний підхід для оцінки: 

- програмних продуктів, оскільки їх мо-
жна уніфікувати і база даних по їх обороту на-
копичується досить активно у зв’язку з швид-
ким їх старінням; 

- інших об’єктів авторських прав, оскіль-
ки вивчення ринку може виявити наявність 
об’єктів авторського або суміжного права ана-
логічного типу; 

- товарних знаків (ринок цього типу ОІВ 
росте дуже активно останнім часом, а отже, 
можна спробувати підібрати аналогічні угоди). 

Проведені нами дослідження свідчать 
про те, що до застосування порівняльного під-
ходу для оцінки об’єктів промислової власнос-
ті треба ставитися вкрай обережно, тому що 
необґрунтоване перенесення показників з по-
рівнянного ОІВ на оцінюваний не привів до 
помилкових результатів. З урахуванням ситуа-
ції, що склалася на сучасному етапі розвитку 
економіки країни, застосовувати статистичний 
аналіз в порівняльних технологіях аналізу про-
дажів об'єктів інтелектуальної власності буде 
не зовсім правильним. Тут швидше за все не-
обхідно використовувати методи експертних 
оцінок, які базуються на залученні до цієї ро-
боти досвідчених експертів, думки яких можна 
було б використовувати для прийняття рішень 
про остаточну величину вартості інтелектуа-
льного продукту. 

Прибутковий (дохідний) підхід – сукуп-
ність методів оцінки об’єктів НМА та інтелек-
туальної власності, заснованих на встановленні 
причинного зв’язку між функціональними (фі-
зичними, техніко-економічними, медичними та 
іншими) властивостями ОІВ, введеного в циві-
льний оборот, і пов’язаними з ними майбутні-
ми доходами, тобто на визначенні очікуваних 
доходів, які з використанням об’єкта може 

отримати його правовласник (ліцензіат). З точ-
ки зору інвестора інтелектуальна власність і 
об’єкти НМА в цьому випадку розглядаються 
тільки як джерела доходу. При використанні 
цього підходу вартість ОІВ або комерційної 
цікавості до нього визначається шляхом розра-
хунку приведених до розрахункової бази (по-
точної або майбутньої) майбутніх вигод та до-
ходів. Прибутковий підхід передбачає, що ні-
хто на придбання того чи іншого об’єкта інте-
лектуальної власності не вкладе більшу суму 
коштів, якщо такий же прибуток можна отри-
мати іншим способом за такий же наперед ві-
домий відрізок часу. Найбільш трудомісткою 
операцією при використанні прибуткового пі-
дходу є визначення частки прибутку, яка при-
падає на оцінюваний ОІВ. Практика показує, 
що величина цієї частки залежить від багатьох 
чинників [11]: 

 науково-технічного рівня виробу, в 
якому використаний об’єкт оцінки, і наявність 
у ньому ноу-хау;  

 економічних показників, досягнутих в 
результаті використання об’єкта оцінки та ін-
ших важливих факторів.  

Саме тому величина частки прибутку, 
що припадає на об’єкт оцінки, визначається, як 
правило, експертним шляхом і, на думку бага-
тьох фахівців, зазвичай становить від 10 до 
35% від загального прибутку підприємст-
ва [11]. 

У вітчизняній літературі, присвяченій 
оціночної діяльності [6; 11], відомо багато ме-
тодів проведення експертних оцінок вартості 
об’єктів промислової інтелектуальної власнос-
ті. В основі більшості з них лежать рекоменда-
ції виділяти частку прибутку, що припадає на 
об’єкт оцінки, за допомогою досить відомих в 
Україні, звичних і зрозумілих для патентних 
працівників і авторів винаходів коефіцієнтів, 
які відображають рівень досягнутого результа-
ту, складності рішення технічної задачі і нови-
зни. В нашій країні значення цих коефіцієнтів 
розроблені, але ще, на відміну від Російської 
Федерації [7], не затверджені законодавчо, але 
визнані професійним співтовариством оціню-
вачів.  

Перевага прибуткового підходу в тому, 
що він універсальний, теоретично обґрунтова-
ний і дозволяє визначити саме ту вартість ак-
тиву (ринкову, інвестиційну тощо), яка має бу-
ти визначена відповідно до типу здійснюваної 
трансакції і цілями оцінки. Основний недолік 
дохідного підходу – складність отримання не-
обхідної вихідної інформації для розрахунків. 
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До недоліків даного підходу також слід віднес-
ти побудову всіх розрахунків на основі про-
гнозних даних і попередніх висновків експер-
тів.  

Комбінований (системний) підхід до ви-
значення вартості різних ОІВ та НМА інтегрує 
в собі три основні підходи (витратний, дохід-
ний і ринковий), в кожному з яких використо-
вується уніфікований набір оцінних принципів. 
З урахуванням різноманіття специфічних хара-
ктеристик об’єктів науково-технічної діяльно-
сті, областей та умов їх використання на прак-
тиці доцільно проводити розрахунок вартості 
ОІВ за декількома методиками на основі інтег-
раційного узагальнення показників комерцій-
ної привабливості ОІВ та їх впровадження.  

Системна модель визначення вартості 
ОІВ з використанням комбінованого підходу 

компл
ОІВО  передбачає уточнення результату оцін-

ки, отриманого з використанням різних підхо-
дів (j – вид методичного підходу до оцінки: ва-

ртісний, ринковий, прибутковий) j
ОІВО , з ви-

користанням інтегрального коефіцієнту 
i
інтегрК : 

 
j

ОІВ
i
інтегр

компл
ОІВ ОКО  , 

 
Система розрахунку інтегрального кое-

фіцієнта впливу кількісних і якісних факторів 
на вартість ОІВ, що включає в себе поділ за 
видами ОІВ та враховує особливості конкрет-
ного підходу до оцінки, може включати в себе 
різну кількість вихідних коефіцієнтів. Напри-
клад, Е.К. Родіонова розглядає можливість ви-
користання 13 вихідних позицій [10, с.148], 
які, в залежності від методичного підходу та 
його різновиду можуть об’єднуватися в більші 
або менші кількісні коефіцієнтосполучення 
(табл. 1).   

Таблиця 1 
Методичні рекомендації по визначенню інтегрального коефіцієнту при розрахунку вартості 

ОІВ з використанням різних методичних підходів  
 

ОІВ К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 i
інтегрК  

Витратний підхід 
Винахід + + +           

321 КККК витр
інтегр   

Корисна модель + + +           
321 КККК витр

інтегр   
Промисловий 
зразок 

+ +  +          
421 КККК витр

інтегр   

Порівняльний підхід 

Винахід 
+ + +  + + + + + + +   

11109876

5321

КККККК
ККККК порівн

інтегр   

Корисна модель    + +         
54ККК порівн

інтегр   

Промисловий 
зразок 

   + +   + +  + + + 

12119

854

ККК
КККК порівн

інтегр   

Прибутковий підхід 
Винахід     +  + + +  +   

119875 КККККК приб
інтегр   

Корисна модель     +  + + +  +   
119875 КККККК приб

інтегр   
Промисловий 
зразок 

   + +   +    + + 
1312854 КККККК приб

інтегр 
 

 
Примітка. К1 – коефіцієнт морального старіння ОІВ; К2 – коефіцієнт функціонального старіння ОІВ; К3 – коефіцієнт 

складності та актуальності технічного рішення; К4 – коефіцієнт складності та адаптованості художньо-
конструкторського рішення до промислового виробництва; К5 – коефіцієнт ринкової затребуваності; К6 – ко-
ефіцієнт техніко-економічної значимості; К7 – коефіцієнт новизни й унікальності ОІВ; К8 – коефіцієнт надій-
ності правової охорони; К9 – коефіцієнт обсягу та території дії виняткових прав; К10 – коефіцієнт виробничої 
готовності; К11 – коефіцієнт ризику промислового освоєння; К12 – коефіцієнт оригінальності та естетичного 
сприйняття промислового зразка; К13 – коефіцієнт обсягу випуску. 
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Система поправочних коефіцієнтів, що 

враховуються при розрахунку інтегрального 
коефіцієнта впливу кількісних і якісних факто-
рів на розмір вартісної оцінки ОІВ, визнача-
ється в основному на підставі експертних оці-
нок і коливається в межах 0…2 в залежності 
від економічної суті коефіцієнта. Лише зна-
чення коефіцієнту К1 визначається шляхом 
проведення аналітичних розрахунків з викори-
станням фактичного (Тф) та номінального (Тн) 
терміні дії охоронного документу на даний 
ОІВ на час виконання оціночних розрахунків: 
К1 = (Тн – Тф) / Тн. Деякі з коефіцієнтів не мо-
жуть в принципі перевищувати значення «1», 
так як відтворюють понижуючий ефект факто-
ра (коефіцієнту) на значення оцінки ОІВ. На-
приклад, чим більше рівень функціонального 
старіння ОІВ, тим менше відповідний коефіці-
єнт (К2=0..1); чим менше обсяг випуску проду-
кції з використанням даного ОІВ, тим менше 
значення коефіцієнту (К13 = 0,2…1,0); чим 
менш надійна правова охорона ОІВ, тим мен-
ше його вартість (К8= 0,6…1,0); чим більше 
ризик промислового освоєння ОІВ,тим менше 
його вартість (К11 = 0,3…1,0). Інші коефіцієнти 
відтворюють підвищуючий ефект вартості ОІВ 
і коливаються в межах від «1» і вище (не біль-
ше «2»). Наприклад, підвищує вартість ОІВ 
складність і актуальність технічного рішення 
(К3=1...2); аналогічну дію виконує складність 
та адаптованість художньо-конструкторського 
рішення до промислового виробництва 
(К4=1...1,6); чим більше техніко-економічна 
значущість ОІВ,ти більше його вартість 
(К6=1...2) і т.п. Особливий статус, на наш пог-
ляд, має коефіцієнт новизни і унікальності 
ОІВ, який моє двосторонній вплив на значення 
вартісної оцінки ОІВ (К7=0,4...1,2).  

Оцінку вартості інтелектуальної власно-
сті рекомендується проводити відповідно до 
методичних основами використання різних під-
ходів до оцінки ОІВ. Підсумкова величина ва-
ртості об’єкта оцінки визначається шляхом об-
ґрунтованого узагальнення результатів розра-
хунку вартості ОІВ, отриманих при викорис-
танні різних підходів до оцінки. Узагальнення 
результатів розрахунків здійснюється, як пра-
вило, на підставі обраних критеріїв узагаль-
нення і встановлених пріоритетів критеріїв 
узагальнення шляхом порівняння між собою 
результатів розрахунків по кожному з критері-
їв. При оцінці ОІВ рекомендується використо-
вувати інформацію, що забезпечує достовір-
ність оцінки та містить відомості доказового 

значення. Обсяг використовуваної при оцінці 
інформації, вибір джерел інформації і порядок 
використання інформації визначаються оціню-
вачем. Найбільш точні результати вартісної 
оцінки ОІВ можуть бути отримані з викорис-
танням комплексного підходу. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Сформулировано пять задач процедуры 

оценивания уровня социально-экономического 
развития предприятия. На примере реального 
коксохимического предприятия апробирована 
гипотеза о том, что вначале экономическую и 

социальную сферы с целью оценки уровня их раз-
вития (каждой в отдельности) необходимо опи-
сать тремя блоками показателей, характери-
зующими соответственно их ресурсы, резуль-
таты и эффективность. На основе группы эко-
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номических   показателей   оценивается   уровень 
экономического развития. На основе группы со-
циальных (в том числе и экологических) показа-
телей оценивается уровень социального разви-
тия. Оценка интегрального уровня социально-
экономического развития – это результат объе-
динения полученных оценок локальных уровней с 
учетом их весомости. 

Ключевые слова: уровень социально-
экономического развития предприятия, много-
мерная оценка, ресурсы, результаты, эффек-
тивность 

 
T.B. Nadtoka, A.G. Vinogradov  
Estimation of the level of socio-economic develop-

ment of the coking plant 
5 tasks of the procedure of assessment of the 

level of socio-economic development of the plant 
were formulated. By the example of real coking plant 
was tested the hypothesis that in the beginning the 
economic and social sphere in order to assess their 
level of development (each separately) are necessary 
to describe in three blocks of indicators which cha-
racterize their resources, results and efficiency. 
Based on the group's economic performance is as-
sessed the level of economic development. On the 
basis of a social group (including environmental) 
indicators is assessed the level of social develop-
ment. Assessment of integral level of socio-economic 
development is the result of the combination of the 
obtained estimates local levels, taking into account 
their significance. 

Keywords: level of socio-economic develop-
ment of the plant, multidimensional assessment, re-
sources, results, efficiency 
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Концепция устойчивого развития хотя и 

очень медленно, но постепенно реализуется в 
Украине на различных уровнях управления, 
правда, пока больше на национальном и ре-
гиональном: в 2000 г. Украина присоединилась 
к другим странам и взяла на себя политические 
обязательства по достижению к 2015 г. Отече-
ственной системы целей Развития тысячеле-
тия; крупный украинский бизнес проявляет ак-
тивность по включению в международную 
систему социальной ответственности предпри-
ятий и организаций, поддерживая принципы 
Глобального договора ООН; уже 6 лет функ-
ционирует Центр «Развитие корпоративной 
социальной ответственности», объединяющий 
в Украине 37 компаний; оценивается Уровень 
человеческого развития как страны, так и от-
дельных регионов; увеличивается количество 
научных трудов по вопросам социализации, 
экологического менеджмента, балансировки 

задач экономического и социального развития 
страны и регионов [3; 5; 10-13]. В тоже время 
вопросы социально-экономического развития 
предприятия, во-первых, не получили долж-
ную роль в трансформации украинского обще-
ства и, во-вторых, чаще рассматриваются не 
системно, а по локальным проблемам в кон-
тексте данного развития: экономическая ус-
тойчивость, управление трудовым потенциа-
лом, экономическая безопасность предпри-
ятия, экологическая экспертиза проекта и др. 

Значительная самостоятельность хозяй-
ствующих субъектов экономики Украины, 
сложившийся порядок распределения трудо-
вых и материальных ресурсов по формам соб-
ственности, резко меняющаяся мезо- и макро-
среда требуют новых подходов, механизмов и 
критериев в принятии управленческих реше-
ний. Укрупненно можно выделить такие про-
грессивные подходы в управлении предпри-
ятием как внедрение стратегического управле-
ния, маркетингового подхода в управлении, 
комплексного сбалансированного подхода к 
социальному, экологическому и экономиче-
скому развитию  предприятия. Проблем здесь 
много. Данное исследование касается одного 
из важных элементов системы управления 
предприятием – оценки уровня его развития 
как элемента контроля эффективности управ-
ления предприятием в целом. 

Главная цель изменений, происходящих 
на предприятии, состоит в обеспечении его 
экономического роста и устойчивого развития. 
Именно изменения обеспечивают прогрессив-
ное развитие предприятия путем осуществле-
ния своевременных преобразований, в том 
числе и в социально-экономической системе и 
управлении предприятием [2]. При оценке раз-
вития промышленных предприятий должны 
учитываться их отраслевые особенности [14], 
т.к. стремление к универсальности не способ-
ствует объективности такой оценки. 

Следовательно, предприятие должно 
развиваться, процесс развития необходимо ре-
гулярно контролировать, а для этого требуют-
ся надежные индикаторы развития, в том числе 
и социально-экономического. В данном иссле-
довании под «социально-экономическим раз-
витием предприятия» понимается процесс, не-
обратимая, закономерная смена социально-
экономического состояния предприятия, кото-
рая осуществляется под влиянием внешних и 
внутренних факторов. Уровень данного разви-
тия может быть оценен на основе двух подхо-
дов [6]: временного и пространственного. 
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Проблема развития предприятий иссле-
довалась многими учеными. Так, 
Т.Л. Безрукова, Е.А. Яковлева, Цзян Чжаося 
разрабатывают методологические аспекты 
возможности достижения устойчивого разви-
тия предприятия. Заметный вклад в разработку 
теории и практики оценки уровня развития 
предприятий [1]. Д.К. Воронков изучает взаи-
мосвязь развития и изменений, происходящих 
на предприятии [2]. Р.М. Лепа, 
И.В. Филипишин и Н.В. Цопа подводят теоре-
тическую базу обеспечения устойчивого раз-
вития предприятия [4]. Л.Н. Родионова и 
Л.Р. Абдуллина определяют сущность устой-
чивого развития промышленного предприятия 
[9]. О.Ф. Новикова, А.И. Амоша, 
В.П. Антонюк определяю социальные условия 
достижения устойчивого развития на регио-
нальном уровне [12]. При этом большинство 
авторов предлагают осуществлять оценку 
уровня развития предприятия на основе инте-
грального показателя. Однако рассматривае-
мые перечни показателей-индикаторов по их 
составу в основном отражают экономическое 
развитие, а не социально-экономическое, при-
чем отсутствует детальное обоснование метода 
их свертки. В этом контексте возникает ряд 
вопросов, требующих уточнения, основными 
из которых являются следующие: 

- состав показателей-индикаторов, позво-
ляющий адекватно оценить уровень социаль-
но-экономического развития предприятия оп-
ределенной отрасли; 

- математический аппарат свертки систе-
мы показателей-индикаторов, представленных 
в разных шкалах измерения. 

Целью статьи является разработка мето-
дических положений оценки уровня социаль-
но-экономического развития предприятия, 
адаптированных к особенностям коксохимиче-
ского производства, а также апробация пред-
ложенных положений на примере ПАО «Яси-
новский коксохимический завод» при времен-
ном анализе его деятельности. 

Для оценки уровня развития предпри-
ятия предлагаются различные наборы показа-
телей. Например, в [1] для оценки уровня ус-
тойчивого развития предприятия предложено 
объединять показатели в группы в соответст-
вии с их ролью в процессе производства: ры-
ночные, производственные, социальные, фи-
нансово-экономические. В работе [4] предла-
гается при описании системы развития пред-
приятия вообще перейти от формальных пока-
зателей, определяющих производственно-

финансовое состояние предприятия, к показа-
телю «качество функционирования», который 
следует экстраполировать с показателем «ка-
чество жизни», используемого при описании 
процессов развития социально-экономических 
систем. Однако система показателей качества 
функционирования в полной мере не формали-
зована. А в работе [9] подчеркивается, что 
обеспечение устойчивого эффективного разви-
тия предприятия находит свое отражение в 
достижении систем целей (социальных, эконо-
мических, технических и экологических) на 
основе последовательного осуществления 
принципа ответственности перед обществом. 

Оценка уровня социально-экономичес-
кого развития предприятия требует решения 
ряда задач. Первая задача – выявление сово-
купности факторов, определяющих этот уро-
вень. Действие каждого фактора находит свое 
проявление в показателях, количественное на-
полнение которых за желаемый горизонт 
оценки иногда довольно сложно сделать ввиду 
ограниченного доступа к необходимым дан-
ным. В общем случае информационной базой 
служат бухгалтерская отчетность предприятия, 
формы государственной статистической от-
четности, данные предприятия, не включенные 
в нее [1], а также региональные отчеты о со-
стоянии окружающей среды [8] и публичные 
аналитические отчеты, например [3]. К сожа-
лению, не вся информация находится в откры-
том доступе. К тому же с 2012 г. в Украине на-
чат переход предприятий на финансовую от-
четность, составленную по международным 
стандартам, что обуславливает проблему несо-
поставимости данных этой отчетности с дан-
ными отчетности за предыдущие периоды, со-
ставленной по П(С)БУ. 

При оценке уровня социально-
экономического развития предприятия исхо-
дим из того, что успешное функционирование 
предприятия как открытой социально-
экономической системы предполагает обяза-
тельное тесное взаимодействие двух важней-
ших сфер (подсистем) его деятельности – эко-
номической и социальной. Уровень социально-
экономического развития должен быть инте-
гральным отражением уровней развития этих 
сфер. Состав показателей, характеризующих 
уровень развития каждой сферы в отдельности, 
идентифицировать и классифицировать по на-
правленности действия проще, т.к. оценке, 
анализу и мониторингу экономического и от-
дельных аспектов социального развития пред-
приятия (каждого в отдельности) посвящено 
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достаточно большое число исследований. 
Вторая задача состоит в способе интегра-

ции системы показателей в единую оценку, ис-
пользовать которую для ряда целей управления 
(например, при выборе стратегии развития 
предприятия) удобнее, чем оперировать систе-
мой разнонаправленных показателей. Чтобы 
получить некоторый результат (экономический, 
социальный, экологический), требуются ресур-
сы. В процессе потребления ресурсы трансфор-
мируются в затраты. Различные способы сопос-
тавления результатов с ресурсами (затратами) 
позволяют судить об эффективности функцио-
нирования (развития) системы (подсистемы). 
Гипотеза состоит в том, что вначале экономиче-
скую и социальную сферы с целью оценки 
уровня их развития (каждой в отдельности) 
описать тремя блоками показателей, характери-
зующими соответственно их ресурсы, результа-
ты и эффективность. Затем построенные на ос-
нове выделенных блоков показателей оценки 
уровня социального развития (УСР) и уровня 
экономического развития (УЭР) объединить и 
таким образом оценить интегральный уровень 
социально-экономического развития предпри-
ятия (ИУСЭР). 

Третья задача – определение коэффици-
ентов весомости оценок УЭР и УСР при их 
суммировании в оценке ИУСЭР, которые пред-
лагается установить согласно «золотому сече-
нию» («золотой пропорции»): 62% для УЭР и 
38% для УСР. Доминирование весомости УЭР 
объясняется тем, что экономическое развитие 
служит материальной основой для социального 
развития. Как отмечается в [7], «при таком де-
лении достигается максимальная устойчивость, 
стабильность, гармоничность и главное – эф-
фективность управления в экономических, со-
циальных и иных организационных системах». 

Четвертая задача – инструментарий 
свертки показателей-индикаторов. Для оценки 
уровня как социального, так и экономического 
развития, каждого в отдельности, наиболее 
подходящим инструментом является сравни-
тельная многомерная их оценка, позволяющая 
по совокупности исходных признаков судить о 
направлении и масштабах изменений уровней 
латентных свойств, которые не могут быть из-
мерены непосредственно, поскольку являются 
проявлением формирующих эти уровни при-
знаков (показателей-индикаторов). Ранее про-
веденные исследования [6] позволяют конста-
тировать следующее: 

- предприятие и сферы его деятельности 
– многомерные объекты, характеризующиеся 

большим количеством показателей, в общем 
случае разнонаправленного действия; 

- одновременный учет нескольких пока-
зателей проявления интересующего латентного 
свойства возможен на основе методов их 
свертки, а поскольку разные методы свертки 
могут давать противоречивые результаты 
оценки многомерного объекта, то для получе-
ния объективной оценки обязателен сопоста-
вительный анализ результатов одновременного 
применения несколько методов; 

- для построения адекватных многомер-
ных оценок путем свертки многомерного ста-
тистического материала целесообразно приме-
нять алгоритмы таксономического метода и 
алгоритмы метода расстояний и схожести (ме-
тода рейтинговой оценки), что объясняется их 
универсальностью и отсутствием ограничений 
на количество учитываемых признаков; 

- при построении многомерных оценок 
таксономическим методом и методом расстоя-
ний и схожести предпочтение следует отдавать 
объединенным оценкам, детализированные ал-
горитмы построения которых обоснованы в 
[6]; 

- в зависимости от принятого в исследо-
вании подхода к оценке уровня социально-
экономического развития (временного или 
пространственного) формируется статистиче-
ская база значений показателей исследуемого 
предприятия соответственно за рассматривае-
мые периоды или значений показателей иссле-
дуемого предприятия и группы лучших по от-
расли (эталонных) по состоянию на рассмат-
риваемый момент времени. 

Наконец последняя, пятая задача – ин-
терпретация полученных оценок уровня соци-
ально-экономического развития с учетом об-
ласти их применения в системе управления 
предприятием. 

Публичное акционерное общество «Яси-
новский коксохимический завод» (далее – 
ПАО ЯКХЗ) – одно из крупнейших коксохи-
мических предприятий Украины. С 2012 г. 
предприятие присутствует в публикациях Цен-
тра «Развитие корпоративной социальной от-
ветственности» [3], что свидетельствует об оп-
ределенном уровне раскрытия этим предпри-
ятием информации о корпоративной социаль-
ной ответственности и приверженности этим 
принципам. Вместе с тем, согласно Региональ-
ному докладу о состоянии окружающей среды 
в Донецкой области [8], в 2012 г. предприятие 
отмечено в списке предприятий – основных за-
грязнителей атмосферного воздуха, а также 
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отнесено к субъектам хозяйствования с высо-
ким уровнем риска их хозяйственной деятель-
ности для окружающей природной среды, в 
частности, как объект, представляющий по-
вышенную экологическую опасность. 

Для динамической (временной) много-
мерной оценки уровня социально-
экономического развития ПАО ЯКХЗ исполь-
зована годовая регулярная информация этого 
эмитента ценных бумаг за период 2008-
2011 гг. из общедоступной информационной 
базы данных Государственной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку Украины 
(ДКЦПФР), размещенная на сайте Комиссии 
(http://smida.gov.ua). Исходные данные для 
анализа взяты из следующих форм финансовой 
отчетности (с учетом корректировок, имевших 
место в последующие периоды): Баланс (Фор-
ма №1) и Отчет о финансовых результатах 
(Форма №2). Использованы также данные, 
представленные эмитентом ценных бумаг в та-
ких разделах годовой информации, как «Ин-
формация о численности работников и оплате 
их труда» и «Описание бизнеса». Данные о 

выбросах взяты из [8]. В анализе не использо-
вана годовая информация ПАО ЯКХЗ за 
2012 г., т.к не является по сущности своих по-
казателей в полной мере сопоставимой с от-
четностью, составленной за предыдущие годы 
согласно положениям (стандартам) бухгалтер-
ского учета. 

Состав исходных показателей-
индикаторов представлен в табл.1 и табл.2. 
Поскольку на основе открытой отчетности не 
все показатели можно определить количест-
венно, в этих таблицах идентификаторы указа-
ны только для тех показателей, для которых по 
ПАО ЯКХЗ есть открытые данные. Для ис-
ключения двойственности при дифференциа-
ции признаков на стимуляторы (S) и дестиму-
ляторы (D) в качестве критерия принят харак-
тер влияния каждого показателя на уровень 
социального или уровень экономического раз-
вития в зависимости от того, в каком списке 
находится показатель. 

Значения показателей социального раз-
вития представлены в табл.3. 

 
Таблица 1 

Предварительный список показателей-индикаторов уровня социального развития коксохи-
мического предприятия 

 

Наименование показателя Иденти-
фикатор 

Единица из-
мерения S/D 

1 2 3 4 
I блок (Ресурсы) – Показатели социума предприятия и его структуры 

Среднесписочная численность штатных работников 
списочного состава СР1 чел. S 

Доля работников непромышленной сферы СР2  S 
Коэффициент текучести кадров [Форма 1-ПВ]   D 

II блок (Результаты) – Социальные результаты функционирования предприятия 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу СП1 тыс. т D 
Доля предприятия в загрязнении атмосферы региона 
(г. Макеевка) СП2 % D 

Количество рабочих, освоивших новые профессии СП3 чел. S 
Количество работников, повысивших уровень квалифи-
кации СП4 чел. S 

Среднемесячная заработная плата одного работника СП5 грн./мес. S 
Расходы на содержание объектов социальной сферы, в 
том числе жилищного фонда СП6 тыс. грн. S 

Расходы на мероприятия по соц. защите работников СП7 тыс. грн. S 
Доля ППП, работающего в условиях, которые не отвечают 
санитарно-гигиеническим нормам [Форма 6-ПВ]   D 

Расходы на природоохранные мероприятия всего 
(Расходы на охрану окружающей среды) [Форма №1 – Эко-
логические расходы (годовая), раздел 1 (фактически всего)] 

 тыс. грн. S 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Энергоэффективность производства (расход условного топ-
лива на 1 т выпуска продукции)  т у.т./т D 

Экологический налог [Форма №1 – Экологические расходы 
(годовая), раздел 3 (фактически)]  тыс. грн. S 

Экологические услуги [Форма №1 – Экологические расходы 
(годовая), раздел 4 (поступление средств + оплата услуг)]  тыс. грн. S 

Наличие отходов I-IV классов опасности [Форма №1 – От-
ходы (годовая), раздел II (обращение с отходами), строка 72]  т D 

Расходы на содержание рабочей силы, кроме тех, которые 
учтены в фонде оплаты труда [Форма 6-ПВ]  тыс. грн. S 

Уровень производственного травматизма [Форма 7-ТНВ – 
Отчет о травматизме на производстве]   D 

III блок (Эффективность) – Показатели социальной эффективности функционирования предпри-
ятия 

Средняя ЗП одного работника по отношению к мини-
мальной ЗП по Украине на конец отчетного года СЭ1  S 

Текущие обязательства по расчетам с бюджетом СЭ2 тыс. грн. D 
Текущие обязательства по расчетам по ЗП СЭ3 тыс. грн. D 
Индекс прозрачности компании   S 

Примечание. S – стимулятор; D – дестимулятор; ППП – промышленно-производственный персонал; ЗП – 
заработная плата 

 
Таблица 2 

Предварительный список показателей-индикаторов уровня экономического развития кок-
сохимического предприятия 

 

Наименование показателя Иденти-
фикатор 

Единица из-
мерения S/D 

1 2 3 4 
I блок (Ресурсы) – Показатели состояния экономических ресурсов предприятия 

Валюта баланса ЭР1 тыс. грн. S 
Основные средства по первоначальной стоимости ЭР2 тыс. грн. S 
Коэффициент износа основных средств ЭР3  D 
Оборотный (рабочий) капитал ЭР4 тыс. грн. S 
Среднесписочная численность ППП (Рабочие+РСС) ЭР5 чел. S 
Коэффициент автономии ЭР6  S 
Коэффициент ликвидной платежеспособности ЭР7  S 
Коэффициент срочной ликвидности ЭР8  S 

II блок (Результаты) – Экономические результаты функционирования предприятия 
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (ро-
бот, услуг) ЭП1 тыс. грн. S 

Финансовый результат от обычной деятельности до на-
логообложения ЭП2 тыс. грн. S 

Чистая прибыль ЭП3 тыс. грн. S 
Чистая рентабельность реализации ЭП4  S 
III блок (Эффективность) – Показатели финансово-экономической эффективности функциони-

рования предприятия 
Затраты на 1 грн. чистого дохода (выручки) от реализа-
ции продукции (робот, услуг) ЭЭ1  D 

Рентабельность собственного капітала ЭЭ2  S 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Коэффициент рентабельности активов по чистой прибы-
ли ЭЭ3  S 

Коэффициент рентабельности инвестированного собст-
венного капитала ЭЭ4  S 

Коэффициент оборачиваемости запасов ЭЭ5  S 
Коэффициент оборачиваемости основных средств (фон-
доотдача) по первоначальной стоимости ЭЭ6  S 

Производительность труда по чистому доходу ЭЭ7 тыс. грн./чел. S 
Производительность труда по добавленной стоимости ЭЭ8 тыс. грн./чел. S 
Коэффициент производительности труда по добавленной 
стоимости ЭЭ9  S 

Примечание. S – стимулятор; D – дестимулятор; РСС – руководители, специалисты и служащие 
 
 

Таблица 3 
Значения показателей социального развития ПАО ЯКХЗ по годам 

 
Иденти-  
фикатор Источник или расчетная формула 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

СР1 (*) Рассчитано по данным сайта ДКЦПФР 3293 3034 3060 3275 
СР2 (*) Рассчитано по данным сайта ДКЦПФР 0,0556 0,0580 0,0660 0,0696 
СП1 (*) [8] 4,9 5,8 5,4 4,8 

СП2 Рассчитано по данным [8] 4,5 9,0 9,3 9,0 
СП3 сайт ДКЦПФР 215 285 302 428 
СП4 сайт ДКЦПФР 1358 714 974 1040 
СП5 сайт ДКЦПФР 2786,3 2771,5 3591,3 4217,2 
СП6 сайт ДКЦПФР 9054 6332 10818 12646 
СП7 Рассчитано по данным сайта ДКЦПФР 2467 135,6 412 369,3 

СЭ1 (*) Рассчитано по данным сайта ДКЦПФР 4,6055 3,7251 3,8951 4,2004 
СЭ2 (ф1р550гр4) 2111 5000 8349 13536 
СЭ3 (ф1р580гр4) 5298 6886 6922 6542 

Примечание. ДКЦПФР – Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины; (*) 
– квазипостоянные показатели 

 
Значения показателей экономического 

развития рассчитаны по данным скорректиро-
ванной отчетности и представлены в табл.4. 
Ввиду отсутствия в настоящее время единой 

терминологии и утвержденной единой методи-
ки финансового анализа в табл.4 приведены 
также расчетные формулы. 

Таблица 4 
Значения показателей экономического развития ПАО ЯКХЗ по годам 

 
Иденти- 
фикатор Источник или расчетная формула 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
ЭР1 (ф1р280) або (ф1р640) 992999 1309818 2024318 2573855 
ЭР2 (ф1р031) 698362 738663 773648 1071535 

ЭР3 (*) (ф1р032) / (ф1р031) 0,3815 0,3971 0,4198 0,3220 
ЭР4 (ф1р(260-620) 222527 336482 918282 380117 

ЭР5 (*) Рассчитано по данным сайта ДКЦПФР 3110 2858 2858 3047 
ЭР6 (ф1р380) / (ф1р640) 0,7959 0,6657 0,4640 0,4109 
ЭР7 (ф1р(260+270)) / (ф1р(480+620+630)) 2,1268 1,7571 1,2062 1,0217 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 

ЭР8 

((ф1р(220+230+240)) + 
(ф1р(130+140+150+160+ 

170+180+190+200+210))) / 
((ф1р530)+(ф1р(640-380-480-530)) 

1,1385 1,5746 2,8835 1,0953 

ЭП1 ф2р035 2758002 2122179 3518445 4516606 
ЭП2 Ф2р(170-175) 346751 101579 94026 143632 
ЭП3 Ф2р(220-225) 261177 86022 69056 120017 
ЭП4 (ф2р(220-225)) / (ф2р035) 0,0947 0,0405 0,0196 0,0266 

ЭЭ1 (*) Ф2р(035-(220-225)) / (Ф2р035) 0,9053 0,9595 0,9804 0,9734 

ЭЭ2 (ф2р(220-225)гр3) / 
(ф1р(380гр3+380гр4):2) 0,3956 0,1035 0,0763 0,1202 

ЭЭ3 (ф2р(220-225)гр3) / 
(ф1р(280гр3+280гр4):2) 0,3151 0,0747 0,0414 0,0522 

ЭЭ4 
(ф2р(220-225)гр3) / 

(ф1[(р300+310+320+330-360-370)гр3 + 
(р300+310+320+330-360-370)гр4]:2) 

1,9562 0,7931 0,8154 1,4196 

ЭЭ5 (ф2р040гр3) / (ф1(Σ(р100÷р140)гр3 + 
Σ(р100÷140)гр4):2) 15,0795 11,4467 21,5811 18,9708 

ЭЭ6 (ф2р035гр3) / (ф1р(031гр3+031гр4):2) 4,0234 2,9536 4,6531 4,8956 
ЭЭ7 (ф2р035) / (ЭР5) 887 743 1231 1482 
ЭЭ8 (ф2р(240+250+260+100) / (ЭР5) 170 110 125 151 

ЭЭ9 (ф2р(240+250+260+100) / 
(ф2р(240+250)) 3,4915 2,1903 1,9204 1,9942 

Примечание: (*) – квазипостоянные показатели 
 
После анализа данных предварительных 

списков признаков на наличие квазипостоян-
ных (квазипостоянный – это признак, коэффи-
циент вариации которого меньше граничной 
величины 0,1), из дальнейшего рассмотрения 
были исключены показатели СР1, СР2, СП1, 
СЭ1, ЭР3, ЭР5, ЭЭ1. В результате количество 
признаков-симптомов уровня социального раз-
вития сократилось до n=8, уровня экономиче-
ского развития – до n=18. 

По каждому списку учитываемых при-
знаков определялись объединенные оценки 
тремя способами [6]: 

1) объединенные оценки oid  – оценки, 
полученные путем объединения нормирован-
ных результатов классического и модифици-
рованного алгоритмов построения таксономи-
ческого показателя (объединенная таксоно-
мия), когда таксономический показатель по 
модифицированному алгоритму рассчитан по 
алгоритму, основанному на исследованиях 
В. Плюты; 

2) объединенные оценки ocid  – оценки, 
полученные путем объединения нормирован-
ных результатов классического и модифици-
рованного алгоритмов построения таксономи-
ческого показателя (объединенная таксоно-

мия), когда таксономический показатель по 
модифицированному алгоритму рассчитан по 
методике Б.И. Смагина; 

3) объединенные оценки opid  – рейтин-
говые оценки при одновременном использова-
нии результатов ранжирования относительно 
эталона и антиэталона (смешанный подход) 
методом расстояний и схожести. 

Результаты оценки представлены в 
табл.5 и проиллюстрированы на рис.1. Оценки 
хорошо согласуются по динамике их измене-
ния, что отчетливо видно визуально на рис.1а. 
Максимальное стандартное отклонение 
(S=0,3454) объединенных оценок получено для 
второго способа построения объединенных 
оценок ocid . Сопоставление оценок УСР, УЭР 
и ИУСЭР (см. рис.1б) указывает на гармонич-
ное развитие двух взаимообусловленных и 
взаимодополняющих друг друга сфер 
ПАО ЯКХЗ – социальной и экономической, 
что может служить подтверждением важности 
стратегического следования принципам корпо-
ративной социальной ответственности при ве-
дении бизнеса на предприятии. Однако оценка 
будет точнее, если для анализа использовать 
все показатели, приведенные в табл.1. 
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Таблица 5 
Объединенные оценки уровня социального, экономического и социально-экономического 

развития ПАО ЯКХЗ 
 

Год УСР УЭР ИУСЭР 
doi doci dopi doi doci dopi doi doci dopi 

2008 0,7758 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9148 1,0000 1,0000 
2009 0,2676 0,1885 0,6463 0,2286 0,1670 0,6861 0,2435 0,1752 0,6710 
2010 0,6866 0,5387 0,7253 0,5813 0,5828 0,7892 0,6213 0,5661 0,7649 
2011 0,8365 0,7466 0,7841 0,7155 0,7250 0,8165 0,7615 0,7332 0,8042 

S 0,2568 0,3431 0,1516 0,3202 0,3474 0,1307 0,2874 0,3454 0,1384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
а)       б) 

 
Рис.1. Оценки уровня социально-экономического развития ПАО ЯКХЗ: 

а) оценки ИУСЭР, полученные тремя способами;  
б) сопоставление оценок УСР, УЭР и ИУСЭР, полученных вторым способом 

 
Выводы и перспективы дальнейших ис-

следований. 
1. Процедура оценивания уровня соци-

ально-экономического развития предприятия 
требует последовательного решения следую-
щих задач: выявление совокупности факторов, 
определяющих этот уровень, и формирование 
адекватной отраслевой принадлежности пред-
приятия совокупности показателей-
индикаторов, структурированных на две груп-
пы (социальные и экономические), в каждой из 
которых три блока – ресурсы, результаты и 
эффективность; выбор способа интеграции 
системы показателей-индикаторов в единую 
оценку; учет весомости локальных оценок; вы-
бор инструментария свертки показателей-
индикаторов; интерпретация результатов оце-
нивания. 

2. Оценивание уровня социально-
экономического развития предприятия через 
интеграцию локальных уровней социального и 
экономического развития оправдано концепту-
ально и позволяет отслеживать изменения со-
стояния важнейших сфер предприятия – соци-
альной и экономической. 

3. Предложенные подходы к построению 
оценок уровня социально-экономического раз-

вития предприятия могут быть использованы и 
для диагностики других комплексных характе-
ристик деятельности предприятия (например, 
устойчивости развития предприятия) и для 
предприятий других видов деятельности и от-
раслей национальной экономики, что и опре-
деляет направления дальнейших исследований. 
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Система фінансово-економічної діагнос-

тики на підприємстві, у тому числі змін його 
майнового стану, є складовою частиною систе-
ми економічної безпеки і механізму пошуку на-
прямів підвищення ефективності функціону-
вання об’єктів господарювання в умовах ринку. 
Процеси формування, використання та відтво-
рення майна підприємства є важливими харак-
теристиками успішності його діяльності. В умо-
вах ринкового середовища на зміни ефективно-
сті використання майна впливає безліч факто-
рів, тому необхідним стає завдання виявлення 
найбільш впливових з них. Підґрунтям для цьо-
го є дослідження складових майна, основними з 
яких є основні та обігові засоби. Від ступеню 
відтворення та використання основних засобів 
залежить безпека та продуктивність праці, собі-
вартість продукції, а отже й кінцеві показники 
діяльності. Але для забезпечення підприємств 
основними засобами в необхідному кількісному 
і якісному складі, а також можливості їх своєча-
сного оновлення необхідно виділення значних 
коштів. Тобто ці питання неможливо вирішува-
ти окремо від питань раціонального викорис-
тання оборотних коштів. Оцінка ступеня вико-
ристання майна підприємства є важливою не 
лише для його керівництва, але й для потенцій-
них інвесторів, кредитних установ та інших ко-
нтрагентів. Кожен з них для такої оцінки зазви-
чай використовує свою систему показників, то-
му актуальним залишається завдання обґрунту-
вання методичних підходів до побудови такого 
інтегрального показника, використання якого 
відповідало би інтересам значного кругу корис-
тувачів.  
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Питанням оцінки використання та відт-

ворення майна, як й питанням трактування са-
мого терміна «майно», присвячено ряд науко-
вих досліджень. А.В. Бурковською та 
О.Ю. Соловйовим розглянуто питання послі-
довності та особливості оцінки економічних 
показників діяльності підприємств [2], аналізу 
ефективності використання майна з точки зору 
оцінки інвестиційної привабливості підпри-
ємств присвячено дослідження О.І. Амоши [1], 
проблеми оцінки використання та відтворення 
майна з боку як власників, так й різних контра-
гентів, формування системи показників оцінки 
та методів їх зведення до єдиного інтегрально-
го показника розглянуто в роботах О. Л. Хото-
млянського, П.А. Знахуренко [9], О. Остафіль, 
М. Рубахи [6], В.Б. Кочкодана, І.Т. Зварича, 
І.С. Благуна [5] та ін. Але, незважаючи на зна-
чні напрацювання у цій сфері, процес інтегра-
льної оцінки використання майна промислово-
го підприємства не знайшов остаточного тео-
ретичного та методологічного обґрунтування, 
що потребує проведення подальших дослі-
джень.  

Метою цього дослідження є розгляд та 
проведення критичного аналізу існуючих роз-
робок у сфері оцінки використання та відтво-
рення майна підприємства, а також вдоскона-
лення методики інтегральної оцінки рівня ви-
користання майна з урахуванням кола можли-
вих споживачів відповідної інформації. 

Діяльність будь-якого суб’єкта господа-
рювання повинна забезпечуватися засобами, 
які необхідні для задоволення його потреб. Су-
купність засобів промислового підприємства 
складає його майно. Термін «майно» вжива-
ється в чинному законодавстві у різних зна-
ченнях. Відповідно до ч. 1 ст. 139 Господарсь-
кого кодексу України, майно – це сукупність 
речей та інших цінностей (включаючи немате-
ріальні активи), які мають вартісне визначення, 
виробляються чи використовуються у діяльно-
сті суб’єктів господарювання та відобража-
ються в їх балансі або враховуються в інших 
передбачених законом формах обліку майна 
цих суб’єктів. Це визначення підкреслює еко-
номічну сутність правового явища. Інші визна-
чення акцентують увагу з точки зору: профе-
сійної оціночної діяльності; в залежності від 
правових форм; економічної форми, що набу-
ває майно у процесі здійснення господарської 
діяльності і так далі. Загальним для них є ви-
значення майна, а отже й процесів його відтво-
рення і використання як складних явищ. Суку-

пна оцінка складного явища не може базувати-
ся на простому аналізі будь-якої системи пока-
зників, а передбачає їх зведення до єдиного ін-
тегрального. Згідно висновкам окремих авто-
рів, основними етапами такої оцінки є [2, 
с. 74]: 

1. Формування системи одиничних показ-
ників. 

2. Оцінка одиничних показників діяльності 
підприємства. 

3. Синтез одиничних оцінок для отримання 
комплексної оцінки діяльності. 

Інструментарій такої оцінки пропонуєть-
ся об'єднати у три групи [2, с. 74]: 

1. Ранжирування показників і коефіцієнтів. 
2. Розрахунок інтегрального показника для 

оцінки об’єкта дослідження. 
3. Порівняння розрахункових показників з 

еталонними величинами. 
Формування ранжируваного ряду показ-

ників і коефіцієнтів дає можливість вирішува-
ти ряд завдань, а саме: відстежувати ситуації 
щодо окремих показників; ідентифікувати 
«слабкі» місця підприємства, які виявляються 
у незадовільному рівні цільових показників; 
формувати можливі напрями впливу на фінан-
сово-господарську діяльність підприємства для 
реалізації його економічного потенціалу.  

Відомо, що залежно від економічної фо-
рми майнові цінності належать до основних 
фондів та оборотних засобів. Система показ-
ників, яка може охарактеризувати ефектив-
ність використання основних фондів, охоплює 
два блоки: перший – показники ефективності 
відтворення окремих видів і всієї сукупності 
засобів праці, другий – показники рівня вико-
ристання основних фондів у цілому та їх окре-
мих видів. Розрахунок показників ефективнос-
ті відтворення основних засобів має важливе 
значення для визначення рівня забезпеченості 
підприємства ними, вивчення й аналізу їх руху 
та технічного стану. Для цього зазвичай вико-
ристовують наступні показники: коефіцієнти 
оновлення та вибуття основних фондів; коефі-
цієнт зносу та інші. Загальну оцінку викорис-
тання основних фондів можна одержати на ос-
нові розрахунку наступних показників: фондо-
віддача, фондообзброєність праці, коефіцієнт 
використання виробничої потужності підпри-
ємства та інші. У процедурі оцінки ефективно-
сті використання оборотних засобів підприєм-
ства використовуються загальновідомі показ-
ники ефективності (коефіцієнт оборотності, 
тривалість обороту, рентабельність оборотних 
коштів), які традиційно визначаються по всій 
сукупності оборотних коштів підприємства. 
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Питання використання майна підприємс-
тва та його відтворення можна розглянути із 
іншої точки зору. Віднесення майна до ключо-
вих чинників стратегічного управління підпри-
ємствами ґрунтується на узагальненні науко-
вих та практичних визначень економічного по-
тенціалу підприємства. Найважливішим його 
елементом виступають активи у різних формах 
їх існування. Тобто майновий потенціал підп-
риємства можна оцінити через склад та струк-
туру активів, джерела їх формування, обсяги та 
строковість одержаних економічних вигод. Це 
потребує визначення системи показників, що 
враховують певні особливості такої оцінки. 

На даний час більшість методик оцінки 
використання майна підприємства базується на 
показниках, які використовуються при дослі-
дженні його фінансового стану [1; 2; 4-6; 9]. 
Але проведений аналіз теоретичних джерел 
показує, що обмеження лише колом названих 
показників не є досить обґрунтованим. Так, 
наприклад, близькою за змістом є оцінка підп-
риємства, яка проводиться банками для визна-
чення його кредитоспроможності. Під креди-
тоспроможністю позичальника банку прийнято 
розуміти наявність у позичальника (контраген-
та) передумов для отримання кредиту і його 
здатність повернути кредит та відсотки за ним 
у повному обсязі та в обумовлені договором 
строки [8]. Безумовно, можна стверджувати, 
що кредитоспроможність підприємства форму-
ється як результат його економічної діяльності 
і показує, наскільки ефективно воно керує вла-
сними фінансовими ресурсами, раціонально 
поєднує використання власних та позикових 
коштів й ефективно вкладає свій капітал [6, 
с. 388]. Тому в контексті даного дослідження 
інтерес можуть представляти саме пропозиції 
щодо оцінки майна підприємства для визна-
чення його кредитоспроможності. Така уза-
гальнена оцінка буде відповідати інтересам 
більш широкого кола споживачів відповідної 
інформації.  

Як правило, оцінка кредитоспроможнос-
ті підприємства базується на сумарній бальній 
оцінці, що попередньо проводилась за окреми-
ми показниками. Різні банки беруть до уваги 
різний перелік показників та різну шкалу ба-
льної оцінки. Теоретичні пропозиції щодо да-
ного питання полягають в деякій уніфікації пе-
реліку показників та шляхах їх зведення до 
єдиної оцінки. Серед розглянутих пропозицій 
інтерес викликає методика, сутність якої розк-
рита авторами на прикладі конкретного підп-
риємства [6]. У роботі запропоновано провести 

розрахунки показників за рядом груп (напря-
мів). Окрім груп, що розглядають досить по-
ширені в аналізі показники, а саме ліквідності, 
фінансової стійкості, ділової активності та ре-
нтабельності підприємства, запропоновано до-
слідити групу показників, які отримуються на 
підставі якісної оцінки підприємства-
позичальника.  

Згідно існуючих підходів можливість 
отримання кредиту підприємством обумовлена 
дотриманням ряду умов, серед яких розгляда-
ється наявність, обсяг та якість забезпечення. 
Забезпеченням можуть виступати гарантії 
Уряду України, гарантії банків, зареєстрованих 
як юридичні особи у країнах, віднесених до ка-
тегорії А, грошові вклади і депозити позичаль-
ника, розміщені у банку, що надає кредит, за-
става майна позичальника [7, с. 192]. При цьо-
му якісно банки оцінюють можливість надання 
кредиту за допомогою вивчення кредитної іс-
торії та оцінки показників, що характеризують 
діяльність підприємства на ринку і його спів-
працю з контрагентами (термін функціонуван-
ня підприємства за поточним профілем діяль-
ності, джерела погашення кредиту, залежність 
від постачальників та покупців); аналізу пока-
зників, що визначають якість управління (рин-
кову позицію позичальника, ефективність 
управління, прибутковість діяльності, достові-
рність і своєчасність надання інформації та фі-
нансової звітності). Саме показники такої якіс-
ної оцінки й пропонується авторами врахову-
вати при побудові інтегрованого рейтингового 
показника. На завершальному етапі методу за 
величиною рейтингового показника проходить 
віднесення підприємства до певного класу по-
зичальників для оцінки можливостей подаль-
шої співпраці банку з цим контрагентом та фо-
рмування резерву під кредитну операцію [6, 
с. 393].  

Наведений в роботі приклад ілюструє 
алгоритм розрахунку інтегрованого рейтинго-
вого показника на підставі коефіцієнтів, їхньої 
ваги та вагових коефіцієнтів аналітичних груп 
(табл. 1). 

Відповідно до рейтингової шкали визна-
чення класу позичальників надається оцінка 
ступеню надійності підприємства. Так підпри-
ємство, що одержало сумарний бал понад 200, 
визначають за класом А (підприємства з дуже 
стійким фінансовим станом), що одержало су-
марний бал менше 110 – за класом Д (підпри-
ємства з незадовільним фінансовим станом) і 
так далі [7, с. 200]. 
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 Таблиця 1 

Розрахунок інтегрованого рейтингового показника (витяг)   
 

Назва показника 
Теоретичне 

значення по-
казника 

Вагоме 
значення 
показника 

Розрахункове 
значення 

показника 

З урахуван-
ням вагомо-

сті 
І група - Попередня оцінка позичальника. Вагомий коефіцієнт - 2 

Період функціонування 0,5–5 0,5 5 2,5 
Наявність бізнес-плану 0–1 1,0 - - 
Прибуткова діяльність 0–3 2 2 4 
Погашення позичок 0–1 6 - - 
Сплата відсотків 0–1 6 - - 
Разом по групі І   13 

II група - Показники платоспроможності Вагомий коефіцієнт - 5 
Коеф. загальної ліквідності Не менше 2,0 8 0,95 7,63 
Коеф. поточної ліквідності Не менше 0,5 7 0,64 4,48 

…….. 
Разом по групі II   60,5 

III група - Показники фінансової стійкості. Вагомий коефіцієнт - 4 
Коеф. маневреності власних коштів Не менше 0,5 6 Менше 0 - 

…… 
Разом по групі III   34,8 

IV група - Показники надійності і ділової активності. Вагомий коефіцієнт - 2 
Коеф. забезпечення кредиту Не менше 1,6 8 - - 

…… 
Разом по групі IV   65,4 

Всього 173,7 
Джерело: [6, с. 393-394] 

 
Аналіз вище наведених пропозицій до-

зволив виявити їх переваги й недоліки з точки 
зору досягнення мети даного дослідження. 
Так, при оцінці використання майна підприєм-
ства, доцільним виявляється формування на-
званих груп показників. Відповідно до мети 
даного дослідження можна зазначити, що гру-
па показників надійності і ділової активності 
дозволяє оцінити використання складових 
майна з точки зору їх участі у виробництві, по-
казники платоспроможності – з точки зору 
оцінки ліквідності активів та платоспроможно-
сті підприємства, а показники фінансової стій-
кості – з точки зору дослідження джерел фор-
мування майна. Окрім наявності та ефективно-
сті використання майна, важливим є можли-
вість забезпечення цим майном кредитів, що 
визначає надійність підприємства. Саме тому в 
інтегральній оцінці необхідно враховувати 
групу показників, які отримуються на підставі 
якісної оцінки підприємства, що визначимо під 
загальною назвою «Попередня якісна оцінка 
підприємства-власника майна як позичальни-

ка». 
До недоліків роботи [6] слід віднести 

пропозиції щодо формування інтегрального 
показника шляхом зведення одиничних показ-
ників на основі множення їх розрахункових 
значень на відповідні коефіцієнти вагомості: 

- не обґрунтованим виявляється визна-
чення шкали коефіцієнтів вагомості; 

- не задіяними є теоретичні (граничні) 
значення показника. 

У порівнянні з бальною оцінкою, зве-
дення показників до зіставного вигляду шля-
хом їх нормування, на думку ряду дослідників, 
є більш обґрунтованим [2; 3; 4]. Нормування 
можна проводити за формулою: 

  

нормi

i
i P

P
K

_

 ,                    (1) 

де Кі – нормований одиничний показник; 
Рі – фактичне значення одиничного показни-

ка; 
Рі_норм – нормативне значення одиничного 
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показника; 
і – порядковий номер одиничного показника, 

фінансового коефіцієнта в блочній оцін-
ці [2, с.75]. 

 
Ця формула може бути використана для 

показників-стимуляторів (якщо для зростання 
оцінки ступеня використання майна підприєм-
ства фактичне значення має перевищувати но-
рмативне). Для показників-дестимуляторів 
(фактичне значення має бути нижчим за нор-
мативне), формула має вигляд: 

i

нормi
i P

P
K _

                            
(2) 

Підсумкова оцінка за кожною групою 
повинна визначатися з урахуванням ваги оди-
ничних показників, але визначення ваг коефі-
цієнтів слід здійснювати або на основі статис-
тичних спостережень, або експертним шляхом. 
Методика оцінки вагомості коефіцієнтів розг-
лянута в роботі О.Л. Хотомлянського, 
П.А. Знахуренко [9]. У будь-якому випадку ро-
зподілити ваги у групах слід так, щоб їх сума 
дорівнювала 1 (100%), і так саме вагові коефі-
цієнти груп у сумі повинні давати 1 (100%). 

Підсумкова оцінка кожної групи з ура-
хуванням ваги одиничних показників визнача-
ється за формулою: 





n

i
iij KK

0

   (3) 

де Кj – підсумкова оцінка за групою показни-
ків; 

αi – вагомість одиничного коефіцієнта в гру-
пі показників; 

n – кількість показників у межах групи, що 
характеризує окрему сторону стану підп-
риємства; 

j – номер групи в інтегральній оцінці. 
 
Для завершальної оцінки використову-

ється розрахунок за формулою: 
  





m

j
jjk KK

0
   (4) 

де Кk – інтегральний показник; 
j  – вагомість аналітичних груп (блоків) в 

комплексній оцінці; 
m – кількість груп (блоків) оціночних показ-

ників.  
 
Важливим моментом застосування тако-

го підходу є включення до інтегральної оцінки 
показників, щодо яких встановлено їх норма-

тивні або бажані значення. Тому до пропозиції 
складу показників, що розглянуто в роботі [6], 
необхідно внести корективи, сутність яких слід 
враховувати при можливому розширені або 
уточнені відповідних груп згідно цілей конк-
ретного дослідження. Відносні показники ма-
ють більше аналітичне навантаження в порів-
нянні з абсолютними. Тому замість показника 
чистого робочого капіталу пропонуємо розгля-
дати коефіцієнт забезпеченості власними обо-
ротними коштами (робочим капіталом), з гра-
ничним значенням не менше 0,1, а показники 
ділової активності доповнити показником фо-
ндовіддачі, з рекомендованим значенням не 
менше 1, який відображує ефективність вико-
ристання основних фондів підприємства, які на 
промислових підприємствах займають найбі-
льшу питому вагу. Зі складу показників ліквід-
ності виключено показник абсолютної ліквід-
ності, який на промислових підприємствах має 
традиційно низьке значення й практично не 
надає характеристики їх платоспроможності. 
Крім того не дає додаткової інформації аналіз 
коефіцієнту фінансової напруги, який практи-
чно дублює аналіз за коефіцієнтом автономії. 

Серед показників надійності [6] пропо-
нується визначення показника забезпечення 
кредиту. Не дивлячись на те, що це доволі но-
вий та корисний для оцінки майна підприємст-
ва коефіцієнт, але для зовнішніх користувачів 
інформації  його розрахунок ускладнюється 
через неможливість отримання даних з приво-
ду суми забезпечень кредитів підприємства 
(застав, страхування та ін.). Тому включення 
його до аналітичного блоку відбувається в за-
лежності від можливості одержання таких да-
них. Для деяких показників, що передбачено 
включити до групи показників надійності, на 
теперішній час нормативний рівень не визна-
чено. Але у ряді досліджень наведено рекоме-
ндовані значення відповідних показників [3; 
4], які було обрано у якості теоретичних. 

Доречними виявляються корективи щодо 
рекомендованих значень показників якісної 
оцінки, враховуючи, що аналіз стосується дія-
льності промислових підприємств. Теоретичне 
значення показника періоду функціонування 
слід розширити та взяти більшим ніж 5 років. 
Такий період існування підприємства свідчить 
про стабільність та перспективність його дія-
льності. Крім того, це значення може варіюва-
тися в залежності від галузевої приналежності 
підприємства. Так для вугільних підприємств, 
які виходять на стабільний рівень використан-
ня виробничої потужності через тривалий час, 
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мають запас вугілля більше ніж на п’ятдесят 
років, є важливими стратегічними об’єктами 
для країни й повинні функціонувати ще довгий 
період часу, теоретичне значення показника 
слід брати більшим ніж 10. Наявність бізнес 
плану, або програми інвестиційного розвитку 
підприємства пропонуємо оцінювати за триба-
льною шкалою – від 0 до 2, де 0 – повна відсу-
тність бізнес-плану, 1 – підприємство має якісь 
програми, але потрібні доробки, 2 – підприєм-
ство має чіткий план подальшого розвитку. 
Прибутковість діяльності підприємства слід 
оцінювати шкалою від 0 до 2, де 0 – підприєм-
ство є збитковим, та його збитки сягають знач-
ного розміру, 1 – підприємство має незначні 
збитки або незначний прибуток, ситуація ко-
ливається та стан підприємства може змінити-
ся з прибуткового на збитковий чи навпаки за 
невеликий час, 2 – підприємство є достатньо 
прибутковим та успішно тримається на цьому 
рівні. Аналогічно за трибальною шкалою від 0 
до 2 оцінюється й погашення підприємством 
позичок та сплату відсотків, де 0 – підприємст-

во не сплачує або практично не сплачує, 1 – 
підприємство частково гасить відсотки та по-
зики, але не в повній мірі, 2 – підприємство 
повністю або майже повністю сплачує відсот-
ки та позики в строк. За граничне значення по-
казників у цій групі приймемо верхню межу їх 
значення, тобто 2.  

Пропоновані групи показників, їх склад 
та граничні значення наведено у табл. 2. Даний 
алгоритм передбачає також визначення якісної 
оцінки інтегрального показника за відповідною 
шкалою. Для побудови такої оціночної шкали 
було розглянуто ряд пропозицій. Так у роботі 
[5] розглядається комплексний показник стану 
капіталу підприємства, який має нормований 
діапазон зміни [0;1]. Для обґрунтування діапа-
зонів зміни інтегрального показника пропона-
но використовувати шкалу Харрінгтона, що 
базується на припущенні про нерівномірний 
закон розподілу критерію і формуванні діапа-
зонів його зміни таким чином, щоб імовірність 
попадання критерію в кожен з них була одна-
ковою [5, с. 9].               

 

 Таблиця 2 
Склад показників інтегрованої оцінки використання майна промислового підприємства 

 

Назва показника 
Теоретичне 

значення пока-
зника 

Вагоме 
значення 

показника 

Розрахункове 
значення 

показника 

Нормоване 
значення 

показника 

З ураху-
ванням 

вагомості 
1 2 3 4 5 6 
І група - Попередня оцінка позичальника. Вагомий коефіцієнт – 0,1 

Період функціонування >5 0,1       
Наявність бізнес-плану 0–2 (2) 0,1       
Прибуткова діяльність 0–2 (2) 0,2       
Погашення позичок 0–2 (2) 0,3       
Сплата відсотків 0–2 (2) 0,3       
Разом по групі І     

II група - Показники платоспроможності Вагомий коефіцієнт – 0,2 
Коеф. критичної ліквідності Не менше 0,5 0,4       
Коеф. поточної ліквідності Не менше 1 0,6       
Разом по групі II     

III група - Показники фінансової стійкості. Вагомий коефіцієнт – 0,3 
Коеф. маневреності власних 
коштів 

Не менше 0,5 0,3       

Коеф. автономності Не менше 0,5 0,3       
Коеф. співвід. позикових і вла-
сних засобів 

Не більше 1 0,1       

Коеф. забезпечення робочим 
капіталом 

Не менше 0,1 0,3       

Разом по групі III     
IV група - Показники надійності і ділової активності. Вагомий коефіцієнт – 0,4 

Коеф. оборотності матеріаль-
нихзапасів 

≥ 3 [4, с.8] 0,15       
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

Коеф. оборотності активів ≥ 0,902 
[3, с.208] 

0,15       

Фондовіддача основних фондів 1 0,15       
Коеф. оборотності дебітор. за-
боргованості 

≥ 4,9 [4, с.8] 0,1       

Коеф. оборотності кредитор. 
заборгованості 

≥ 2,5 [4, с.8] 0,1       

Коеф. рентабельності продажу 0,1 зростання 0,1       
Коеф. рентабельності власного 
капіталу 

0,1 зростання 0,1       

Коеф. рентабельності активів 0,05 зростання 0,15       
Разом по групі IV     

Всього   
Джерело: розроблено на підставі [6] 
   
Для можливості використання зазначеної 

шкали слід прийняти наступне: у випадку пе-
ревищення показником критичного значення, 
слід встановлювати його нормоване значення 
на рівні 1; від’ємні значення нормованих пока-
зників, які характеризують вкрай незадовільне 
використання майна, замінюються на нульову 
оцінку. У цьому випадку з урахуванням ваги 

показників в групах та ваги груп у загальній 
оцінці, інтегральний показник буде вимірюва-
тись у границях від 0 до 1 й кінцеві висновки 
щодо рівня використання майна підприємства 
можна також здійснювати за шкалою Харрінг-
тона. Відповідно до завдань даного досліджен-
ня вона буде мати вигляд табл. 3. 

Таблиця 3 
Шкала для визначення рівня використання майна підприємства 

 
Якісна оцінка інтегрального 

показника 
Високий рівень вико-
ристання майна підп-

риємства 

Середній рівень вико-
ристання майна підп-

риємства 

Низький рівень вико-
ристання майна підп-

риємства 
Кількісні значення інтегра-

льного показника 
[0,64; 1] [0,36; 0,64] [0; 0,36] 

Джерело: розроблено на підставі [5, с. 9] 
 

Як видно з табл. 3, «низькій» і «високій» 
оцінкам відповідає інтервал довжиною 0,36, 
«середній» оцінці відповідає інтервал довжи-
ною 0,28. 

Апробація наведеного підходу була про-
ведена для умов вугільного підприємства. У 
зв’язку з проведенням у державі реформи сто-
совно вугільної галузі, згідно з якою частина 
шахтних підприємств підлягає закриттю, а час-
тина переходить до приватної власності, 
ВП «Шахта ім. Є.Т. Абакумова» з метою поси-
лення інвестиційної привабливості розробила 
інвестиційний проект технічного переосна-
щення. Згідно з цим проектом, на підприємстві 
пропонується здійснення заходів з технічного 
переоснащення шахти, що допоможуть збіль-
шити вуглевидобуток в період з 2012 р. до 
2016 р. до рівня 500 тис.т на рік та отримувати 
прибутки починаючи з 2014 р. Для розрахунків 

було використано прогнозний баланс, який ро-
зроблено на шахті на період реалізації інвести-
ційного проекту. Їх результати дозволяють ви-
значити, якою мірою впровадження інвести-
ційного проекту у найближчій період (на 
2014 р.) вплине на зміни рівня використання 
майна підприємства. 

Було встановлено, що за умов впрова-
дження інвестиційного проекту на даному під-
приємстві, інтегральний показник оцінки ефе-
ктивності використання майна зросте з 0,209 (у 
2013 р.) до 0,455, тобто більш ніж у два рази. 
Якщо до впровадження проекту рівень викори-
стання майна був низьким, то вже у найближ-
чий період він може бути визначен як серед-
ній. При цьому слід звернути увагу на показ-
ники 2 та 3 групи, зміни яких виявляються 
значно менш прогресивними, ніж за іншими 
групами, що потребує відповідних коректив 
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при складанні плану розвитку підприємства. 
Висновки та перспективи подальших до-

сліджень:  
1. Майно підприємства у різних формах 

існування є найважливішим елементом його 
економічного потенціалу, що обумовлює необ-
хідність формуванння дієвого механізму 
управління майном. Такий механізм повинен 
передбачи можливість сукупної оцінки вико-
ристання майна з урахуванням не тільки кіль-
кісних, а й якісних характеристик.  

2. Аналіз досліджень з цього питання 
показав, що проблеми розробки відповідної 
методики та інструментарію інтегральної оцін-
ки використання майна підприємств залиша-
ються актуальними. Узагальнюючи підходи 
щодо комплексної оцінки різних аспектів дія-
льності підприємств, наведено алгоритм оцін-
ки ефективності відтворення та використання 
майна промислових підприємств, обґрунтовано 
її аналітичні напрями (блоки) та склад показ-
ників кожного напряму, запропонована мето-
дологія побудови інтегрального показника та 
визначена шкала його якісної оцінки.  

3. Аналіз змін інтегрального показника 
дозволяє робити висновки про ефективність 
використання майна підприємств, наскільки 
вдалою є політика керівництва у сфері викори-
стання та відтворення основних та оборотних, 
матеріальних та нематеріальних активів, у чо-
му складаються недоліки цієї політики, а що, 
навпаки, має добрі тенденції та є перевагою 
підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ  

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглянуто існуючі методики оцінки ре-
зультатів роботи енергетичного господарства 
підприємства. Наведено класифікацію показників 
оцінки ефективності роботи енергетичної слу-
жби. Проведений аналіз свідчить, що викорис-
товуються в теорії та практиці показники, які  
не відображають кінцевих цілей результатів ро-
боти енергетичної служби підприємства – за-
безпечення безперебійного протікання основного 
технологічного процесу. Розглянуті показники 
більшою мірою залежать не від роботи енерге-
тичної служби, а від роботи основного виробни-
цтва і не можуть бути покладені в основу ме-
тодики оцінки діяльності енергетичної служби 
підприємства, яка повинна відповідати загаль-
ноприйнятій методології оцінки ефективност. 

Ключові слова: ефективність, енергогос-
подарство, витрати, результати роботи, пока-
зник ефективності 

 
А.Б. Мирошниченко  
Проблемы экономической оценки результатов 
работы энергетической службы предприятия 

Рассмотрены существующие методики 
оценки   результатов   работы   энергетического 
хозяйства предприятия. Приведена классифика-
ция показателей оценки эффективности работы 
энергетической службы. Проведенный анализ 
свидетельствует, что используемые в теории и 
практике показатели не отражают конечных 
целей результатов работы энергетической слу-
жбы предприятия – обеспечение бесперебойного 
протекания основного технологического процес-
са. Рассмотренные показатели в большей сте-
пени зависят не от работы энергетической 

службы, а от работы основного производства и 
не могут быть положены в основу методики 
оценки деятельности энергетической службы 
предприятия, которая должна соответство-
вать общепринятой методологии оценки эффе-
ктивности.  

Ключевые слова: эффективность, энерго-
служба, затраты, результаты роботы, показа-
тель эффективности 

 
G.B. Myroshnychenko  
Problems of economic performance evaluation of 

energy services company 
The article discusses the existing methods of 

performance evaluation of the energy sector 
enterprises. A classification of indicators to measure 
performance of energy services. The analysis shows 
that, as used in the theory and practice of the 
indicators do not reflect the ultimate goals of the 
results of the energy services company – to ensure 
the smooth flow of the main process. Considered 
indicators largely depend not on the energy of lif, 
and from the main production work and can not be 
the basis for the evaluation of methods of energy 
services company, which must comply with generally 
accepted methodology for evaluating effectiveness. 

Keywords: efficiency, energy service, costs, 
results of the work, the performance indicator 

 
Досягнення стабільного економічного 

зростання є найбільш важливою задачею сьо-
годення   України.   Високій   рівень    ефектив- 
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ності суспільного виробництва забезпечується 
результативністю діяльності усіх без виклю-
чення підрозділів підприємства, при цьому 
особливої уваги заслуговує удосконалення фу-
нкціонування його допоміжних служб. Органі-
заційно-технічний рівень допоміжних підроз-
ділів промислових підприємств більш ніж у 
два рази є нижчим за аналогічний рівень осно-
вного виробництва, що пов’язано із багатьма 
причинами. Характерною особливістю допо-
міжних служб, до складу яких входить і енер-
гетична служба, є те, що вони, як правило, не 
виробляють продукції, а надають у рамках 
внутрішньовиробничого обігу, притаманні їх 
виробничому призначенню, послуги іншим 
структурним підрозділам підприємства і ство-
рюють, таким чином, необхідні умови для їх 
безперервного функціонування. Отже, виходя-
чи із важливої ролі допоміжних підрозділів у 
виробничому процесі підприємства, досить ак-
туальною є об’єктивна оцінка результатів їх 
діяльності, а отже, і обрана тема дослідження. 

Про недостатню увагу до роботи енерге-
тичної служби підприємств свідчить порівняно 
мала кількість публікацій, які висвітлюють пе-
редовий досвід підприємств щодо розв’язання 
проблем функціонування енергетичного гос-
подарства. Останнє особливо спадає на очі, ко-
ли порівняти публікації з загальних проблем 
ефективності основного виробництва і роботи, 
присвячені енергетичному господарству. Ос-
новні дослідження енергетичної тематики при-
ходяться на 70-ті рр. ХХ ст., коли у працях 
Г.Л. Башева, С.А. Єфремова, П.А. Морозова [2; 
6; 8] та багатьох інших вчених розглядалися 
питання, пов’язані із різними практичним ас-
пектами функціонування енергетичної служби. 
Постановці методичних аспектів формування 
показників загальної оцінки результатів функ-
ціонування виробництва серед іншого присвя-
чено праці С.А. Аханова, А.І. Богатко, С. Гу-
банова, Л.П. Ермоловича, В.Я. Іонова, 
В.І. Кашина, І.Я. Каца, В.І. Ковалева, 
Н.Ю. Котилевої [1; 3; 4; 5; 8-11]. Проте, не 
зважаючи на наявні дослідження, проблемати-
ці економічної оцінки результатів діяльності 
енергетичної служби підприємства не приділе-
но достатньої уваги. Необхідність подальших 
досліджень даної тематики обумовлюється 
тим, що в сучасних умовах енергетична служ-
ба для підприємства виконує стратегічну роль, 
так як здійснює досить суттєвий вплив на собі-
вартість продукції, а тим самим регулює рівень 
прибутку, та приймає участь у забрудненні на-
вколишнього середовища.  

Метою роботи є дослідження існуючих 
методів оцінки результатів роботи енергетич-
ного господарства підприємства задля вияв-
лення їх недоліків та обґрунтування інструме-
нтів об’єктивної оцінки ефективності його фу-
нкціонування. 

Енергетичній службі промислового під-
приємства притаманні особливості, що роблять 
істотний вплив на оцінку ефективності резуль-
татів її діяльності. Продукція та послуги цієї 
служби не реалізується на сторону, а спожи-
ваються, як правило, всередині підприємства. 
Надплановий випуск продукції і надання над-
планових послуг енергетичним господарством 
спричиняє збільшення витрат на випуск осно-
вної продукції підприємства і природно зни-
жує загальну ефективність його роботи. Неза-
лежно від типу виробництва характерного для 
того чи іншого підприємства, для його енерге-
тичних цехів притаманне масове виробництво 
однорідної продукції. Кожен вид енергосило-
вого виробництва забезпечує випуск або пере-
творення у великих кількостях одного виду 
продукції (енергії). Переробка та розподіл ене-
ргії, отриманої з боку, може поєднуватися з 
власним її виробництвом. При цьому частина 
виробленої енергії може споживається на вла-
сні потреби енергетичної служби. У результаті 
до складу витрат виробництва енергетичного 
господарства включаються не тільки витрати 
на утримання заводських розподільних мереж 
(комунікацій), а й втрати енергії в розподіль-
них мережах підприємства [2]. 

Особливістю роботи енергетичного гос-
подарства є і те, що в енергетичних цехах від-
сутні виробничі заділи і залишки незавершено-
го виробництва, що спрощує визначення пла-
нової і фактичної собівартості одиниці вироб-
леної енергії (енергоресурсів). Будь-які перебої 
у виробництві або передачі енергії, автоматич-
но викликають зупинки основного виробничо-
го процесу та знижують ефективність діяльно-
сті підприємства [6].  

Як відомо, ефективність виробництва в 
загальному випадку визначається співвідно-
шенням отриманого корисного результату 
(ефекту) та витрат, що його забезпечили. Зіс-
тавляючи окремі види витрат із пов’язаними з 
ними елементами корисного ефекту, можна 
отримати значну кількість показників ефекти-
вності: продуктивність праці, коефіцієнт кори-
сної дії, коефіцієнт використання обладнання 
тощо [1; 3; 5; 8; 9]. 

Для виконання об’єктивної оцінки дося-
гнутого рівня ефективності виробництва необ-
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хідно мати можливість виміряти: 
- сумарні витрати, пов’язані із функціо-

нуванням даного трудового колективу; 
- досягнуті ним результати (забезпече-

ний ефект); 
- рівень ефективності роботи трудового 

колективу. При цьому, якщо відомі результати 
і витрати, що їх забезпечили, то оцінка ефекти-

вності здійснюється шляхом співвідношення 
даних показників. 

Перелік оціночних показників, що най-
частіше застосовуються на практиці, є дуже 
великим [1-16]. Проведений аналіз дозволив 
згрупувати наявні показники залежно від мети 
їх використання, табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Класифікація показників оцінки ефективності послуг енергетичної служби 
 

Група показників Показник 
1. Абсолютні показники, які харак-

теризують загальний обсяг виро-
бництва енергії і наданих енерге-
тичною службою послуг (обсяг 
корисних результатів від надання 
енергетичних послуг або обсяг 
«товарної продукції служби») 

1.1. Обсяги надання послуг та виробництва (поставки) і пе-
ретворення енергії в цілому і за окремими її видами. 
Обсяг «товарної продукції служби». 

1.2. Обсяги ремонтних робіт, наданих енергетичною служ-
бою. 

1.3. Обсяги генерування енергетичною службою окремих 
видів енергії та енергоносіїв. 

1.4. Обсяги виробництва основної продукції підприємством. 
2. Абсолютні показники, що визна-

чають суми витрат і втрат енерге-
тичних служб на надання енерге-
тичних послуг 

2.1. Фонд заробітної платні працівників енергетичної служ-
би. 

2.2. Чисельність персоналу енергетичної служби. 
2.3. Витрати на енергетичні послуги, на генерування і пос-

тавки енергії і енергоносіїв (спожитих енергії і енерго-
носіїв). 

2.4. Витрати енергії (за її видами) на виробництво продукції 
підприємства. 

3. Показники оцінки рівня ефектив-
ності надання послуг енергетич-
ною службою 

3.1. Собівартість виробництва та поставки одиниці енергії 
(енергоносіїв). 

3.2. Витрати енергії (енергоносіїв) на одиницю обсягу виро-
бництва продукції підприємством. 

3.3. Продуктивність праці працівників енергетичної служби. 
3.4. Питома вага витрат на енергію, енергоносії і надані по-

слуги у собівартості продукції підприємства. 
 

Показники, що використовуються для 
вимірювання енергетичних витрат, є нерівно-
цінними як за складом врахованих витрат, так і 
за причинами їх виникнення. Найбільш повно 
склад витрат, які обумовлені діяльністю енер-
гетичної служби, відображаються показником 
«кошторис витрат на виробництво та/або пере-
творення енергії (енергоресурсів) за її вида-
ми». Перевагою цього показника є те, що його 
значення здебільшого залежить від результатів 
діяльності відповідних підрозділів енергетич-
ної служби і тому нівелюється вплив інших 
структурних підрозділів підприємства. Отже, 
слід підвищувати значущість цього показника 
у загальній системі оцінки діяльності енерге-
тичної служби. 

У той же час показники «фонд заробітної 
плати персоналу енергетичної служби» і «чи-
сельність персоналу енергетичної служби», які 

порівняно часто використовуються на практиці 
при підведенні підсумків діяльності енергети-
чних служб, відображають не всю суму витрат 
цієї служби, а тільки їх частину – трудові ви-
трати. У першому випадку витрати оцінюють-
ся у вартісному вираженні, у другому – за чи-
сельністю працюючих в енергетичній службі, 
але за своїм змістом вони є ідентичними. От-
же, застосування цих показників для узагаль-
нюючої оцінки результатів роботи енергетич-
ного господарства не зможе забезпечити дос-
татньої об’єктивності оцінки. Адже оптиміза-
ція рівнів цих показників (скорочення чисель-
ності працюючих, економія фонду оплати пра-
ці тощо) може досягатися як за рахунок пере-
витрати інших ресурсів, так і через зростання 
витрат в основному виробництві з-за погір-
шення якості енергетичного обслуговування, 
що неминуче призведе не до зростання, а до 
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зниження ефективності роботи підприємства. 
Не рідко при оцінці ефективності роботи 

енергетичної служби через витрати використо-
вують і такий показник, як «витрати енергії (за 
її видами) на виробництво продукції підприєм-
ства» [6; 13; 16]. Використання цього показни-
ка не зовсім правомірно за двома основними 
причинами. По-перше, тому, що витрати енер-
гії (енергоресурсів) на виробництво продукції 
підприємства залежать від технології виробни-
цтва та досягнутого рівня продуктивності пра-
ці, а не від роботи енергетичної служби. По-
друге, якщо й відносити на рахунок енергетич-
ної служби витрати енергії на виробництво 
продукції, що нічим не обґрунтовано, то сума 
самих витрат на енергетичне обслуговування 
не враховується цим показником. Іншими сло-
вами, витрати, на величину яких енергетична 
служба практично не впливає, в даному випад-
ку, враховуються при підведенні підсумків її 
діяльності, а витрати від неї залежні – не вра-
ховуються, що зменшує рівень обґрунтованос-
ті показника. 

Для вимірювання результатів роботи 
енергетичної служби також застосовується 
значна кількість абсолютних показників 
(табл. 1). При цьому найчастіше для цих цілей 
використовується показник «обсяг виробницт-
ва енергії (енергоресурсів, послуг) за її вида-
ми» [13]. Такий підхід до вимірювання резуль-
татів був би правомочним лише в тому випад-
ку, якщо б основною метою роботи енергетич-
ного господарства було б виробництво енергії 
(енергоресурсів, послуг), але це далеко не так. 
Як відомо, основною метою енергетичної слу-
жби є безперебійне забезпечення виробничого 
процесу на підприємстві всіма необхідними 
видами енергії (енергоресурсів) при мінімаль-
них витратах на обслуговування. З цієї точки 
зору виробництво енергії є одним із засобів 
досягнення основної мети, але не самою ме-

тою. Ігнорування цієї обставини і використан-
ня показника обсягу виробництва енергоресур-
сів як кінцевого корисного результату діяльно-
сті енергетичної служби може призвести до 
нераціонального використання енергетичних 
ресурсів і викликати певне зростання собівар-
тості продукції підприємства. 

Іноді для вимірювання результатів робо-
ти енергетичної служби використовується по-
казник обсягу ремонтних робіт, виконаних 
службою. Покращення рівня цього показника 
може досягатися тільки за рахунок зростання 
обсягу ремонтних робіт, виконаних енергетич-
ною службою. А отже, його застосування є до-
датковим стимулом до необґрунтованого зрос-
тання обсягів ремонтних робіт. Це обумовлено 
тим, що позитивну оцінку енергетична служба 
може заслужити тільки в тому випадку, якщо 
обсяг фактично виконаних ремонтів буде не 
менше, ніж це передбачено планом навіть тоді, 
коли фактично не було необхідності в прове-
денні запланованих ремонтів. Серед фахівців 
досить широко поширеною є думка, що зрос-
тання обсягів виробництва служби (енергії, 
енергоресурсів, робіт, послуг) при незмінній 
чисельності працівників свідчить про підви-
щення ефективності енергетичного обслугову-
вання виробництва [9; 14]. Тому вважається 
нормальним і навіть бажаним зростання обся-
гів виробництва в енергетичних службах. Але 
й сувора відповідність обсягів енергетичного 
обслуговування, передбачених планом і фак-
тично виконаних, зовсім не рівнозначно висо-
кої ефективності роботи служби. Адже служба 
може виконати або перевиконати планові об-
сяги обслуговування, але це ще не означає, що 
виробничий процес було нормально забезпе-
чений енергією (енергоресурсами). Ілюстраці-
єю такої ситуації є щомісячні дані щодо діяль-
ності енергетичної служби ПАТ «Донецький 
завод «Продмаш» за 2012 р. (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Виконання енергослужбою плану по обсягу енергетичних послуг і простої основного техно-
логічного обладнання з вини енергослужби 

 

Показники Місяць року 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Виконання енергслуж-
бою плану за обсягом 

енергетичних послуг, % 
104,9 105,2 102,5 101,0 104,9 102,0 103,4 103,7 102,2 104,0 103,7 102,2 

Простої устаткування з 
вини енергослужби,  

верстато-год. 
360 300 350 350 400 600 740 770 700 560 500 440 
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Із даних таблиці видно, що саме по собі 
виконання енергетичної службою заводу плану 
за обсягом ремонтних робіт абсолютно нічого 
не говорить про найголовніше – чи були забез-
печені нормальні умови для безперебійного 
протікання основного виробничого процесу на 
підприємстві, в цеху. Так, наприклад, вико-
нання плану за обсягом енергетичних послуг у 
серпні дорівнювало 103,7%, а відповідні прос-
тої склали 770 верстато-год. У той же час у 
квітні, при виконанні плану за обсягом енерге-
тичних послуг на 101%, простої склали всього 
350 верстато-год. Виходячи зі значень оціноч-
ного показника (обсяг ремонтних робіт) пере-
вагу потрібно віддати результатам роботи ене-
ргетичної служби за серпень місяць, проте у 
цьому місяці втрати від простоїв устаткування 
з вини енергослужби більш ніж у два рази пе-
ревищили їх відповідне квітневе значення. То-
му оцінка результатів роботи енергетичної 
служби підприємства за даним показником 
спотворювати істинні результати роботи цієї 
служби.  

Так як саме по собі виконання обсягів 
робіт створює об’єктивні передумови до необ-
ґрунтованого зростання цих обсягів, а отже, і 
до збільшення витрат енергетичної служби, то 
цілком зрозуміло, що собівартість продукції 
підприємства буде в результаті мати тенденцію 
до зростання. Отже, оцінка роботи енергослу-
жби на підставі показників, що характеризу-
ють обсяги виконаних робіт (послуг), створює 
об’єктивні передумови для виникнення супе-
речностей між інтересами основного виробни-
цтва та інтересами працівників енергослужби. 
Це свідчить про недоцільність використання 
показників «обсяг виробництва енергії (за ви-
дами)», «обсяг ремонтів, виконаних службою» 
для вимірювання результатів роботи енергети-
чної служби підприємства. Водночас дані по-
казники можуть застосовуватися як допоміжні 
при поглибленому аналізі причин, що викли-
кали ті чи інші зміни в ефективності роботи 
енергетичної служби. Але застосовувати їх для 
оцінки підсумків роботи енергослужби, а тим 
більше для організації матеріального заохо-
чення працівників цієї служби немає ніяких пі-
дстав.  

Викликає цілком зрозумілий сумнів і 
можливість вимірювання результатів діяльнос-
ті енергетичної служби на підставі показника 
«обсяг виробництва продукції підприємства (в 
оптових цінах або за собівартістю)». Це обу-
мовлено тим, що обсяг виробництва продукції 
підприємства, визначається трудовими зусил-

лями всього його колективу та, за інших рів-
них умов, в першу чергу, працівників основно-
го виробництва. Допоміжне і обслуговуюче го-
сподарство підприємства надає лише непрямий 
вплив на обсяг виробництва основної продук-
ції підприємства, об’єктивно оцінити який 
практично не можливо. Відносити ж на раху-
нок енергетичної служби або на рахунок будь-
якого іншого допоміжного або обслуговуючо-
го господарства зміни в обсязі виробництва пі-
дприємства немає ніяких підстав. 

У 60-х рр. ХХ ст. були спроби викорис-
товувати прибуток як узагальнюючий показ-
ник вимірювання результатів роботи енергети-
чної служби. Прибуток рекомендувалося ви-
значати за формулою:  

 
 П = (Ц - S) ∙ N,                        (1) 

де Ц – ціна одиниці виробленої енергетичною 
службою енергії (енергоресурсів, ро-
бот, послуг), грн.; 

 S – собівартість виробітки енергії (енергоре-
сурсів, робот, послуг), грн.; 

 N – обсяг вироблених ресурсів, од. 
 

Основним недоліком даного показника є 
те, що для його застосування необхідно споча-
тку розробити штучні (внутрішньозаводські) 
ціни на енергетичні ресурси, що є непростим 
та досить трудомісткім завданням. Крім того, 
його застосування буде стимулювати зростан-
ня обсягів виробництва енергії, робіт, послуг з 
енергетичного обслуговування виробництва як 
визначального шляху нарощування прибутку. 
Отже, застосування показника для вимірюван-
ня результатів роботи енергослужби може не-
гативно вплинути на економіку підприємства, 
так як це неминуче призведе до зростання со-
бівартості продукції основного виробництва.  

На деяких підприємствах для оцінки 
ефективності роботи енергетичного господарс-
тва використовують показник «витрати енергії 
(енергоресурсів) на 1 грн. товарної продукції 
підприємства». Зіставляючи планові та факти-
чні показники, порівнюючи їх з показниками 
за відповідний період минулого року, на прак-
тиці намагаються оцінити зміну ефективності 
роботи енергетичних цехів та встановити їх 
вплив на результати діяльності всього підпри-
ємства. Іноді застосовується інший ідентичний 
цьому показник «питома вага витрат на енер-
гію (енергоресурси) у собівартості товарної 
продукції підприємства». Витрати енергоресу-
рсів на одиницю продукції того чи іншого цеху 
або заводу в цілому можна розрахувати насту-
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пним чином:  

,
V
W

=В
mn

ep
ер                       (2) 

де Wep – обсяг спожитих енергоресурсів у ви-
робничому процесі підприємства, 
нат. од.; 

 Vmn – обсяг товарної продукції підприємст-
ва, грн. 

 
Питомі витрати на енергоресурси в собі-

вартості товарної продукції підприємства (це-
ху), у свою чергу, можна визначити так: 

 

,
S
S

=γ
mp

ep

 
                         (3) 

де Sep – вартість спожитих у виробничому про-
цесі енергії (енергоресурсів), грн.; 

 Smp – собівартість товарної продукції цеху 
(підприємства), грн. 

 
Обґрунтуванням застосування даних по-

казників для оцінки ефективності роботи енер-
гетичної служби може служити припущення, 
що обсяг спожитих енергоресурсів (у натура-
льному або вартісному вимірі) є її витратами, а 
обсяг товарної продукції (в оптових цінах або 
за собівартістю) – результатом її роботи. При 
цьому слід наголосити, що розмір спожитих 
основними цехами (підприємством) енергоре-
сурсів не можна вважати витратами енергети-
чної служби. Споживання енергоресурсів здій-
снюється у виробничому процесі і це витрати, 
тих підрозділів, які його здійснюють. Більш 
того, віднесення обсягу спожитих енергоресу-
рсів на рахунок енергослужби створює 
об’єктивну передумову до перебоїв у поста-
чанні основного виробництва енергоресурса-
ми, так як прагнучи поліпшити значення оці-
ночного показника, служба буде прагнути до 
скорочення витрат енергоресурсів, а це найле-
гше забезпечити за рахунок неповного поста-
чання основному виробництву необхідних 
енергоресурсів.  

Крім того, немає ніяких підстав вважати 
обсяг або собівартість товарної продукції під-
приємства результатом роботи енергослужби. 
Не заперечуючи того, що ця служба надає пев-
ний вплив на цей показник, слід визнати, що 
його динаміка у вирішальній мірі визначається 
роботою основних структурних підрозділів. У 
силу цього, зміна оціночного показника може 
не мати нічого спільного з результатами робо-
ти енергетичного господарства навіть якщо 

враховувати при її розрахунку не витрати на 
спожиті ресурси, а витрати на енергетичне об-
слуговування виробництва.  

Так, припустимо, що витрати на вироб-
ництво енергоресурсів у звітному періоді (по-
рівняно з базовим періодом) не змінилися, а в 
основному виробництві, в тому ж періоді, була 
отримана економія матеріальних, трудових і 
енергетичних ресурсів. У такому випадку, пи-
тома вага витрат на спожиті в основному ви-
робництві енергетичні ресурси збільшиться 
(див. формулу 2). Не менш очевидним є і те, 
що негативно оцінити результати роботи енер-
гетичної служби за цей період на підставі роз-
глянутого показника немає ніяких підстав. Все 
сказане вище повною мірою відноситься і до 
показника питомої витрати енергоресурсів на 
одиницю товарної продукції. Це ще раз свід-
чить про те, що аналізовані показники біль-
шою мірою залежать не від енергетичної слу-
жби, а від результативності роботи основного 
виробництва. Рівень і динаміка цих показників 
визначається не стільки результатами роботи 
служби, скільки результатами роботи інших 
підрозділів підприємства. Об’єктивну оцінку 
цього боку діяльності енергетичної служби во-
ни не можуть забезпечити.  

На деяких підприємствах для оцінки 
ефективності роботи енергослужби застосову-
ють показник «собівартість виробництва оди-
ниці енергії (енергоресурсів)». Його значення 
можна визначити на підставі наступної форму-
ли: 

 

                p.e

p.eод
p.e W

S
=S
∑

,                 (4) 

де ∑ p.eS  – сумарні витрати на виробництво 
енергії (енергоресурсів), грн.; 

 We.p.  – обсяг виробленої енергії (енергоресу-
рсів), нат. од. 
 

Відомо, що витрати на виробництво про-
дукції можна розкласти на дві складові – умо-
вно-змінні (Sv) і умовно-постійні (Sc) тобто: 
S = Sv + Sc. Зниження собівартості одиниці 
енергії (енергоресурсу) можна забезпечити за 
рахунок зниження як однієї, так і іншої скла-
дових витрат. При цьому реальне зниження 
умовно-змінних витрат можливо забезпечити 
лише за рахунок економії прямих витрат при 
виробництві енергії або енергоресурсів. А для 
цього необхідно впроваджувати прогресивні 
технології виробництва енергії (ресурсів), за-
ходи щодо зниження втрат у мережах, із замі-
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ни виробництва енергії на більш прогресивні 
види, своєчасно і якісно ремонтувати енерго-
пріїмники тощо. Для зниження умовно-
постійних витрат потрібно удосконалювати 
систему організації енергетичного обслугову-
вання виробництва, систему управління служ-
бою і т.п. Здійснення зазначених заходів до-
зволить заощадити щорічно на десятки тисяч 
гривень енергоресурсів, знизити собівартість 
продукції, що випускається підприємством. 
Але впровадження цих заходів вимагає витрат 
часу і ресурсів, постійної уваги з боку керівни-
цтва і працівників енергослужби за дотриман-
ням режиму енергообслуговування виробницт-
ва. У той же час зниження питомих умовно-
постійних витрат можна досягти і не доклада-
ючи практично ніяких зусиль, а тільки за раху-
нок збільшення обсягу вироблених енергоре-
сурсів. На жаль, саме цей шлях найчастіше і 
використовується на практиці, оскільки до та-
кого варіанта розв’язання проблеми зниження 
питомих витрат об’єктивно підштовхує засто-
сування на практиці для оцінки ефективності 
роботи енергетичних господарств розглянутих 
вище показників. 

Застосування для оцінки ефективності 
роботи енергогосподарства промислового під-
приємства розглянутих показників створює 
об’єктивні передумови того, що та частина 
енергії (ресурсів), яка вироблена понад потре-
би основного виробництва (або яку заощадили 
в основному виробництві), буде просто йти «у 
повітря». У такому випадку навряд чи доціль-
но використовувати всі вищерозглянуті показ-
ники як основні оцінні. При цьому не можна 
погодитися з думкою тих фахівців, які вважа-
ють, що в умовах, коли немає одного показни-
ка, який в узагальненому вигляді характеризу-
вав би ефективність роботи енергослужби, 
об’єктивну оцінку можна забезпечити за раху-
нок розширення кола оціночних показників. 
Це ще більшою мірою ускладнить здійснення 
оцінки. Адже неминуче, під впливом діяльнос-
ті енергетичної служби або інших підрозділів 
підприємства, рівень одних показників буде 
поліпшуватися, а інших погіршуватися і одно-
значну відповідь на питання про те, як зміни-
лася ефективність роботи служби, буде немо-
жливо отримати.  

Звичайно, проблема удосконалення еко-
номічної оцінки не зводиться до того, щоб, на-
звавши певний показник основним, узагаль-
нюючим, обмежити цим кількість показників 
оцінки. При обґрунтування такого показника 
необхідно навести суворий доказ, що при його 

розрахунку дійсно узагальнюються найбільш 
важливі сторони діяльності енергослужби і, що 
оптимізація його рівня відповідає інтересам 
підприємства і свідчить про підвищення ефек-
тивності роботи енергослужби. При цьому, 
щоб забезпечити однозначність оцінки, кіль-
кість оціночних показників повинна бути зве-
деною до мінімуму. У кращому випадку, ба-
жано було б мати тільки один узагальнюючий 
показник, який дозволяв би об’єктивно й одно-
значно оцінювати результати роботи енергос-
лужби.  

Цілком природно, що переліченим вимо-
гам можуть задовольняти тільки ті показники, 
методика визначення яких відповідає загаль-
ноприйнятій методології оцінки ефективності. 
Проте досягти цього досить складно. Вони або 
зовсім не враховують витрат на виробництво 
енергоресурсів, або ці витрати відбивають ли-
ше одну із сторін діяльності служби, або пока-
зник не враховує корисний (з точки зору осно-
вного виробництва) результат її діяльності. 

Виконані дослідження свідчать, що іс-
нуючі показники для оцінки ефективності дія-
льності енергетичної служби не можуть забез-
печити об’єктивної оцінки наданих послуг. 
Саме тому подальші дослідження мають бути 
спрямованими на обґрунтування та розробку 
узагальнюючого показника, або системи пока-
зників, які б дозволили з мінімальними витра-
тами оцінити ступінь досягнення основної ме-
ти діяльності енергетичної служби та встано-
вити результативність її роботи в динаміці за 
ряд років. 
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Статтю присвячено дослідженню про-
блем доцільності та перспективності розвитку 
водогосподарських організацій в умовах бюджет-
ного фінансування. Запропоновано механізм за-
стосування різних підходів до оцінки вартості 
потенціалу таких підприємств. 

Ключові слова: водогосподарська органі-
зація, потенціал водогосподарської організації, 
вартісна оцінка потенціалу 

  
Ю.В. Красовская, В.Р. Красовский  
Оценка потенциала в системе менеджмента 

водохозяйственной организации 
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Програма розвитку водного господарст-
ва, яка спрямована на реалізацію державної 
політики щодо поліпшення забезпечення якіс-
ною водою населення і галузей економіки, ро-
зв'язання водогосподарських і екологічних 
проблем, створення умов для переходу до ста-
лого та ефективного функціонування водогос-
подарського комплексу, велику роль в цьому 
виділяє водогосподарським організаціям [3]. Їх 
головним завданням залишається всебічна дія-
льність у сфері водного господарства, меліора-
ції земель, забезпечення потреб населення і га-

лузей національної економіки у водних ресур-
сах. До системи менеджменту водогосподарсь-
ких організацій в сучасних умовах має бути 
включено розв’язання проблем запобігання 
зростанню антропогенного впливу на довкілля, 
захисту водних ресурсів від забруднення та ви-
снаження, раціональне використання водних 
ресурсів, забезпечення сталого функціонуван-
ня екосистем у басейнах річок України, запобі-
гання шкідливій дії води і ліквідації її наслід-
ків в сучасних умовах набули особливої гост-
роти.  

У рамках окреслених проблем терміно-
вого вирішення потребує питання оцінки поте-
нціалу водогосподарських організацій з позиції 
виявлення явних та прихованих можливостей і 
резервів підвищення еколого-економічної та 
соціальної ефективності розв’язання зазначе-
них проблем. Складність полягає в тому, що на 
відміну від госпрозрахункової сфери, ефектив-
ність в якій визначається об’єктивно рівнем 
прибутковості, методика оцінки діяльності 
бюджетних організацій та установ у значній 
мірі невизначена і продовжує мати 
суб’єктивний характер.  

Питаннями оцінки ефективності діяльно-
сті бюджетних організацій займались провідна 
команда науковців державної агенції з викори-
стання водних ресурсів на чолі із В.А. Сташу-
ком [1; 6; 7]. В.А. Голян присвятив свої дослі-
дження обґрунтуванню перспективних напря-
мів вдосконалення фіскального регулювання 
водовикористання в Україні [2]. М.А. Хвесик 
запропонував інституційну модель природоко-
ристування [9]. Проте залишились відкритими 
питання комплексного підходу до оцінки по-
тенціалу водогосподарських підприємств. 

Метою роботи є обґрунтування підходів 
до здійснення оцінки потенціалу управління 
водогосподарської організації. 

Для проведення оцінки потенціалу будь-
якого підприємства застосовуються такі осно-
вні методичні підходи [8]: 

1) витратний (майновий – для оцінки об’єк- 
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тів у формі цілісного майнового комплексу та 
у формі фінансових інтересів); 

2) дохідний; 

3) порівняльний. 
Кожен із цих методичних підходів вико-

ристовує свої методи, які відображені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Методи оцінки вартості потенціалу підприємства  
  

Підхід Метод оцінки Сутність методу 

В
ит

ра
тн

ий
 

  

Простий балан-
совий метод 

Вартість бізнесу визнається рівною різниці між активами та зо-
бов’язаннями фірми. 

Метод регулю-
вання балансу 

Вартість бізнесу визначається підсумовуванням реальної вартості усіх 
компонентів цілісного майнового комплексу підприємства з вирахуван-
ням сум його зобов'язань (боргів). 

Метод ліквіда-
ційної вартості 

Вартість бізнесу дорівнює сумі коштів, яка може бути реально отримана 
при його ліквідації (продажу); або сумі ліквідаційних вартостей усіх ви-
дів майна підприємства. Визначається три види ліквідаційної вартості 
бізнесу: упорядкована, примусова і кінцева. 

Метод вартості 
заміщення 

Вартість бізнесу визначається за витратами на створення ідентичного 
цілісного майнового комплексу у поточних цінах, який має аналогічну 
корисність для власників, але сформований відповідно до сучасних ста-
ндартів та вимог. 

Метод чистих 
активів 

Вартість бізнесу визначається вирахуванням із скоригованої вартості ак-
тивів підприємства скоригованої вартості пасивів. Коригування полягає 
у ціновому приведенні чи нормалізації бухгалтерської звітності. 

Метод нагрома-
дження активів 

Вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю всіх активів 
підприємства та ринковою вартістю усіх його зобов'язань у по-
елементному розрізі. 

Ре
зу

ль
та

тн
ий

 Метод прямої 
капіталізації до-

ходів 

Вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості майбутніх грошових по-
токів від його використання, що можуть бути капіталізовані учасниками 
(власниками). 

Метод дискон-
тування грошо-

вого потоку 

Вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості грошових потоків, гене-
рованих кожним його компонентом, з урахуванням відмінностей у рів-
нях дисконтів. 

 Метод економі-
чного прибутку 

Вартість бізнесу визначається множенням суми інвестованого капіталу 
на ставку економічної рентабельності, яка дорівнює різниці між рента-
бельністю інвестованого капіталу і середньозваженими витратами на йо-
го залучення і використання. 

Метод додатко-
вих доходів 

Вартість бізнесу визначається урегулюванням балансу підприємства та 
оцінюванням можливостей отримання доходів від його використання. 

П
ор

ів
ня

ль
ни

й 
  

Метод мульти-
пліка-торів 

Вартість бізнесу оцінюється на основі визначених коефіцієнтів, що відт-
ворюють суттєві характеристики аналогічних об'єктів, представлених на 
ринку. 

Метод галузе-
вих співвідно-

шень 

Вартість бізнесу визначається на основі цінових показників та інших 
якісних (чи фінансових) співвідношень, характерних для даної сфери го-
сподарювання. 

Метод анало-
гових продаж 

(ринку капіталу) 

Вартість бізнесу встановлюється на рівні ціни купівлі-продажу контро-
льних пакетів акцій аналогічних компаній. 

 
Витратний підхід в оцінці потенціалу пе-

редбачає визначення поточної вартості витрат 
на відтворення або заміщення об'єкта оцінки з 
подальшим коригуванням їх на суму зносу 

(знецінення).  
Основним недоліком витратного підходу 

при оцінці майна є те, що важко визначити 
знос, зокрема, будов та споруд, вік яких пере-
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вищує 10 років, бо неможливо відтворити за-
ново стару будівлю. У таких випадках витрат-
ний підхід може дати неправильну оцінку вар-
тості не тільки через неможливість повного ві-
дтворення об’єкта, але й через те, що така спо-
руда може не бути найкращим та найефектив-
нішим варіантом використання земельної діля-
нки, на якій вона знаходиться. У зв’язку з цим 
витратний підхід застосовується лише при оці-
нці вартості діючих будов, не враховуючи при 
цьому його найкраще та найефективніше ви-
користання. 

Результатний (доходний) підхід в оцінці 
потенціалу базується на порівнянні майбутніх 
доходів від об’єкту оцінки з поточними витра-
тами на його придбання та утримання. Порів-
няння доходів здійснюється з урахуванням фа-
кторів часу та ризику. Таким чином, динаміка 
вартості підприємства, визначена саме цим під-
ходом, дає можливість приймати правильні ін-
вестиційні рішення як власникам компанії, так 
і її менеджерам. 

Доходний підхід передбачає використан-
ня двох методів: методу прямої капіталізації та 
методу непрямої капіталізації (дисконтованих 
грошових потоків). Метод прямої капіталізації 
застосовується у тих випадках, коли є достатня 
кількість даних для оцінки доходу, дохід з 
майна є стабільним, або, в крайньому випадку, 
очікується, що поточні грошові доходи приб-
лизно дорівнюватимуть майбутнім, або темпи 
їх росту помірні. Це стосується, насамперед, 
об'єктів з чітко визначеною орендною платою 
на майбутнє. 

Іншим методом, який використовується 
на практиці у дохідному підході оцінки майна 
є метод непрямої капіталізації або дисконту-
вання майбутніх доходів. Основна вимога до 
застосування цього методу – об’єкт оцінки має 
приносити дохід. 

Порівняльний (ринковий) підхід до оцін-
ки майна ґрунтується на принципі заміщення, 
тобто інвестор не вкладатиме свій капітал у 
об'єкт, якщо його вартість перевищує витрати 
на придбання на ринку подібного об'єкта, який 
мас такі самі властивості. Порівняльний підхід 
використовується, зазвичай, там, де є достатня 
база даних про угоди купівлі-продажу подіб-
них об'єктів. Основними перевагами цього ме-
тодичного підходу є те, що: 
а) оцінювач орієнтується на фактичні ціни ку-

півлі – продажу аналогічних об’єктів, ціна на 
які визначається ринком. Тому оцінювач об-
межується лише корективами, які забезпе-
чують зіставлення аналогу з об’єктом, що 

оцінюється; 
б) оцінка, що базується на інформації з ринку, 

зазвичай, відображає фактичні результати 
виробничо-фінансової діяльності підприємс-
тва; 

в) ціна укладеної угоди максимально враховує 
ситуацію на ринку, а значить є реальним ві-
дображенням попиту та пропозиції. 

Разом із тим, порівняльний підхід має 
ряд суттєвих недоліків, а саме: ігнорує перспе-
ктиви розвитку підприємства у майбутньому; 
отримання інформації від підприємств-
аналогів є досить складним процесом; оціню-
вач має зробити складні корективи, вносити 
поправки, які вимагають серйозного обґрунту-
вання, у підсумкове значення та проміжні роз-
рахунки. 

Розглянемо умови та перспективи засто-
сування різних методичних підходів до вартос-
ті потенціалу водогосподарської організації в 
сучасних умовах господарювання. 

Витратний підхід в повній мірі може бу-
ти застосований для оцінки потенціалу водого-
сподарських організацій. Всі методи даної 
групи об’єднує те, що для їх застосування не-
обхідно мати інформацію, яка відображається 
в балансі підприємства і представляє вартість 
всіх елементів майна та заборгованості підпри-
ємства. Відмінності методів цієї групи 
пов’язані із способами врахування конкретних 
обставин, які корегують елементі активів та 
пасивів на момент проведення оцінки. Таким 
чином вартість потенціалу водогосподарської 
організації в найпростіший спосіб можна вста-
новити через віднімання від підсумку балансу 
суми його заборгованостей. У такому разі по-
тенціал такого підприємства фактично буде 
визначатись розміром його власного капіталу. 
Цей спосіб є найлегшим в застосуванні, проте 
найменш об’єктивним з точки зору власне по-
тенціалу. З іншого боку метод нагромадження 
активів, який із даної групи найбільш повно 
враховує вплив зовнішніх факторів на форму-
вання потенціалу, не може бути застосований 
стосовно підприємств даного виду в силу того, 
що окремі його активи не можуть бути вистав-
лені на продаж, а отже не може бути визначена 
їх ринкова вартість. Тому найбільш 
об’єктивними в цій групі на нашу думку бу-
дуть методи вартості заміщення та чистих ак-
тивів. Переваги цих методів перед іншими в 
тому, що вони дозволяють оцінити поточну 
ринкову ситуацію, в якій опиняються активи і 
зобов’язання підприємства на конкретний мо-
мент оцінки. Однак, незважаючи на те, що на 
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перший погляд витратний підхід для бюджет-
них організацій є єдиною можливістю оцінити 
їх потенціал, існуючий загальний їх недолік 
змушує шукати інші способи оцінки. Сама 
суть поняття потенціал передбачає наявність 
прихованих можливостей, тому витратний під-
хід не дозволяє в повній мірі зробити повно-
цінну оцінку потенціалу. Встановивши вар-
тість потенціалу водогосподарських організа-
цій за витратним підходом, неможливо визна-
чити перспективи їх розвитку та майбутньої 
діяльності.  

Всі методи оцінки в рамках результатно-
го підходу об’єднано тим, що в основі їх вико-
ристання лежить прибуток або дохід, який мо-
жна отримати від об’єкта оцінки в майбутньо-
му. Оскільки водогосподарські організації на 
сьогоднішній день не є прибутковими, в пер-
винному вигляді ці методи використати немо-
жливо. Однак, оскільки для діяльності таких 
підприємств здійснюються витрати, очікується 
ефект від їх послуг, очевидно, що власника має 
цікавити і те, чи перспективна така діяльність і 
такі витрати. Здійснюючи оцінку потенціалу 
будь-якого підприємства, слід в першу чергу 
пам’ятати мету її проведення: купівля-продаж 
об’єкту, вкладення інвестицій, емісія акцій, гра 
на біржі, тощо. Оцінювання потенціалу водо-
господарської організації необхідне в рамках 
комплексної абсолютної та порівняльної оцін-
ки ефективності їх діяльності на поточну та 
віддалену перспективу. Така оцінка повинна 
дати вичерпні відповіді на таки питання: Чи 
повно використовується потенціал даного під-
приємства? Наскільки потенціал даної водого-
сподарської організації вищий за потенціал 
іншої? Чи можливо підвищити рівень викорис-
тання потенціалу та за рахунок яких факторів? 
Враховуючи, що на рівні держави, яка є влас-
ником цих підприємств, будь-яку діяльність 
доцільно оцінювати з точки зору народногос-
подарського ефекту, оцінка потенціалу в рам-
ках результатного підходу може реалізовува-
тись одним з двох шляхів. 

Перший шлях полягає в тому, що резуль-
тат діяльності водогосподарської організації 
можна оцінити через вартість послуг, які на-
даються нею сільськогосподарським та іншим 
підприємствам. З одного боку, враховуючи, що 
вартість таких послуг передбачає часткове ві-
дшкодування за рахунок державного бюджету 
і не передбачає прибутку, може здатись, що 
даний метод представляє собою варіант витра-
тного. Однак, враховуючи, що сформована та-
ким чином вартість відображає розмір потреби 

та забезпечену пропозицію у послугах, можна 
сказати, що певною мірою відображає ринкову 
потребу. А це може свідчити, що грошовий по-
тік доходів, який описує фінансовий аспект за-
доволення такої потреби, цілком можна вважа-
ти ринковим результатом, який може бути по-
кладено в основу одного з результатних мето-
дів. Недоліком цього шляху є те, що при тако-
му підході не враховується кінцевий матеріа-
льно-речовий результат діяльності водогоспо-
дарської організації, що не дозволяє оцінити 
потенціал на перспективу. Тому на нашу дум-
ку для оцінки вартості потенціалу водогоспо-
дарської організації варто вибрати другий – 
рентний шлях. 

Сутність другого (рентного) шляху поля-
гає в тому, що результат діяльності водогоспо-
дарської організації слід оцінювати через кін-
цевого споживача її продукції або послуг – че-
рез сільськогосподарське підприємство. Вра-
ховуючи мету оцінки, яку ми визначили вище, 
мова не йде про те, що водогосподарське підп-
риємство висуватиме майнові права на частину 
прибутку сільськогосподарських підприємств, 
що знаходяться в зоні обслуговування.  Сут-
ність полягає в тому, що перспективність во-
догосподарської діяльності напряму оцінюєть-
ся через стійкість аграрного виробництва в го-
сподарствах, які використовують відповідні 
послуги. Проблемою виступає питання – яка 
частина доходу сільськогосподарського виро-
бництва забезпечуються за рахунок вказаних 
послуг. На нашу думку при розгляді цього пи-
тання слід згадати про диференційну ренту 
другого виду. Диференційна рента II виникає в 
результаті штучного підвищення продуктивно-
сті землі завдяки використанню ефективніших 
засобів виробництва, тобто за рахунок додат-
кових вкладень капіталу в землю. Оскільки 
зрошувальні та осушувальні меліорації і є нас-
лідком додаткових вкладень, спрямованих на 
підвищення родючості земель та стійкості аг-
рарного виробництва, то і результативність ді-
яльності водогосподарської організації, яка в 
тому числі забезпечує послуги з регулювання 
водно-повітряного режиму ґрунту, можна оці-
нити через розрахунок цієї самої ренти. Меха-
нізм цього розрахунку має виглядати наступ-
ним чином: 

- спочатку за «Методикою нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарсько-
го призначення та населених пунктів» визнача-
ється середній диференційний рентний дохід з 
гектара орних земель (для господарств, що об-
слуговуються оцінюваною водогосподарською 
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організацією) [5]; 
- на другому етапі визначається дифере-

нційний дохід шляхом множення попереднього 
показника на сумарну площу меліорованих 
сільськогосподарських угідь, що обслугову-
ються даним підприємством: 

- скоригований диференційний дохід, 
який можна приймати за базу оцінки потенціа-
лу визначається шляхом віднімання експлуа-
таційних витрат водогосподарського підпри-
ємства. 

На етапі власне оцінки потенціалу доці-
льним буде використання методу прямої капі-
талізації доходів, оскільки аграрне виробницт-
во навіть на меліорованих землях не можна від-
нести до сфери, в якій можливе отримання ви-
соких та стрімких доходів. 

Розглянемо можливість застосування 
третього підходу до оцінки потенціалу водого-
сподарських організацій. Як вже зазначалось 
вище, передумовою використання цього під-
ходу є інформація про угоди купівлі-продажу 
подібних об'єктів. Оскільки вказані підприємс-
тва є бюджетними неприбутковими організаці-
ями, відповідної інформації для застосування 
порівняльного підходу немає. Але, як уже за-
значалось вище, оцінювати потенціал необхід-
но для забезпечення підґрунтя розвитку цих 
підприємств, еколого-економічне і соціальне 
значення яких для економіки України важко 
переоцінити. У такому разі даний підхід також 
може бути використаний в дещо трансформо-
ваному вигляді. Зокрема, метод галузевих 
співвідношень може дати реальну оцінку вар-
тості потенціалу водогосподарської організа-
ції, якщо правильно вибрати мультиплікатор та 
базу порівняння.  

Ціновий мультиплікатор – це коефіцієнт, 
який показує співвідношення між ринковою 
ціною підприємства та фінансовою базою. Фі-
нансова база мультиплікатора є, власне, вимі-
рювачем, який відображає фінансові результа-
ти діяльності підприємства, до яких можна ві-
днести не лише прибуток, але й грошовий по-
тік, дивідендні виплати, виручку від реалізації 
та деякі ін. [4]. Найбільш розповсюдженими 
мультиплікаторами є такі: 

- Ціна/Валові доходи – застосовується, коли 
компанія, що оцінюється, та компанія, що зіс-
тавляється, мають подібні операційні витрати; 

- Ціна/Прибуток до оподаткування – є пере-
важним для зіставлення компаній, що мають 
різні податкові умови; 

- Ціна/Чистий прибуток – застосовується у 
тому випадку, коли прибуток порівняно висо-

кий та відображає реальний економічний стан; 
- Ціна/Грошовий потік – прийнятний, коли 

компанія має порівняно низький дохід щодо 
амортизації; 

- Ціна/Балансова вартість власного капіталу 
– є найбільш прийнятним до тих компаній, які 
мають на балансі значні розміри активів, і коли 
є міцний зв'язок між показником балансової ва-
ртості та доходом, що генерується компанією. 

Із вказаної сукупності мультиплікаторів для 
потреб оцінки потенціалу водогосподарської ор-
ганізації можна використати перший (ціна/валові 
доходи) та останній (Ціна/Балансова вартість вла-
сного капіталу). Однак, на нашу думку, перший з 
них більш повно відображатиме рух потреби у 
продукції та послугах підприємства, а отже краще 
вловлює сутність понять потенціал і розвиток. В 
якості бази порівняння мають бути обрані підпри-
ємства, які з одного боку за характером своєї дія-
льності подібні до водогосподарських організацій, 
а з іншого – легко оцінювались через ринковий 
механізм купівлі-продажу. Це можуть бути під-
приємства, що спеціалізуються на наданні проми-
слових послуг. Об’єднує їх декілька ознак – відсу-
тність матеріально-речової форми у продукції, 
непостійний характер потреби у послугах, висока 
затратоємність робіт. Застосування даного методу 
дозволить оцінити вартість потенціалу водогос-
подарського підприємства в динаміці за ряд років, 
прослідкувати тенденції її зміни і визначити перс-
пективи його розвитку. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що 
для забезпечення максимально повної оцінки 
перспектив розвитку потенціалу водогоспо-
дарської організації не потрібно обмежуватись 
якимось одним підходом. Застосування всіх 
трьох дозволить нівелювати недоліки кожного 
і в комплексі дати реальну оцінку вартості по-
тенціалу підприємства. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

ДОСТАТНІМ РІВНЕМ ФІНАНСУВАННЯ  
 

Проведено аналіз ризиків незабезпечення 
інноваційного проекту достатнім рівнем фінан-
сування на основі визначення фінансового стану 
підприємства в рамках підходу до оцінки іннова-
ційної діяльності. Обґрунтовано спроможність 

промислового підприємства фінансувати іннова-
ційну діяльність та інноваційний розвиток в су-
часних умовах господарювання. Визначено підхо-
ди до управління інноваційними ризиками, а саме 
управлінням ризиком незабезпечення інноваційно-
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го проекту достатнім рівнем фінансування. 
 

Ключові слова: інноваційна діяльність, ри-
зик, фінансування, інноваційний проект, управ-
ління, інноваційний розвиток 

 
Е.А. Шабельникова  
Исследование рисков необеспечения инноваци-
онного проекта достаточным уровнем финан-

сирования 
Проведен анализ рисков необеспечения ин-

новационного проекта достаточным уровнем 
финансирования на основе определения финансо-
вого состояния предприятия в рамках подхода к 
оценке инновационной деятельности. Обоснова-
на возможность промышленного предприятия 
финансировать инновационную деятельность и 
инновационное развитие в современных условиях 
хозяйствования. Определены подходы к управле-
нию инновационными рисками, а именно управле-
нием риском необеспечения инновационного про-
екта достаточным уровнем финансирования. 

Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, риск, финансирование, инновационный 
проект, управление, инновационное развитие 
 
E.A. Shabelnikova  
Investigation of the risks of failure to provide of a 
sufficient level of funding of innovation project 

The article analyzes the failure to risk 
innovative project sufficient funding based on the 
determination of the financial condition of the 
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Дослідження сучасних підходів до оцін-

ки інноваційної діяльності підприємств вима-
гає вивчення методик визначення стану інно-
ваційного розвитку підприємств, які спира-
ються на ряд індикаторів, а саме: інноваційно-
го потенціалу, інноваційної активності, ефек-
тивності розвитку, інноваційних ризиків. В ре-
зультаті, детальне обґрунтування кожного 
блоку індикаторів, їх розрахунок й практичне 
застосування на підприємстві є окремим під-
ходом до оцінки інноваційної діяльності й ін-
новаційного розвитку підприємства. У сучас-

них нестабільних ринкових умовах господа-
рювання доцільно  зосередити увагу на аналізі 
інноваційних ризиків на підприємстві як скла-
дової сучасних підходів до оцінки інноваційної 
діяльності, а отже тема дослідження є актуаль-
ною.  

Питанням особливостей інноваційної ді-
яльності та інноваційного розвитку промисло-
вих підприємств приділяється значна увага в 
працях сучасних вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів, зокрема, М. Давидова, що 
займається організаційно-фінансовим забезпе-
ченням інноваційного розвитку [3], 
І. Зятковського, що розглядає основи держав-
ної підтримки нових форм інноваційної діяль-
ності промислових підприємств [5], 
О. Алейнікової, С. Бруса, С. Ковальчука, 
Г. Кульнєвої, І. Сидорчука праці яких присвя-
чено аналізу сучасного стану інноваційного 
розвитку промислових підприємств [2; 6; 7; 9], 
Ю. Шипуліної, яка присвятила свої досліджен-
ня обґрунтуванню сучасних підходів до інтен-
сифікації інноваційного розвитку промислових 
підприємств [11]. Теоретичні та прикладні за-
сади управління ризиками взагалі та дослі-
дження інноваційних ризиків на промислових 
підприємствах як складової сучасних підходів 
до оцінки інноваційної діяльності висвітлено у 
працях багатьох вчених-економістів, серед 
яких: Є. Лазарєва [8], І. Сорокіна [10], В. Же-
жуха [4].  

Отже, вітчизняними та зарубіжними 
вченими зроблено значний внесок в дослі-
дження аспектів інноваційного розвитку підп-
риємств й управління ризиками інноваційної 
діяльності. Проте, в рамках сучасних ринкових 
перетворень існують теоретичні, методичні та 
прикладні питання щодо удосконалення 
управління ризиками інноваційних проектів на 
основі дослідження сучасних підходів до оцін-
ки інноваційної діяльності промислових підп-
риємств. 

Метою дослідження є аналіз ризиків не-
забезпечення інноваційного проекту достатнім 
рівнем фінансування на основі визначення фі-
нансового стану підприємства в рамках підхо-
ду до оцінки інноваційної діяльності в сучас-
них ринкових умовах. 

Індикатори інноваційних ризиків на під-
приємстві передбачають врахування наступних 
ризиків: ризики помилкового вибору іннова-
ційного проекту, ризики незабезпечення інно-
ваційного проекту достатнім рівнем фінансу-
вання, ризики непередбачених витрат і зни-
ження доходів, ризики забезпечення прав вла-
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сності на інноваційний проект. Найбільш ти-
повою ситуацією на підприємстві під час здій-
снення інноваційної діяльності є ситуація не-
достатності фінансування інноваційної діяль-
ності як із власних коштів, так і із залучених та 
позикових.  

Можна виділити наступні основні ризи-
ки незабезпечення інноваційного проекту дос-
татнім рівнем фінансування: ризик втрати пла-
тоспроможності та ризик втрати фінансової 
стійкості та незалежності. Для обґрунтування 
кожного із ризиків застосуємо абсолютні та ві-
дносні показники, значення яких відображають 
відповідний рівень ризику [10]. Запропонована 
методика оцінки ризиків [10] обґрунтована для 
оцінки фінансових ризиків взагалі на підпри-
ємствах різних галузей. В рамках дослідження 
використано дану методику для аналізу інно-

ваційних ризиків, а саме ризику незабезпечен-
ня інноваційного проекту достатнім рівнем фі-
нансування на сучасних промислових підпри-
ємствах. Алгоритм реалізації даної методики 
передбачає врахування двох напрямків – оцін-
ки ризиків втрати платоспроможності (ліквід-
ності) та фінансової стійкості підприємства, 
що являє собою комплексну оцінку ризиків не-
забезпечення інноваційного проекту достатнім 
рівнем фінансування на промислових підпри-
ємствах. Врахування обох напрямків постає 
необхідним з метою правильного коментуван-
ня результатів оцінки інноваційних ризиків на 
досліджуваному підприємстві. 

Абсолютні показники, що відображають 
рівень платоспроможності (ліквідності) підп-
риємства базуються на визначенні стану лікві-
дності балансу (табл. 1) [10]. 

 
Таблиця 1  

Аналіз абсолютних показників оцінки ризику втрати платоспроможності (ліквідності)  
 

Тип стану ліквідності Балансові співвідношення 
Абсолютна ліквідність (оптимальна) А1 > П1 А2 > П2 А3 > П3 А4 < П4 
Нормальна ліквідність (допустима) А1 < П1 А2 > П2 А3 > П3 А4 < П4 
Порушена ліквідність (недостатня) А1 < П1 А2 < П2 А3 > П3 А4 > П4 
Кризисний стан (недопустима) А1 < П1 А2 < П2 А3 < П3 А4 > П4 

  
Використовується наступний розподіл 

активів за ступенем їх ліквідності та пасивів за 
ступенем строковості сплати зобов’язань: 

А1 – найбільш ліквідні активи (мініма-
льний ризик ліквідності): грошові кошти (ря-
док 1165 балансу підприємства) та поточні фі-
нансові інвестиції (ряд. 1160); 

А2 – швидко реалізовані активи (низький 
ризик ліквідності): дебіторська заборгованість, 
строк сплати якої очікується протягом 12 міся-
ців (сума ряд. 1125, 1130, 1135, 1136); 

А3 – повільно реалізовані активи (серед-
ній ризик ліквідності): запаси (ряд. 1100), дебі-
торська заборгованість, строк сплати якої очі-
кується більш ніж через 12 місяців (ряд. 1155), 
інші оборотні активи (ряд. 1190); 

А4 – важко реалізовані активи (високий 
ризик ліквідності): необоротні активи (ряд. 
1095); 

П1 – найбільш строкові зобов’язання: 
кредиторська заборгованість (ряд. 1610); 

П2 – короткострокові пасиви: поточні 
зобов’язання (сума ряд. 1600, 1690) за вираху-
ванням кредиторської заборгованості; 

П3 – довгострокові пасиви: довгостроко-
ві зобов’язання (ряд. 1595), доходи майбутніх 
періодів (ряд. 1665), забезпечення наступних 

виплат та платежів (ряд. 1660); 
П4 – постійні стійкі пасиви: власний ка-

пітал (ряд. 1495). 
В залежності від виникаючих балансових 

співвідношень стосовно стану ліквідності ба-
лансу підприємства запропонована наступна 
шкала ризику втрати платоспроможності підп-
риємства під час здійснення інноваційної дія-
льності: 

безризикова зона – стан абсолютної лік-
відності балансу, при якому на підприємстві в 
будь-який момент виникнення необхідності 
фінансування інноваційної діяльності відсутні 
обмеження в платоспроможності; 

зона допустимого ризику – поточні ви-
плати й надходження характеризують стан но-
рмальної ліквідності балансу. В даному випад-
ку на підприємстві виникають труднощі фі-
нансування інноваційних проектів на часовому 
проміжку до 3 місяців через недостатність на-
дходжень коштів. 

зона критичного ризику – стан поруше-
ної ліквідності балансу, що свідчить про об-
меження фінансування інноваційної діяльності 
на часовому проміжку до 6 місяців. 

зона катастрофічного ризику – підпри-
ємство знаходиться в кризисному стані й не 
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спроможне фінансувати поточні інноваційні 
проекти й майбутню інноваційну діяльність до 
1 року включно. 

Одночасно із запропонованими абсолю-
тними показниками, що відображають рівень 
платоспроможності (ліквідності) підприємства, 
доцільно розрахувати абсолютні показники 
оцінки ризику втрати підприємством фінансо-
вої стійкості, які включають наступні [10]: 

 
З = (ряд. 1100),                          (1) 

де З – запаси підприємства поточного періоду. 
 

ВОК = П4 – А4,                         (2) 
де ВОК – власні оборотні кошти, які врахову-

ють власний капітал й необоротні ак-
тиви. 

 
ВДПК = П4 + П3 – А4,             (3) 

де ВДПК – власні та довгострокові позикові 
кошти. 

 
ЗВД = П4 + П3 + КК – А4,        (4) 

де ЗВД – загальна величина джерел формуван-
ня запасів; КК – короткострокові 
кредити банків (ряд. 1600). 

 
± ФВОК = ВОК – З,                        (5) 

де ± ФВОК – надлишок (+) або нестача (-) влас-
них оборотних коштів. 

 
± ФВДПК = ВДПК – З,                    (6) 

де ± ФВДПК – надлишок (+) або нестача (-) вла-
сних та довгострокових позико-
вих коштів. 

 
± ФЗВД = ЗВД – З,                       (7) 

де ± ФЗВД – надлишок (+) або нестача (-) зага-
льної величини джерел формування 

запасів. 
 
На основі запропонованого алгоритму 

розрахунків формуємо трьохкомпонентний ве-
ктор, який характеризує тип фінансової ситуа-
ції на підприємстві [10]: 

 
 )ФS();ФS();ФS(S(Ф( ЗВДВДПКВОК  ,  (8) 

де кожна компонента дорівнює: S (± Ф) 
= 1, якщо Ф > 1; 0, якщо Ф < 0. 

 
Тип фінансового стану визначається на-

ступним чином: 
± ФВОК ≥ 0; ± ФВДПК ≥ 0; ± ФЗВД ≥ 0; S = 1, 

1, 1 – абсолютна фінансова стійкість, що від-
повідає безризиковій зоні; 

± ФВОК < 0; ± ФВДПК ≥ 0; ± ФЗВД ≥ 0; S = 0, 
1, 1 – допустима фінансова стійкість, що від-
повідає зоні допустимого ризику здійснення 
інноваційної діяльності; 

± ФВОК < 0; ± ФВДПК < 0; ± ФЗВД ≥ 0; S = 0, 
0, 1 – нестійкий фінансовий стан, що свідчить 
про зону критичного ризику; 

± ФВОК < 0; ± ФВДПК < 0; ± ФЗВД < 0; S = 0, 
0, 0 – кризисний фінансовий стан, що відпові-
дає зоні катастрофічного ризику. 

 
Оцінка ризиків неплатоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства за допомо-
гою відносних показників здійснюється шля-
хом аналізу відхилень від рекомендованих 
значень [10].  

Алгоритм розрахунку коефіцієнтів лікві-
дності представлений в табл. 2 [10]. 

Формули для розрахунку коефіцієнтів 
фінансової стійкості представлено в 
табл. 3 [10]. 

 
Таблиця 2 

Аналіз відносних показників оцінки ризику втрати платоспроможності (ліквідності) 
 

Показник Спосіб розрахунку Рекомендовані значення 

Загальний показник ліквідності (А1+0,5А2+0,3А3)/ 
(П1+0,5П2+0,3П3) ≥ 1 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності А1/(П1+П2) > 0,2 – 0,7 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (А1+А2)/(П1+П2) 0,7 – 0,8; бажано ≥ 1,5 

Коефіцієнт поточної ліквідності (А1+А2+А3)/(П1+П2) оптимальне – не менше 2,0 

Коефіцієнт маневреності функціо-
нуючого капіталу А3/(А1+А2+А3-П1-П2) Зменшення показника в ди-

наміці – позитивний факт 
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Коефіцієнт забезпеченості власни-
ми коштами (П4-А4)/(А1+А2+А3) Не менше 0,1 

Таблиця 3 
Аналіз відносних показників оцінки ризику втрати фінансової стійкості 

 
Показник Спосіб розрахунку Рекомендовані значення 

Коефіцієнт автономії П4/(П1+П2+П3+П4) ≥ 0,4 

Коефіцієнт співвідношення позикових 
та власних коштів (П3+П1+П2)/П4 < 1,5 

Коефіцієнт забезпеченості власними 
коштами (П4-А4)/(А1+А2+А3) > 0,1 

Коефіцієнт фінансової стійкості (П4+П3)/(А1+А2+А3+А4) > 0,6 

 
Комплексна оцінка ризиків незабезпе-

чення інноваційного проекту достатнім рівнем 
фінансування здійснюється як бальна оцінка 
фінансового стану підприємства й являє собою 
класифікацію підприємств за рівнем фінансо-
вого ризику. Тобто, будь-яке підприємство 

може бути віднесено до визначеного класу в 
залежності від набраної кількості балів, вихо-
дячи з фактичних значень його фінансових ко-
ефіцієнтів. Інтегральна бальна оцінка фінансо-
вого стану підприємства представлена в 
табл. 4 [10]. 

 
Таблиця 4 

Інтегральна бальна оцінка фінансового стану підприємства 
 

Показник фінансо-
вого стану 

Рейтинг 
показника 

Критерій Умови зниження критерію вищий нижчий 

Коефіцієнт абсолю-
тної ліквідності 20 0,5 і вище – 

20 балів 
Менше 0,1 
– 0 балів 

За кожні 0,1 пункту зни-
ження у порівнянні з 0,5 

знімаються 4 бали 

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 18 1,5 і вище – 

18 балів 
Менше 1,0 
– 0 балів 

За кожні 0,1 пункту зни-
ження у порівнянні з 1,5 

знімаються по 3 бали 

Коефіцієнт поточної 
ліквідності 16,5 2,0 і вище – 

16,5 балів 
Менше 1,0 
– 0 балів 

За кожні 0,1 пункту зни-
ження у порівнянні з 2,0 
знімаються по 1,5 бали 

Коефіцієнт автоно-
мії 17 0,5 і вище – 

17 балів 
Менше 0,4 
– 0 балів 

За кожні 0,1 пункту зни-
ження у порівнянні з 0,5 
знімаються по 0,8 балів 

Коефіцієнт забезпе-
ченості власними 
коштами 

15 0,5 і вище – 
15 балів 

Менше 0,1 
– 0 балів 

За кожні 0,1 пункту зни-
ження у порівнянні з 0,5 

знімаються по 3 бали 

Коефіцієнт фінансо-
вої стійкості 13,5 0,8 і вище – 

13,5 балів 
Менше 0,5 
– 0 балів 

За кожні 0,1 пункту зни-
ження у порівнянні з 0,8 
знімаються по 2,5 бали 

  
Внаслідок використання запропонованої 

методики інтегральної бальної оцінки фінансо-
вого стану підприємства для оцінки інновацій-
ної діяльності, всі підприємства розподілено на 
п’ять класів в залежності від кількості набра-
них балів [10]: 

1-й клас (100-97 балів) – підприємства з 
абсолютною фінансовою стійкістю й абсолют-
но платоспроможні, які мають раціональну 

структуру майна й отримують прибутки; 
2-й клас (96-67 балів) – підприємства но-

рмального фінансового стану. Їх фінансові по-
казники наближаються до оптимальних, проте 
за певними коефіцієнтами простежується відс-
тавання, рентабельні підприємства; 

3-й клас (66-37 балів) – підприємства, 
фінансовий стан яких можна оцінити як серед-
ній. Аналіз балансу свідчить про низький рі-
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вень окремих фінансових показників. Плато-
спроможність знаходиться на межі мінімально 
допустимого рівня, фінансова стійкість норма-
льна; 

4-й клас (36-10 балів) – підприємства з 
нестійким фінансовим станом. Необхідність 
фінансування інноваційної діяльності на даних 
підприємствах зіштовхується з фінансовим ри-
зиком. На підприємствах незадовільна струк-
тура капіталу, платоспроможність знаходиться 
на нижчій границі допустимого. Прибуток, як 
правило, відсутній або незначний; 

5-й клас (10-0 балів) – підприємства з 
кризисним фінансовим станом, які є неплато-
спроможними й абсолютно нестійкі з фінансо-
вої точки зору, є збитковими. 

Запропонований підхід до оцінки ризику 
незабезпечення інноваційного проекту достат-
нім рівнем фінансування на основі абсолютних 

та відносних показників дозволяє об’єктивно 
оцінити фінансовий стан підприємства й виро-
бити стратегію управління інноваційним роз-
витком підприємства.  

Даний підхід застосовано для конкретно-
го підприємства ВАТ «Горлівський машино-
будівний завод» з метою оцінки інноваційних 
ризиків, а саме – ризику незабезпечення інно-
ваційного проекту достатнім рівнем фінансу-
вання, шляхом оцінки його фінансового стану. 
Для проведення аналізу використано звітність 
підприємства протягом 2010-2012 рр. (бухгал-
терський баланс, форма № 1). Оцінка ризику 
втрати платоспроможності пов’язана з аналі-
зом ліквідності активів й балансу в цілому. 
Аналіз структури активів й пасивів 
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 
проведено за три роки (табл. 5-7). 

 
Таблиця 5 

Аналіз абсолютних показників оцінки ризику втрати платоспроможності (ліквідності) 
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», тис. грн., 2010 р. 

 

Активи Пасиви Платіжний надлишок 
(+) або нестача (-) 

назва 
групи 

на початок 
року 

на кінець 
року 

назва 
групи 

на початок 
року 

на кінець 
року 

на початок 
року 

на кінець 
року 

А1 25,0 357,0 П1 39340,0 96659,0 -39315,0 -96302,0 
А2 24430,0 58808,0 П2 2770,0 1145,0 21660,0 57663,0 
А3 70612,0 89901,0 П3 1157,0 1103,0 69455,0 88798,0 
А4 29014,0 26720,0 П4 80814,0 76879,0 -51800,0 -50159,0 

Баланс 124081,0 175786,0 Баланс 124081,0 175786,0 - - 
 

Згідно з проведеним аналізом в 2010 р. 
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 
потрапляє в зону допустимого ризику, оскіль-
ки виконуються умови А1<П1; А2>П2; А3>П3; 
А4<П4. В даному стані у підприємства існують 

складнощі фінансування інноваційної діяльно-
сті на тимчасовому інтервалі до 3 місяців через 
недостатнє надходження коштів. 

Показники ліквідності підприємства в 
2011 р. наведено в табл. 6. 

 
Таблиця 6 

Аналіз абсолютних показників оцінки ризику втрати платоспроможності (ліквідності) 
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», тис. грн., 2011 р. 

 

Активи Пасиви Платіжний надлишок 
(+) або нестача (-) 

назва 
групи 

на початок 
року 

на кінець 
року 

назва 
групи 

на початок 
року 

на кінець 
року 

на початок 
року 

на кінець 
року 

А1 357,0 2184,0 П1 96659,0 176672,0 -96302,0 -174488,0 
А2 58808,0 131353,0 П2 1145,0 1719,0 57663,0 129634,0 
А3 89901,0 96034,0 П3 1103,0 810,0 88798,0 95224,0 
А4 26720,0 25171,0 П4 76879,0 75541,0 -50159,0 -50370,0 

Баланс 175786,0 254742,0 Баланс 175786,0 254742,0 - - 
 

У 2011 р. також виконуються умови А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4, за якими під-
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приємство потрапляє в зону допустимого ри-
зику. Аналіз показників активів і пасивів за 

2012 р. представлено в табл. 7. 

Таблиця 7 
Аналіз абсолютних показників оцінки ризику втрати платоспроможності (ліквідності) 

ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», тис. грн., 2012 р. 
 

Активи Пасиви Платіжний надлишок 
(+) або нестача (-) 

назва 
групи 

на початок 
року 

на кінець 
року 

назва 
групи 

на початок 
року 

на кінець 
року 

на початок 
року 

на кінець 
року 

А1 2184,0 252,0 П1 178019,0 160777,0 -175835,0 -160525,0 
А2 129491,0 213335,0 П2 845,0 1917,0 128646,0 211418,0 
А3 45852,0 693,0 П3 0,0 2172,0 45852,0 -1479,0 
А4 61611,0 41426,0 П4 60274,0 90840,0 1337,0 -49414,0 

Баланс 239138,0 255706,0 Баланс 239138,0 255706,0 - - 
 

 
В 2012 р. на кінець року виконуються 

умови А1 < П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 < П4, за 
якими підприємство віднесено до зони допус-
тимого ризику. Проаналізуємо ризик втрати 
платоспроможності ВАТ «Горлівський маши-
нобудівний завод» в 2012 р. більш докладно. 
Дані таблиці свідчать про те, що протягом ана-
лізованого періоду  підприємство не було аб-
солютно ліквідним, так як найбільш ліквідні 
активи значно менше суми кредиторської за-
боргованості, платіжна нестача на кінець 
2012 р. склала 160525,0 тис. грн. За підсумка-
ми року швидко реалізовані активи перевищу-
вали короткострокові пасиви як на початок, 
так і на кінець періоду. Відповідно на кінець 
року перевищення склало 211418,0 тис. грн. 
Довгострокові пасиви перевищили повільно 

реалізовані активи на кінець року відповідно 
на 1479,0 тис. грн. Це говорить про те, що дов-
гострокові пасиви не можуть бути погашені 
коштами в розрахунках на кінець звітного ро-
ку. Перевищення постійних пасивів над необо-
ротними активами на 49414,0 тис. грн. на кі-
нець 2012 р., свідчить про те, що підприємство 
володіє власними оборотними засобами, та 
вказує на його фінансову стійкість. 

Розраховано абсолютні показники оцінки 
ризику втрати підприємством фінансової стій-
кості. Фактор ризику при цьому характеризує 
невідповідність між необхідною величиною 
оборотних активів і можливостями власних і 
позикових коштів щодо їх формування. Розг-
лянемо цю закономірність в табл. 8. 

 

Таблиця 8 
Аналіз абсолютних показників оцінки ризику втрати фінансової стійкості  

ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», тис. грн. 
 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
1. Запаси (З) 55021,0 61459,0 693,0 
2. Власні оборотні кошти (ВОК) 50159,0 50370,0 49414,0 
3. Власні та довгострокові позикові кошти (ВДПК) 51262,0 51180,0 51586,0 
4. Загальна величина джерел формування запасів 
(ЗВД) 51262,0 51180,0 51586,0 

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних ко-
штів (± ФВОК) -4862,0 -11089,0 48721,0 

Надлишок (+) або нестача (-) власних та довгостро-
кових позикових коштів (± ФВДПК) -3759,0 -10279,0 50893,0 

Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини 
джерел формування запасів (± ФЗВД) -3759,0 -10279,0 50893,0 

5. Трьохкомпонентний показник типу фінансової си-
туації, S (0; 0; 0) (0; 0; 0) (1; 1; 1) 

 
Проведені розрахунки свідчать, що в 

2010-2011 рр. ВАТ «Горлівський машинобудів-
ний завод» знаходилося в кризовому стані в зо-
ні катастрофічного ризику. В 2012 р. підприєм-
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ство потрапило в безризикову зону, інноваційна 
діяльність забезпечувалася за рахунок власних 
оборотних коштів. Аналізований рік характери-
зується абсолютною фінансовою стійкістю. 

Наступним кроком виконано оцінку ри-

зику втрати платоспроможності та фінансової 
стійкості за допомогою відносних показників. 
Оцінка ризику втрати платоспроможності 
пов’язана з аналізом показників ліквідності ба-
лансу підприємства (табл. 9). 

 
Таблиця 9 

Аналіз відносних показників оцінки ризику втрати платоспроможності (ліквідності) 
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 

 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. Рекомендовані значення 

Загальний показник ліквідності 0,58 0,54 0,66 ≥ 1 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,01 0,01 > 0,2-0,7 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,60 0,75 1,31 0,7-0,8; бажано ≥ 1,5 
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,52 1,29 1,32 оптимальне – не менше 2,0 
Коефіцієнт маневреності функціо-
нуючого капіталу 1,75 1,88 0,01 зменшення показника в 

динаміці – позитивно 
Коефіцієнт забезпеченості влас-
ними коштами 0,34 0,22 0,23 Не менше 0,1 

 
На підставі розрахунків обумовлено, що 

загальний показник ліквідності в 2010-2012 рр. 
не укладався в рамки рекомендованих значень, 
тобто фінансовий стан підприємства в даний 
період можна охарактеризувати як недостатньо 
ліквідний. Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 
аналізовані роки не змінювався та дорівнював 
0,01, що значно нижче рекомендованого зна-
чення. Це означає, що підприємство не здатне 
фінансувати інноваційні проекти за рахунок 
грошових коштів. Коефіцієнт швидкої ліквід-
ності в 2010 р. перебував нижче нормативного 
рівня, це означає, що підприємство протягом 
цього року було не здатне погашати свої пото-
чні зобов’язання. Протягом 2011-2012 рр. да-
ний коефіцієнт поступово збільшувався і в 
2012 р. досяг значення 1,31. Це говорить про 
те, що підприємство в 2011 та 2012 рр. здатне 
покрити свої короткострокові зобов’язання. 
Коефіцієнт поточної ліквідності в 2010-

2012 рр. не досягав оптимального значення, що 
вказує на неспроможність підприємства пога-
шати короткострокові зобов’язання за рахунок 
тільки оборотних активів. Коефіцієнт маневре-
ності функціонуючого капіталу показує, яка 
частина функціонуючого капіталу знаходиться 
у виробничих запасах і довгострокової дебі-
торської заборгованості. Зменшення показника 
в динаміці вважається позитивним фактом. З 
2010 до 2011 рр. даний коефіцієнт несуттєво 
збільшився з 1,75 до 1,88, а в 2012 р. – змен-
шився до 0,01, що є позитивною тенденцією. 
Значення коефіцієнта забезпеченості власними 
коштами в аналізовані роки було в зоні реко-
мендованого значення. Це свідчить про наяв-
ність власних оборотних коштів у підприємст-
ва, необхідних для його фінансової стійкості. 

У табл. 10 проведено оцінку ризиків 
втрати фінансової стійкості за допомогою від-
носних показників. 

 
Таблиця 10 

Аналіз відносних показників оцінки ризику втрати фінансової стійкості  
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 

 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. Рекомендовані значення 

Коефіцієнт автономії 0,44 0,30 0,36 ≥ 0,4 
Коефіцієнт співвідношення пози-
кових та власних коштів 1,29 2,37 1,81 < 1,5 

Коефіцієнт забезпеченості влас-
ними коштами 0,34 0,22 0,23 > 0,1 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,44 0,30 0,36 > 0,6 
 

У 2010 р. коефіцієнт фінансової стійкості підприємства дорівнював 0,44, що нижче реко-
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мендованого значення. Це свідчить про наяв-
ність у підприємства фінансових труднощів в 
даному році. Інші показники фінансової стійко-
сті в аналізованому році знаходилися в рамках 
рекомендованих значень. Позитивні значення 
коефіцієнта забезпеченості власними коштами в 
2011-2012 рр. свідчать про наявність у підпри-
ємства власних оборотних коштів. Однак, всі 
інші показники фінансової стійкості знаходили-

ся за рамками рекомендованих значень в даний 
період, що вказує на зниження фінансової неза-
лежності, залежність підприємства від позико-
вих коштів та втрату фінансової стійкості. 

Комплексна бальна оцінка спроможності 
підприємства фінансувати інноваційну діяль-
ність полягає в класифікації його фінансового 
стану в залежності від набраної кількості балів, 
яка подана в табл. 11. 

 
Таблиця 11 

Інтегральна бальна оцінка фінансового стану ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 
 

Показники 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

фактичне 
значення 

кількість 
балів 

фактичне 
значення 

кількість 
балів 

фактичне 
значення 

кількість 
балів 

Коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності 0,01 0,0 0,01 0,0 0,01 0,0 

Коефіцієнт швид-
кої ліквідності 0,60 0,0 0,75 0,0 1,31 12,0 

Коефіцієнт поточ-
ної ліквідності 1,52 9,0 1,29 6,0 1,32 6,0 

Коефіцієнт авто-
номії 0,44 16,2 0,30 0,0 -0,14 0,0 

Коефіцієнт забез-
печеності власни-
ми коштами 

0,34 9,0 0,22 6,0 -0,12 0,0 

Коефіцієнт фінан-
сової стійкості 0,44 0,0 0,30 0,0 -0,14 0,0 

Разом балів 34,2 12,0 18,0 
 

Таким чином, виходячи з фактичних зна-
чень фінансових коефіцієнтів, 
ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» в 
2010-2011 рр. віднесено до 4-го класу (36-
11 балів) – підприємство з нестійким фінансо-
вим станом. Дане підприємство характеризу-
ється незадовільною структурою капіталу, ни-

зькою платоспроможністю та незначним при-
бутком, що свідчить про високий рівень ризи-
ку незабезпечення інноваційного проекту дос-
татнім рівнем фінансування. Графічно відне-
сення ВАТ «Горлівський машинобудівний за-
вод» до певного класу за досліджуваний період 
представлено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Комплексна оцінка ризиків незабезпечення інноваційного проекту достатнім рі-
внем фінансування ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 

1-й клас – абсолютна фінансова стійкість 
 

2-й клас – нормальний фінансовий стан 

3-й клас – середній фінансовий стан 

4-й клас – нестійкий фінансовий стан 

5-й клас – кризисний фінансовий стан 
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Результати проведеного дослідження за 
критерієм ризику незабезпечення інноваційно-
го проекту достатнім рівнем фінансування 

ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» на 
кінець досліджуваного періоду представлено в 
табл. 12. 

Таблиця 12 
Аналіз результатів оцінки інноваційних ризиків  

ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» на кінець досліджуваного періоду 
 

Вид ризику Розрахункова модель Рівень ризику 

Ризик втрати платоспромо-
жності 

Абсолютні показники ліквідно-
сті балансу Зона допустимого ризику 

Відносні показники платоспро-
можності Зона допустимого ризику 

Ризик втрати фінансової 
стійкості 

Абсолютні показники структу-
ри капіталу Безризикова зона 

Відносні показники структури 
капіталу Зона критичного ризику 

Комплексна оцінка ризиків 
незабезпечення інновацій-
ного проекту достатнім рів-
нем фінансування 

Відносні показники платоспро-
можності й структури капіталу Зона критичного ризику 

 
Згідно з комплексною оцінкою ризиків 

незабезпечення інноваційного проекту достат-
нім рівнем фінансування ВАТ «Горлівський 
машинобудівний завод» в 2012 р. знаходилося 
в критичній зоні, однак аналіз ризиків втрати 
платоспроможності та фінансової стійкості із 
застосуванням абсолютних та відносних пока-
зників показав, що досліджуване підприємство 
більш схиляється до зони допустимого ризику 
та має власні та позикові кошти для фінансу-
вання інноваційної діяльності. 

Таким чином, використання запропонова-
ної методики оцінки інноваційних ризиків на 
промислових підприємствах дозволило оцінити 
спроможність підприємства фінансувати іннова-
ційну діяльність та інноваційний розвиток в су-
часних умовах господарювання. На підставі про-
веденого аналізу робимо висновок, що на кінець 
аналізованого періоду підприємство знаходиться 
на межі зон критичного і допустимого ризиків, 
оскільки існує відносно високий ризик втрати 
фінансової стійкості. Цей ризик повинен бути 
своєчасно знижений для того, щоб підприємство 
не втратило можливість забезпечення інновацій-
ної діяльності достатнім рівнем фінансування. 
Фінансовий стан підприємства більше відно-
ситься до зони допустимого ризику. У межах цієї 
зони діяльність підприємства зберігає свою еко-
номічну доцільність, тобто підприємство спро-
можне фінансувати інноваційну діяльність влас-
ними або позиковими коштами. Для збереження 
положення промислового підприємства в зоні 
допустимого ризику й наближення його стану до 
безризикової зони необхідно застосовувати під-
ходи до управління інноваційними ризиками, а 

саме управління ризиком незабезпечення інно-
ваційного проекту достатнім рівнем фінансуван-
ня, серед яких є страхування ризиків, застосу-
вання факторингу, впровадження прямого 
управлінського впливу на можливі керовані фак-
тори ризику, хеджування. 

У рамках подальших досліджень необхід-
ним постає практичне впровадження отриманих 
результатів аналізу в діяльність промислових 
підприємств з метою вивчення ризиків незабез-
печення інноваційних проектів достатніми об-
сягами фінансування й оцінки інноваційної дія-
льності та інноваційного розвитку підприємств 
в цілому, а також управління інноваційними ри-
зиками для покращення інноваційного розвитку 
та підвищення ефективності діяльності промис-
лових підприємств в цілому. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 
Проаналізовано існуючі методики оцінки 

рівня економічної безпеки підприємств АПК. За-
пропоновано авторську методику оцінки еконо-
мічної безпеки, основою якої є врахування умов 
господарювання для визначення планованих пока-

зників виробництва, що, в свою чергу, дозволять 
сформувати достатній рівень економічної без-
пеки та збалансувати негативний вплив від ко-
ливання об’ємів попиту та цін. 

Ключові слова: економічна безпека, мето-
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ди оцінки, порогові значення, дохідність, попит 
 

В.Н. Гончаров, Д.В. Колесников  
Методика оценки уровня экономической безо-

пасности предприятий АПК 
Проанализированы существующие мето-

дики оценки уровня экономической безопасности  
 

© В.М. Гончаров, Д.В. Колесніков, 2014 
предприятий АПК. Предложена авторская ме-
тодика оценки экономической безопасности, ос-
новой которой является учет условий хозяйст-
вования для определения планируемых показате-
лей производства, что, в свою очередь, позволит 
сформировать достаточный уровень экономи-
ческой безопасности и сбалансировать негатив-
ное влияние от колебания спроса и цен. 

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, методы оценки, пороговые значения, до-
ходность, спрос 

 
V.N. Goncharov, D.V. Kolesnikov  

Estimation procedure of standard of economic 
security of enterprises of agricultural sector 

The existent methods of estimation procedure 
of standard of economic security of ENTERPRISES 
of agricultural sector are analysed. The author 
method of estimation of economic security, basis of 
which is an account of terms of menage for 
determination of the planned performance of 
production, is offered, that, in turn, will allow to 
form sufficient economic strength security and 
balance negative influence from oscillation of 
volumes of demand and prices. 

Keywords: economic security, evaluation 
methods, thresholds, profitability, demand 

 
Основою забезпечення економічної без-

пеки підприємства є розробка ефективних за-
ходів збільшення результативності роботи під-
приємства та ліквідація проблем зон у госпо-
дарській та фінансовій діяльності підприємст-
ва. Для впровадження в життя цієї основи ме-
неджмент підприємства використовує відпові-
дний інструментарій діагностики економічної 
безпеки. Складність цієї процедури полягає у 
суб’єктивності отримання оцінок та врахуванні 
факторів внутрішньої та зовнішньої середи пі-
дприємства. Саме тому обрана тема дослі-
дження характеризується досить високим сту-
пенем актуальності. 

На даний момент сформувалося багато рі-
зних способів оцінки економічної безпеки, важ-
ливість та доцільність яких визначається кожним 
користувачем індивідуально. Так, Т. Васильцев 
виділяє наступні методи, які можуть найбільше 
підходять до оцінки економічної безпеки: експе-

ртна оцінка, моніторинг соціально-економічних 
показників, аналіз та обробка сценаріїв, оптимі-
зація, багатовимірний статистичний аналіз, тео-
ретико-ігрові методи, теорія штучних нейронних 
мереж [4]. С. Міщенко пропонує дещо інше ієра-
рхію методів: екстраполяція (екстраполяція па-
раметричних залежностей, екстраполяція мину-
лих тенденцій); експертні методи (опитування, 
експертні комісії, складання аналітичних допові-
дних записок, «мозкова атака», «Дельфі»); стру-
ктурно-аналітичні методи (моделювання, ієрар-
хічна декомпозиція, морфологічний аналіз, мат-
ричний метод, мережевий аналіз, SWOT) [10]. 
С. Довбня та Н. Бичова віддають перевагу ком-
плексним методам оцінювання: методи комплек-
сної оцінки загроз (інтегральна оцінка ризику, 
оцінка ефективності захисних заходів); методи 
комплексної оцінки економічного потенціалу пі-
дприємства (оцінка конкурентного статусу фір-
ми, інтегральна оцінка дотримання інтересів 
компанії, SWOT-аналіз) [5]. О.І. Судакова та 
О.А. Кириченко здійснюють формування систе-
ми управління економічною безпекою підприєм-
ництва [9; 13]. Моделюванню економічної без-
пеки на мікро- та макроекономічному рівнях 
присвячено праці В.М. Гейця, С.В. Кавуна, 
М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, О.І. Черняка [1; 8; 
11]. Використання кожного з цих методів та під-
ходів потребує додаткової оцінки доцільності в 
поточних умовах господарювання підприємства, 
а отже і вимагає проведення подальших дослі-
джень. 

Метою статті є формування системи 
оцінки економічної безпеки, яка на відміну від 
існуючих дозволяла більш глибше враховувати 
внутрішні та зовнішні фактори господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Щодо пропонованих авторами ієрархій 
методів оцінки економічної безпеки, то варто 
зазначити, що представлені методи, безумовно, 
мають переваги, але й існують певні недоліки, 
які можуть відобразитися на якості результатів 
розрахунків [2; 3; 6; 7; 12; 14]. Зокрема, метод 
експертних оцінок передбачає здійснювати 
прогнозування можливих загроз підприємства 
на основі висновків, зроблених експертами. 
Основними недоліками цього методу може бу-
ти недостатня кваліфікація фахівців і 
суб’єктивізм при прийнятті рішень. Крім того, 
можливий вплив одного фахівця на інших чле-
нів групи, якщо застосовується метод колекти-
вних експертних оцінок. 

Метод аналізу і обробки сценаріїв приз-
начений для прогнозування різних варіантів 
розвитку ситуації, метод оптимізації – для ви-
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бору варіанта, при якому досягається найбільш 
бажаний результат, теоретико-ігрові методи – 
для визначення варіантів розвитку підприємст-
ва у нестабільному зовнішньому середовищі. 
Теорія штучних нейронних мереж, що базуєть-
ся на моделюванні нелінійних залежностей при 
розв’язанні задачі. Вважаємо, що цей метод є 
складним для використання в діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств на сучасному 
етапі їх розвитку. Основною умовою викорис-
тання методу екстраполяції є відносно стабіль-
ний розвиток підприємства, адже висновки про 
значення прогнозних показників у майбутніх 
періодах робляться на основі вивчення їх ди-
наміки у попередніх періодах. Даний метод є 
неактуальним для застосування, оскільки ни-
нішня ситуація сільськогосподарських підпри-
ємств характеризується нестабільністю і суттє-
вим коливанням фінансових показників.  

Методи прогнозування банкрутства зво-
дяться переважно до виявлення симптомів фі-
нансової кризи підприємства, тому значно об-
межують сутність поняття «економічна безпе-
ка». Група методів комплексної оцінки загроз 
передбачає оцінку ризиків підприємства і ви-
явлення загроз, не пов’язуючи цей аналіз з 
встановленням рівня економічної безпеки під-
приємства. 

Для використання економічної безпеки 
підприємства в господарській системі необхід-
но вирішення наступних питань: встановлення 
градації економічної безпеки, встановлення 
методів оцінки стану і рівня економічної без-
пеки, встановлення показників економічної 
безпеки підприємства, встановлення способів 
забезпечення необхідного рівня безпеки. 

Резюмуючи інформацію з використання 
різних методів оцінки, як специфічних для ви-
значення економічної оцінки, так і загальних 
для економічної науки, зазначимо, що можли-
во виділити декілька підходів до оцінки: 

1. Пороговий (індикаторний)підхід, який 
використовується в різних варіаціях і може дава-
ти або дві градації: небезпечно/безпечно, або бі-
льшу кількість градацій, наприклад, нормальний 
стан передкризовий, кризовий, критичне та інші. 
Суть даного підходу – визначаються загрози або 
способи захисту, по кожній загрозі визначаються 
показники та порогові значення. Пороговий ме-
тод використовує критерій: якщо хоча б один 
показник не відповідає, то стан небезпечно. 

2. Ресурсно-функціональний підхід – під-
хід визначення економічної ефективності. 
Сутність даного підходу – підприємство роз-
робляє різні заходи щодо захисту від загроз і 
по кожному оцінює економічний результат. На 
основі цього підходу рівень економічної без-

пеки пропонується оцінювати на основі сукуп-
ного критерію шляхом зважування й підсумо-
вування окремих функціональних критеріїв, 
які визначаються за допомогою порівняння 
можливої величини шкоди, яка може бути за-
подіяна підприємству (організації), та ефекти-
вності заходів щодо запобігання такої шкоди. 
Сукупний критерій економічної безпеки необ-
хідно зіставити в попередньому і нинішньому 
році. Якщо його значення зростає, то рівень 
економічної безпеки поліпшується. 

3. Комплексний підхід – на основі розра-
хунку інтегрального показника економічної 
безпеки. 

4. Підхід на основі теорії економічних 
ризиків. Сутність – за різними загрозами роз-
раховується збиток. Збиток порівнюється з ве-
личиною прибутку, доходу, майна. 

Найбільшого поширення в практиці 
отримав пороговий підхід оцінки економічної 
безпеки, через відносну простоту використан-
ня. Проблема його використання лише в тому, 
що при неточному визначенні значень індика-
торів неправильно буде визначено рівень еко-
номічної безпеки. Тому визначенню індикато-
ру повинно приділятися значна увага. 

Економічна безпечність функціонування 
сільськогосподарського підприємства залежить 
від здатності підприємства виробляти продук-
цію у відповідних об’ємах та з відповідними 
якісними характеристиками. Цю здатність за-
безпечувати економічну безпеку в системі ін-
дикаторного, або порогового оцінювання мож-
на через визначення точки беззбитковості дія-
льності підприємства. При цьому варто врахо-
вувати не тільки математичну залежність фор-
мування доходів та витрат підприємства, але й 
загальні тенденції, які притаманні аналогічним 
підприємствам, що знаходяться в тих же умо-
вах господарювання.  

В умовах діяльності в межах відповідно-
го територіального комплексу для врахування 
специфічних умов формування доходів сільсь-
когосподарських підприємств, потрібно всю 
сукупність підприємств проаналізувати за ха-
рактером впливу об’ємів реалізації на дохід-
ність підприємства. При цьому варто врахову-
вати, що різні за розмірами підприємства діють 
не в однакових умовах, тому всю сукупність 
варто поділити на групи. 

Для наочного виявлення меж єдиних 
умов господарювання варто скористатися гра-
фічними засобами. В даному випадку орієнти-
ром для виокремлення групи є зміна кута на-
хилу лінійного тренду, що описує зміну дохід-
ності при збільшенні об’ємів реалізації. Зміна 
кута нахилу відображає зміну цінових умов 
взаємодії: збільшення свідчить про покращен-
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ня умов формування дохідності, зменшення – 
про втрату цінових та інших переваг.  

Розділення всієї сукупності підприємств 
на групи з використанням пропонованого під-
ходу варто здійснювати з використанням гра-
фічного аналізу. На рис. 1 відображено графік 

формування чистого доходу сільськогосподар-
ських підприємств Луганської області при ви-
робництві зернових та зернобобових культур 
за ранжованим по об’єму реалізації продукції 
списком. 

 

 
Рис. 1. Діаграма групування підприємств Луганської області за об’ємом реалізації зер-

нових та зернобобових з врахуванням характеру дохідності 
 

За рис. 1 видно, що зміна нахилу лінійно-
го тренду чистого доходу від реалізації продук-
ції відбувається при об’ємі реалізації продукції 
5000ц, 11 000 ц, 25 000 ц, 38 000 ц, 45 000 ц. Та-
ким чином, за результатами графічного аналізу 
можна зробити висновки, що для груп підпри-
ємств, обмеженими точками зміни нахилу трен-
ду діють однакові умови формування доходу, 
які можуть бути описані відповідним лінійним 
трендом. Зазначеними групами є: 

 1 група – з об’ємом реалізації до 
5 000 ц; 

 2 група – з об’ємом реалізації від 5 000 
до 11 000 ц; 

 3 група – з об’ємом реалізації від 
11 000 до 25 000 ц;4 група – з об’ємом реаліза-
ції від 25 000 до 38 000 ц; 

 5 група – з об’ємом реалізації від 
38 000 до 45 000 ц; 

 6 група – з об’ємом реалізації понад 
45 000 ц. 

Дані з чистого доходу від реалізації та 
собівартості продукції за вказаними групами є 
основою для визначення умов беззбитковості 
діяльності та порогу рентабельності сільсько-
господарських підприємств, зайнятих вироб-
ництвом зернових та зернобобових та порогу 
рентабельності. 

Для оцінки рівня економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств варто роз-
рахувати зону безпеки за кількісними показни-
ками. Формула розрахунку представлені ниж-

че: 

 
де ЗБ – зона економічної безпеки підприємст-

ва; 
VPN – валовий об’єм виробництва підприєм-

ства; 
VPNкр– критичний об’єм виробництва за по-

точних умов. 
 

В даному випадку критичним обсягом 
виробництва буде обсяг виробництва в точці 
беззбитковості, де доходи підприємства будуть 
рівні витратам. 

Використання пропонованого методу 
оцінки економічної безпеки дозволить враху-
вати умови господарювання для визначення 
планованих показників виробництва, що до-
зволять сформувати достатній рівень економі-
чної безпеки та збалансувати негативний вплив 
від коливання об’ємів попиту та цін. Пропоно-
ваний спосіб групування підприємств регіону 
ґрунтується на врахуванні змін умов форму-
вання доходності та дозволяє більш детально 
враховувати ринкові переваги підприємства. 
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Обґрунтовано необхідність систематиза-

ції та доповнення показників оцінки якості про-
фесійного розвитку персоналу промислового під-
приємства. Розроблено систему показників оцін-
ки якості професійного розвитку персоналу. За-
пропоновано методику та критерії оцінки нових 
показників – коефіцієнта продуктивної віддачі 
від професійного навчання та коефіцієнта ефе-
ктивності інвестування у професійний розвиток 
персоналу. Обґрунтовано показники та критерії 
їх оцінки для кожного етапу професійного роз-
витку персоналу.  

Ключові слова: професійний розвиток, пе-
рсонал, якість, ефективність, показники, крите-
рії 

 
О.В. Захарова, Н.В. Городничук  

Совершенствование системы показателей 
оценки качества профессионального развития 

персонала промышленного предприятия 
Обоснована необходимость систематиза-

ции и дополнения показателей оценки качества 
профессионального развития персонала про-
мышленного предприятия. Разработана систе-
ма показателей оценки качества профессио-
нального развития персонала. Предложена ме-
тодика и критерии оценки новых показателей – 
коэффициента продуктивной отдачи от про-
фессионального обучения и коэффициента эф-
фективности инвестирования в профессиональ-
ное развитие персонала. Обоснованы показатели 
и критерии их оценки для каждого этапа про-
фессионального развития персонала. 

Ключевые слова: профессиональное раз-
витие, персонал, качество, эффективность, по-
казатели, критерии 

 
O.V. Zakharova, N.V. Gorodnichuk  
Improving the system of indicators to measure the 
quality of professional development of industrial 

enterprise 
The necessity of organizing and supplement 

quality indicators professional development of in-
dustrial enterprise. A system of indicators to meas-
ure the quality of professional development. A pro-

cedure and criteria for the evaluation of new indica-
tors – productivity index returns on vocational train-
ing and the coefficient of efficiency of investment in 
the professional development of staff. Substantiated 
indicators and evaluation criteria for each stage of 
professional development.  

Keywords: professional development, person-
nel, quality, efficiency, performance, criteria  

 
Сучасний етап розвитку економіки Укра-

їни вимагає від промислових підприємств ак-
тивізації зусиль для досягнення стабільних 
умов функціонування та набуття можливостей 
поступового економічного зростання у най-
ближчій перспективі. В основу такої активіза-
ції має бути покладено інтенсифікацію всіх без 
виключення складових виробничо-
господарської діяльності з акцентуванням ува-
ги на управлінні персоналом як найбільш діє-
вому важелі розвитку та набуття конкурентос-
проможності. При цьому, враховуючи той 
факт, що нагромадження та зростання профе-
сійного потенціалу працівника відбувається, у 
першу чергу, за рахунок безперервного здійс-
нення процесу його професійного розвитку, 
високої актуальності та практичної значущості 
набувають питання оцінки досягнутого на під-
приємстві рівня якості професійного розвитку 
персоналу, використання результатів якої до-
зволить, у разі потреби, вчасно скорегувати за-
плановані процедури професійного розвитку з 
метою досягнення очікуваних соціальних та 
економічних переваг.  

Для менеджерів з персоналу процедура 
оцінки якості професійного розвитку персона-
лу викликає певні складності через відсутність 
збалансованої комплексної системи показни-
ків, які б давали змогу всебічно здійснити таку 
оцінку з мінімальними втратами часу та кош-
тів. Крім того, більшість показників, які у дос-
татній кількості представлено у  спеціальній 
літературі, не  можуть  бути  використаними у  
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практичних умовах через недостатність інфор-
маційної бази, яка формується на основі офі-
ційної статистичної звітності, недосконалості 
запропонованої автором методики розрахунку 
та відсутності обґрунтованих критеріїв тракту-
вання отриманого рівня показника. Отже, існує  
нагальна потреба у вдосконаленні системи по-
казників оцінки якості професійного розвитку 
персоналу шляхом уточнення змісту та розро-
бки критеріїв оцінки існуючих і обґрунтування 
доцільності впровадження нових показників, 
використання яких дозволить максимально на-
близитися до реалізації принципу оцінки ре-
зультативності навчання. 

Враховуючи те, що професійний розви-
ток персоналу є складовим процесом системи 
менеджменту якості підприємства та згідно до 
вимог ДСТУ ISO 9001:2009, підприємство має 
здійснювати її оцінку шляхом розрахунку по-
казників результативності кожного зі складо-
вих процесів [11]. Водночас існують труднощі 
з визначенням показників результативності, а 
саме, розрахунок показників здійснюється для 
системи в цілому, не враховуючи особливості 
всіх складових підсистем в межах системи ро-
звитку персоналу. Отже, необхідно визначити 
систему показників оцінки якості розвитку пе-
рсоналу з урахуванням особливостей дії всіх 
складових системи задля забезпечення резуль-
тативності функціонування загальної системи 
менеджменту якості підприємства. При цьому 
якість системи позначається на якості процесів 
і, відповідно, на якості кінцевих результатів [6, 
с.27-28]. 

В економічній літературі досліджено й 
обґрунтовано застосування значної кількості 
показників, за допомогою яких можна оцінити 
різні аспекти ефективності та результативності 
професійного розвитку персоналу та якості да-
ного процесу. Так, В.А. Савченко пропонує 
здійснювати розрахунок річного економічного 
ефекту від збільшення обсягу прибутку підп-
риємства у результаті професійного навчання 
та інтегрального показника річного економіч-
ного ефекту від упровадження заходів із про-
фесійного навчання персоналу підприємства, 
який розраховується підсумуванням річних 
видів економічних ефектів за кількома складо-
вими показниками, що комплексно характери-
зують даний процес [10, с. 104-105].  

О.Б. Марцінковська визначає коефіцієнт 
якості персоналу як показник, що є прямо про-
порційним рівню підготовки робочої сили та 
обернено пропорційним витратам на її здійс-

нення [5]. Тобто, на думку автора, за умов ри-
нкових відносин має досягатися збалансова-
ність між певним рівнем професійного розвит-
ку робочої сили та витратами на її утримання.  

Т.В. Коваленко, з метою забезпечення 
принципу системності, пропонує одночасно 
використовувати декілька показників комплек-
сної оцінки системи управління персоналом, 
серед яких, до показників, що характеризують 
якість процесу професійного розвитку, відно-
сить такі: відсоток працівників, які мають су-
міжні професії та спеціальності; рівень забез-
печеності кадровим резервом певних посад; від-
соток робітників, які перевиконують норми ча-
су; відсоток працівників, які проходять на-
вчання; кількість раціоналізаторських пропо-
зицій та винаходів на одного працівника та 
ступінь участі персоналу в гуртках якості [3]. 

Діагностику ефективності інвестування у 
людський капітал пропонується проводити за 
допомогою цілісної системи показників, до 
складу яких серед іншого мають бути віднесе-
ні: рентабельність інвестування у людський 
капітал, коефіцієнт фінансової ефективності 
інвестування у людський капітал, інтенсив-
ність вибуття перспективних працівників та ін. 
[1; 2, c. 226-244]. Комплексне використання 
пропонованих показників під час аналізу приз-
вано забезпечити оцінку якісної складової ре-
зультативності інвестування у людський капі-
тал. 

Досліджуючи досягнутий рівень інтен-
сивності процесів професійного розвитку пер-
соналу на рівні підприємства, М.І. Хромов 
пропонує розраховувати відносні темпи зміни 
фактичних значень вихідних показників порів-
няно з їх рівнями, що спостерігалися у попере-
дніх періодах [13, с. 88-91]. Як вихідні можуть 
бути обрані такі об’ємні показники як: заробі-
тна плата; інвестиції у професійний розвиток 
персоналу; доходи підприємства від викорис-
тання людського капіталу та капіталізація під-
приємства, що формується безпосередньо за 
рахунок людського чинника. Основним крите-
рієм ефективності обраної політики професій-
ного розвитку персоналу підприємства, на ду-
мку автора, є наявність тенденції зростання 
перелічених показників. Оцінку ж ефективнос-
ті професійного розвитку персоналу автор ре-
комендує здійснювати за допомогою розраху-
нку коефіцієнта поточної ефективності вико-
ристання людського капіталу, стратегічної 
ефективності та ефективності інвестицій в 
людський капітал, які пропонується визначати 
як для роботодавця, шляхом співвідношення 
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базового та досягнутого рівнів доходів підпри-
ємства, так і безпосередньо для працівника че-
рез співвідношення розміру заробітної плати 
та обсягу інвестованих у людський капітал 
коштів [13, с. 91-92]. 

О. Нікітін і К. Осмінін акцентують увагу 
на необхідності урахування таких складових 
результативності професійного навчання, як 
психологічна задоволеність працівника проце-
сом навчання та обсяг нагромадженого під час 
нього людського капіталу, для чого обґрунто-
вують необхідність розрахунку таких показни-
ків, як: набуті навички і знання; задоволеність 
співробітника набутими знаннями, навичками і 
рівень практичного застосування їх у роботі; 
задоволеність керівника набутими знаннями і 
навичками працівника та цінністю їх для підп-
риємства; підвищення продуктивності та скла-
дності завдань; зменшення витрат часу на ви-
конання робіт, проектів, підвищення якості ви-
конуваних робіт; економія матеріалу і змен-
шення зносу обладнання за рахунок підвищен-
ня професійних навичок і якості експлуатації 
[7, с.77-79]. Загальну результативність профе-
сійного навчання персоналу підприємства ав-
тори пропонують розраховувати шляхом спів-
відношення витрат на навчання персоналу, яке 
було визнано як результативне, до обсягу ви-
трат, що були здійснені для забезпечення про-
цесу навчання протягом оцінюваного періоду.  

Ю.Г. Одегов пропонує здійснювати роз-
рахунок ефекту впливу програми навчання на 
підвищення продуктивності праці і якості про-
дукції. Розрахунок даного показника спрямо-
вано на підвищення рівня наочності процедури 
оцінки ефективності вкладень у професійний 
розвиток персоналу, розумінню впливу людсь-
кого фактора на бізнес-результат та отриман-
ню зручного інструменту контролю результа-
тивності заходів щодо навчання персоналу. 
Також, автор обґрунтовує необхідність здійс-
нення розрахунку таких показників ефектив-
ності навчання, як: ступінь задоволеності запи-
тів у навчанні, кількість раціоналізаторських та 
інноваційних ініціатив, що було реалізовано та 
доля робітників, які пройшли професійне на-
вчання. Разом з тим, пропонується розрахунок 
комплексної оцінки ефективності системи 
управління персоналом шляхом розрахунку ін-
тегрального показника [9, с. 328-331]. Заслуго-
вує на увагу також запропонований автором 
підхід до розрахунку коефіцієнта якості набору 
персоналу, який має бути обов’язково врахо-
ваним при оцінці якості професійного розвит-
ку персоналу [8, c.275].  

О.В. Міхалкіна визначає та обґрунтовує 
доцільність розрахунку таких показників оцін-
ки професійного розвитку, як коефіцієнти: 
кваліфікованості, освітнього рівня робітників 
та фахівців, підвищення кваліфікації кадрів, 
стабільності кадрів та відповідності робочих 
місць типовим вимогам. Також, автором за-
пропоновано визначення економічного ефекту 
від інвестицій як для працівника, так і для під-
приємства [12, с. 259, 396-397]. 

В.М. Колосок пропонує розраховувати 
відносний показник ефективності витрат із фі-
нансування стратегії розвитку персоналу підп-
риємства та абсолютний рівень витрат із фі-
нансування його стратегії розвитку, у розраху-
нку на одного працівника. Водночас автором 
запропоновано систему показників розвитку 
персоналу промислового підприємства, до 
складу яких було включено: показник раціона-
льності використання кадрів, коефіцієнт відпо-
відності кваліфікації кадрів, питома вага пра-
цівників, що одержали за свою працю мораль-
ну винагороду, питома вага раціоналізаторів та 
винахідників серед працівників та ін. [4, c. 223-
236]. 

Отже, за результатами дослідження було 
встановлено значну кількість показників, які з 
різних боків дозволяють здійснити оцінку 
окремих аспектів якості професійного розвит-
ку персоналу. Однак, із метою стандартизації 
процедури оцінки якості процесу професійного 
розвитку персоналу та підвищення рівня об-
ґрунтованості висновків, необхідно здійснити 
систематизацію та удосконалення наявних по-
казників, для чого необхідно більш детально 
провести аналіз існуючих показників оцінки 
якості професійного розвитку персоналу, вста-
новити критерії та особливості оцінки для ко-
жного показника, запропонувати нові показни-
ки та на основі даного аналізу обрати достатню 
кількість показників, необхідну для здійснення 
обґрунтованої оцінки якості кожного етапу і 
підпроцесу професійного навчання. 

Метою статті є систематизація та удо-
сконалення показників оцінки якості профе-
сійного розвитку персоналу промислового під-
приємства.  

Проведене авторами дослідження дозво-
лило встановити наявність значної кількості 
показників, які на практиці несистемно та зде-
більшого фрагментарно використовуються ме-
неджерами з персоналу із метою оцінки інтен-
сивності або ефективності здійснення окремих 
складових загального процесу управління пер-
соналом. Водночас кожен із показників за сво-
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їм змістом має обумовлені межі застосування, 
тому може бути використаним для оцінки яко-
сті професійного розвитку персоналу виключ-
но на відповідному його етапі, що суттєво об-
межує презентативність загальних результатів 
аналізу та можливості їх подальшого викорис-
тання з метою розробки обґрунтованих управ-
лінських рішень. Відсутність же обґрунтованої 
критеріальної характеристики показників не 
дозволяє вірно трактувати отримані під час 
аналізу результати, що значно скорочує досто-
вірність прогнозів щодо ефективності впрова-
дження управлінських рішень відносно перс-
пективного розвитку персоналу. 

Виходячи з того, що процес професійно-
го розвитку персоналу складається з чотирьох 
послідовних підпроцесів (планування, органі-
зація, набір та відбір персоналу; профорієнта-
ція та адаптація персоналу; оцінка персоналу 
та професійне навчання персоналу), то кожен 
із них має бути забезпеченим відповідним ме-
тодичним апаратом оцінки, практичне викори-
стання якого буде призваним сприяти створен-
ню моніторингу якості професійного розвитку 
персоналу. Необхідність виконання цієї умови 
пов’язана із тим, що якість здійснення підпро-
цесу професійного розвитку персоналу форму-
ється за результатами передуючих йому підп-
роцесів, та у результаті забезпечує очікуваний 
рівень якості загальних результатів праці. Ба-
зою цього апарату має стати система показни-
ків, комплексне використання якої надасть 
змогу оцінити досягнутий та прогнозований у 
найближчому майбутньому рівень якості про-
фесійного розвитку персоналу, рис. 1. 

Виходячи із того, що переважну біль-
шість показників за змістом було віднесено до 
групи показників, які мають бути використа-
ними для оцінки якості здійснення підпроцесу 
«Професійне навчання персоналу», тому, з ме-
тою їх упорядкування, виокремлення та уточ-
нення провідної характеристики оцінки, їх бу-
ло класифіковано залежно від тих висновків, 
що вони дозволяють отримати за результатами 
аналізу. Так, для характеристики досягнутого 
рівня інтенсивності професійного навчання 
пропонується використовувати абсолютні й ві-
дносні показники, які кількісно характеризу-
ють ступінь фактичної та прогнозованої залу-
ченості різних професійно-кваліфікаційних ка-
тегорій персоналу до процесів професійного 
розвитку та фактичний рівень періодичності 
здійснення цих процесів. Вартісна оцінка обся-
гів інвестицій, спрямованих керівництвом під-
приємства на цілі професійного розвитку пер-

соналу із визначенням пріоритетів у напрямах 
інвестування, питомої ваги інвестицій у люд-
ський капітал від фонду оплати праці та фак-
тичних сум, спрямованих на професійне на-
вчання одного середньооблікового працівника, 
характеризують таку складову оцінки якості 
професійного розвитку персоналу, як достат-
ність. Отже, показники, що дозволяють оціни-
ти інтенсивність та достатність професійного 
розвитку персоналу, являються базовими та 
мають бути розрахованими на перших трьох 
етапах професійного розвитку – підготовчому, 
етапі планування навчання та безпосередньо на 
етапі навчання. Такі розрахунки можуть носи-
ти як плановий або прогнозний характер, так і 
бути здійсненими за фактичними даними, тоб-
то характеризувати досягнутий на підприємст-
ві рівень інтенсивності й достатності інвесту-
вання у людський капітал. 

На етапі оцінки ефективності професій-
ного навчання необхідно встановити рівень 
його результативності та ефективності, що 
дасть змогу вірно приймати подальші управ-
лінські рішення, спрямовані на всебічне забез-
печення якості професійного розвитку персо-
налу. При цьому результативність навчання 
пропонується визначати за допомогою показ-
ників, що дозволяють встановити конкретний 
результат від інвестування у людський капітал, 
який серед іншого може бути вираженим у збі-
льшенні продуктивності праці навченого пер-
соналу та питомої ваги працівників, що вико-
нують встановленні норми праці, скороченні 
рівня плинності й вибуття працівників, що 
пройшли професійне навчання та підвищенні 
рівня оплати праці й матеріального стимулю-
вання працівників за результатами зростання їх 
реальної компетентності, професійно-
кваліфікаційного і освітнього рівня. 

Ефективність професійного навчання 
пропонується визначати за допомогою показ-
ників, які з різних боків характеризують фак-
тичний розмір продуктивної віддачі, отриманої 
у розрахунку на одиницю інвестованих підп-
риємством коштів у професійний розвиток пе-
рсоналу. При цьому роль віддачі може відігра-
вати чистий прибуток, отриманий підприємст-
вом, продуктивність праці одного робітника 
або працівника, скорочення обсягу непродук-
тивних витрат та втрат робочого часу тощо. 
Дана група показників є визначальною при об-
ґрунтованому прийнятті рішень відносно доці-
льності здійснення одних та недоцільності 
здійснення інших видів професійного розвитку 
персоналу. 
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* - нові показники, що рекомендуються 
 

Рис. 1. Система показників оцінки якості професійного розвитку персоналу 
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Одночасне та постійне використання 
кожного з показників запропонованої системи 
на всіх етапах інвестування у людський капі-
тал є недоцільним та досить витратним, тому 
оперативну оцінку і діагностику якості профе-
сійного розвитку персоналу рекомендується 
проводити за показниками, що дозволяють 

зробити комплексні висновки відносно досяг-
нутого стану інтенсивності, достатності, ре-
зультативності та ефективності професійного 
розвитку, табл.1. Розрахунок інших показників 
кожної групи може бути здійсненим додатково 
у разі виникнення потреби у висновках більш 
глибокого рівня. 

Таблиця 1 
Рекомендовані показники оцінки якості процесу професійного розвитку персоналу за його 

етапами та під процесами 
 

Етапи Підпроцес Показник 
назва особливості оцінки 

1 2 3 4 

Підготов-
чий  

Визначен-
ня потреби 
у навчанні 

Коефіцієнт 
якості набору 
персоналу 

Показник має розраховуватися щорічно за результатами остан-
ньої атестації персоналу. Зростання значення показника буде 
свідчити про первісно високу якість підбору персоналу, а та-
кож про поступове покращення умов праці на підприємстві та 
достатню ефективність створеної системи мотивації персоналу

Рівень уком-
плектованос-
ті персона-
лом 

Тенденція до скорочення значення показника, при умові наяв-
ності технологічних можливостей та зростанні обсягів виро-
бництва підрозділу, буде свідчити про підвищення професій-
но-кваліфікаційного рівня персоналу, набуття працівниками 
полівалентної кваліфікації, підвищення рівня їх компетенції 

 
Коефіцієнт 
обороту з 
прийому 

При здійсненні оцінки динаміки рівня показника значну ува-
гу слід приділити професійно-кваліфікаційному рівню, віку 
та накопиченому досвіду попередньої роботи працівників, 
яких було прийнято на підприємство. Позитивною є тенден-
ція зростання чисельності молодого, досвідченого та компе-
тентного персоналу у віці до 35 років 

Оцінка пер-
соналу 

Питома вага 
працівників, 
що мають 
пройти про-
фесійне на-
вчання 

Розрахунок даного показника має здійснюватися системати-
чно з метою обґрунтування чисельності різних професійно-
кваліфікаційних категорій персоналу, що мають у звітному 
періоді пройти певний вид професійного навчання. Скоро-
чення значення показника буде свідчити про підвищення 
професійно-кваліфікаційного та компетентнісного рівня пра-
цівників (за умови відсутності процесів оновлення персона-
лу) 

Питома вага 
працівників із 
вищою осві-
тою у загаль-
ному складі 
персоналу  

Зростання значення показника буде свідчити про підвищення 
рівня професійної компетентності персоналу, що має супро-
воджуватися покращенням якості продукції та виконуваних 
робіт, підвищенням рівня продуктивності праці та зростан-
ням економічної ефективності діяльності підприємства 

Коефіцієнт 
освітнього 
рівня персо-
налу 

Зростання значення даного показника буде свідчити про під-
ви-щення освітнього рівня працівників та посилення їх про-
фесійної компетентності, що має позитивним чином позна-
читися на загальній результативності діяльності. Проте, ви-
ходячи з того, що при зростанні освітнього рівня має спосте-
рігатися тенденція до підвищення рівня оплати праці, доці-
льно одночасно здійснювати моніторинг динаміки рівня про-
дуктивної віддачі, отриманої з одиниці витрат на оплату 
праці персоналу 

Середній та-
рифний роз-
ряд робітни-
ків 

Зростання значення показника буде свідчити про позитивну 
тенденцію підвищення професійного рівня робітничого пер-
соналу та достатню результативність сформованої на підпри-
ємстві системи підвищення кваліфікації 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

Плану-
вання на-
вчання 

Формуван-
ня бюджету 
навчання 

Питома вага 
інвестицій у 
людський 
капітал від 
загального 
фонду опла-
ти праці 

Як оптимальну межу значення даного показника можна ви-
користовувати його рівень, що спостерігається на великих 
підприємствах економічно розвинених країн світу – від 0,1 
до 8,0% фонду оплати праці. Зростання значення показника 
буде свідчити про посилення позитивних тенденцій 

Питома вага 
інвестицій, 
спрямованих 
на професій-
ний розвиток 

Зростання значення показника буде свідчити про те, що під-
приємство здійснювало перерозподіл коштів, спрямованих 
на різні цілі інвестування у людський капітал на користь 
професійного розвитку персоналу, що має позитивно позна-
читися на рівні продуктивної віддачі від 1 грн. інвестицій 

Середній роз-
мір інвести-
цій, спрямо-
ваних на про-
фесійний роз-
виток одного 
працівника 

Зростання значення показника буде свідчити про збільшення 
розміру інвестицій, спрямованих на професійне навчання 
одного працівника та розширення можливостей підприємст-
ва щодо забезпечення достатньої якості організації та здійс-
нення професійного розвитку персоналу 

Планування 
навчання 

Чисельність 
робітників, 
що мають під-
вищити ква-
ліфікацію у 
зв’язку з її не-
достатнім рів-
нем 

Розрахунок даного показника має здійснюватися системати-
чно з метою обґрунтування чисельності різних професійно-
кваліфікаційних категорій персоналу, що мають у звітному 
періоді пройти певний вид професійного навчання. Скоро-
чення значення показника буде свідчити про підвищення 
професійно-кваліфікаційного та компетентнісного рівня пра-
цівників (за умови відсутності процесів оновлення персона-
лу) 

Коефіцієнт 
пріоритетно-
сті інвесту-
вання 

Зростання значення показника є позитивною тенденцією та 
буде свідчити про підвищення пріоритетності інвестування у 
людський капітал (відносно розмірів коштів, спрямованих на 
оновлення основних фондів) у стратегії розвитку підприємс-
тва 

Питома вага 
працівників, 
які мають 
суміжні про-
фесії та спе-
ціальності 

Зростання значення показника буде свідчити про підвищення 
зацікавленості керівництва підприємства у професійному ро-
звитку персоналу та набуття ним полівалентної кваліфікації. 
Така тенденція дозволить не лише підвищити результатив-
ність інвестованих у людський капітал коштів, а й провести 
оптимізацію чисельності персоналу та отримати стійку тен-
денцію зростання фінансово-економічних показників діяль-
ності підприємства 

 

Розробка 
програми 
навчання та 
критеріїв 
оцінки ре-
зульта-
тивності 

Рівень узго-
дженості на-
вчальної 
програми з 
виробничими 
потребами 

Характеризує ступінь узгодженості кожної навчальної про-
грами із конкретними потребами робочого місця щодо обся-
гу знань та практичних навичок, які мають бути набутими 
працівниками під час проходження конкретного виду на-
вчання. Оцінка показника має здійснюватися експертним 
шляхом через триразове опитування керівників відповідних 
підрозділів: перед початком розробки програми, під час її уз-
годження та на етапі практичного використання отриманих 
знань та навичок (через деякий час після здійснення проце-
дури професійного навчання) 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Навчання Проведення 
навчання 

Питома вага 
працівників, 
що прохо-
дять профе-
сійне на-
вчання 

Зростання показника буде свідчити про підвищення профе-
сійного рівня працівників підприємства, що має супрово-
джуватися покращенням якості виконуваних робіт, підви-
щенням продуктивності праці та зростанням фінансово-
економічних показників при умові досягнення соціально-
економічної ефективності інвестованих коштів у професійне 
навчання 

Рівень відпо-
відності на-
вчальної про-
грами можли-
востям сприй-
няття слухачів 

Зростання значення даного показника буде свідчити про під-
ви-щення рівня сприйняття навчальної програми (через під-
вищення якості програми та викладання матеріалу; посилен-
ня мотивації слухачів тощо), що має визначатися під час 
всього процесу навчання через зворотній зв’язок викладача з 
кожним слухачем 

Оцінка 
ефектив-
ності на-
вчання 

Оцінка рівня 
засвоєння  
нових знань 

Рівень засво-
єння нових 
знань і нави-
чок  

Зростання значення показника буде свідчити про підвищення 
рівня професійної компетентності персоналу та ступеня його 
мотивації до опанування нових знань і навичок. Визначається 
викладачами після закінчення навчального курсу шляхом про-
ведення тестування, співбесіди та/або практичної перевірки на-
бутих навичок на навчальному або виробничому обладнанні 

Оцінка і 
аналіз ефе-
ктивності 
навчання 

Питома вага 
раціоналіза-
торів і вина-
хідників 

Зростання значення даного показника буде свідчити про підви-
щення зацікавленості працівників у інноваційному та техноло-
гічному розвитку підприємства. Якщо дана тенденція додат-
ково є підкріпленою зростанням професійного рівня персоналу 
через посилення інтенсивності процесів навчання, то результа-
тивність інноваційної праці буде постійно зростати, що має 
сприяти як забезпеченню окупності інвестицій у людський ка-
пітал, так і досягненню фінансово-економічної ефективності ді-
яльності підприємства і зацікавленості персоналу 

Показник 
ROI (Return 
of investment) 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про під-
вищення ефективності інвестицій у людський капітал, що 
сприятиме збільшенню економічних вигод для підприємства 

Рентабель-
ність інвес-
тування у 
людський 
капітал 

Зростання показника буде свідчити про наявність позитивних 
тенденцій, пов’язаних із настанням періоду окупності інвесто-
ваних у людський капітал коштів. При цьому особливістю да-
ного виду інвестиційних витрат є досить тривалий період окуп-
ності порівняно з іншими фінансовими інвестиціями 

Оцінка за-
доволено-
сті персо-
налу від на-
вчання 

Коефіцієнт 
плинності 
перспектив-
них праців-
ників 

Скорочення значення показника буде свідчити про підви-
щення рівня закріплення перспективних працівників на під-
приємстві (через задоволення створеними умовами праці; 
лояльність до підприємства; бачення власних перспектив 
професійного становлення тощо), у результаті чого можна 
очікувати зростання результативності і ефективності інвес-
тованих у професійний розвиток персоналу коштів 

Інтенсив-
ність вибуття 
перспектив-
них праців-
ників 

Скорочення значення показника буде свідчити про покра-
щення умов праці та, як наслідок, про підвищення ступеня 
зацікавленості та задоволеності перспективних працівників у 
роботі на підприємстві. Позитивним результатом дії такої 
тенденції є забезпечення окупності інвестованих у людський 
капітал коштів та підвищення фінансово-економічних ре-
зультатів діяльності підприємства 

Соціальна 
результатив-
ність інвету-
вання у люд-
ський капітал 

Зростання значення показника буде свідчити про підвищення 
рівня соціальної складової ефективності інвестування та має 
супроводжуватися посиленням лояльності працівників до пі-
дприємства та зростанням рівня їх мотивації до підвищення 
результатів праці 
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Оцінку якості професійного розвитку 
персоналу слід здійснювати комплексно з ура-
хуванням всіх етапів його протікання та інте-
ресів всіх зацікавлених сторін. Якісна підгото-
вка та проведення процедури професійного на-
вчання персоналу вимагає якомога більш пов-
ного врахування організаційних умов, здатних 
вплинути на його результати, і подальшого ви-
значення досягнутого рівня продуктивної та 
ефективної віддачі від навчання. Чим ретель-
ніше буде визначеною потреба у певному виді 
професійного навчання персоналу, тим кра-
щим чином зміст і форми навчання будуть 
співвіднесені з цілями і завданнями діяльності 
підприємства, а тим самим скоріше буде отри-
мано соціально-економічний ефект від профе-
сійного розвитку персоналу. Висока віддача 
від професійного навчання можлива лише в 
тому випадку, якщо керівництво буде тримати 
під постійним контролем динаміку фактичного 
рівня ефективності професійного розвитку пе-
рсоналу. Саме тому існує необхідність у допо-
вненні існуючої системи показників оцінки 
ефективності професійного розвитку персона-
лу узагальнюючими показниками, які би до-
зволили встановити залежність між кінцевим 
результатом діяльності підприємства та розмі-
ром інвестицій, спрямованих на професійний 
розвиток персоналу. Одним з таких показників 
пропонується коефіцієнт продуктивної віддачі 
від професійного навчання, визначення якого 
має здійснюватися за формулою: 
де ПП0, ПП1 – середня продуктивність праці 

одного працівника до та після 
здійснення процедури профе-
сійного навчання, грн.; 

Iпр – середній обсяг коштів, які було інвес-
товано у професійний розвиток одно-
го працівника протягом досліджува-
ного періоду, грн. 

 
Коефіцієнт продуктивної віддачі від 

професійного навчання дозволяє встановити 
фактичний розмір приросту продуктивності 
праці персоналу, досягнутого в результаті 
професійного навчання, який було отримано у 
розрахунку на одну гривню інвестованих у 
професійний розвиток працівників коштів. При 
цьому показник доцільно розраховувати як 
безпосередньо для перспективних працівників 
(у розвиток яких протягом останніх трьох ро-
ків було інвестовано кошти), так і для всього 
персоналу підприємства, що дозволить оцінити 
фактичний рівень наступності та передачі 
знань і практичних навичок між працівниками 
у підрозділах. Зростання значення показника, 
розрахованого для всього персоналу, за інших 
незмінних умов, буде свідчити про досягнення 
синергетичного ефекту від інвестування у 
людський капітал. 

Для надання конкретних рекомендацій 
відносно досягнутого рівня даного показника 
та прийняття рішення щодо доцільності пода-
льшого інвестування у конкретний вид профе-
сійного розвитку персоналу слід обґрунтувати 
інтерпретацію можливих його рівнів, табл. 2. 

Таблиця 2 
Інтерпретація можливого рівня коефіцієнту продуктивної віддачі від професійного навчання 

 
Рівень 
показ-
ника 

Загальна інтерпретація отриманого рівня показника Особливості оцінки 

Квпн>0 
Спостерігається високий рівень ефективності професійного навчання, в резуль-
таті чого відбулося зростання продуктивності праці перспективного та/або всьо-

го персоналу 

Виходячи з того, що інвес-
тиції у професійний розви-

ток персоналу носять довго-
строковий характер і на-

стання окупності не співпа-
дає з моментом інвестування 

(існує певний часовий лаг 
між цими моментами), для 
отримання достовірних ви-
сновків слід проводити ана-
ліз динаміки значення кое-

фіцієнта протягом не менше, 
ніж за три роки після здійс-

нення певної процедури 
професійного навчання 

Квпн=0 

Протягом досліджуваного періоду не відбувалося підвищення продуктивності 
праці персоналу, який пройшов професійне навчання (або всього персоналу), 
що може бути пов’язано як із об’єктивними (технологічні можливості облад-
нання; нетривалий термін, що пройшов від моменту навчання до розрахунку 

показника) так і суб’єктивними (опір та небажання працівників змінювати усто-
яні умови і інтенсивність праці) причинами 

Квпн<0 

Спостерігається падіння рівня продуктивності праці персоналу, що могло бути 
викликаним позитивним процесом відволікання найбільш продуктивних пра-
цівників до певних процедур професійного навчання, або негативними проце-

сами плинності перспективних працівників; скорочення стимулюючої дії моти-
ваційних важелів; зміною технології виробництва і оновленням парку облад-

нання тощо 

,
I

ППППК
пр

01
впн






ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

121 

 
Кількісне значення коефіцієнта продук-

тивної віддачі від професійного навчання в ди-
наміці за ряд років буде характеризувати під-
вищення (при зростанні його позитивного зна-
чення) або скорочення (при зменшенні його 
позитивного значення або при будь-якому не-
гативному його рівні) ефективності професій-
ного розвитку персоналу. 

Другим показником пропонованої сис-
теми показників для підвищення рівня обґрун-
тованості висновків щодо оцінки досягнутого 
рівня ефективності професійного навчання, є 
коефіцієнт ефективності інвестування у профе-
сійний розвиток персоналу, що дозволяє кіль-
кісно охарактеризувати фінансово-економічну 
та непрямо соціальну складові ефективності 
інвестування та може бути розрахованим шля-
хом співвідношення темпів зростання прибут-
ку підприємства та інвестицій у професійний 
розвиток персоналу за формулою: 

Іпр
зр

Пр
зр

епр Т
Т

К  , 

де Пр
зрТ  – темпи зростання прибутку підпри-

ємства; 
Іпр
зрТ  – темпи зростання інвестицій у 

професійний розвиток персоналу. 
Для здійснення вірних висновків та об-

ґрунтування практичних рекомендацій щодо 
доцільності подальшого інвестування у конк-
ретний вид професійного розвитку персоналу 
недостатньо знати лише кінцеве значення про-
понованого показника. Більш важливим є ви-
значення фактичних напрямів зміни кожного зі 
складових показника та співвідношення їх між 
собою. З цією метою було проаналізовано всі 
можливі співвідношення темпів зростання 
прибутків підприємства та інвестицій у профе-
сійний розвиток персоналу і визначено їх вза-
ємний вплив, за інших незмінних умов, на зна-
чення пропонованого коефіцієнта, табл. 3.  

Таблиця 3 
Висновки щодо досягнутого рівня ефективності інвестування у професійний розвиток пер-

соналу на базі аналізу можливих співвідношень складових показника  
Рівень показника Висновки щодо доцільності  

інвестування у професійний розвиток персоналу Пр
зрТ  Іпр

зрТ  Кепр 

≥1 

>1 
<1 >1 

Зростання продуктивної віддачі від коштів, інвестованих у професійний розвиток 
персоналу, що підтверджує достатній рівень ефективності обраної політики профе-
сійного розвитку персоналу 

>1 

<1 

Уповільнення продуктивної віддачі від інвестицій у професійний розвиток персоналу. Для 
прийняття вірного управлінського рішення необхідно додатково здійснити аналіз динаміки 
значень таких показників, як рівень узгодженості навчальної програми з виробничими по-
требами та коефіцієнта продуктивної віддачі від професійного навчання 

=1 
Однакове зростання прибутку підприємства та обсягів інвестицій, спрямованих на профе-
сійний розвиток персоналу, що може бути визнаним досить ефективним на нетривалому 
проміжку часу  

≥1 ≤1 >1 
Зростання прибутку підприємства відбувається більшими темпами ніж зростання інвести-
цій у професійний розвиток персоналу, що характеризується високою продуктивною відда-
чею та ефективністю коштів, інвестованих у професійний розвиток персоналу  

<1 <1 
=1 <1 

Скорочення або незмінні обсяги інвестування у людський капітал, що супроводжується 
падінням прибутку підприємства. За будь-яких умов така тенденція є незадовільною, так 
як ілюструє передкризовий стан підприємства та недостатність позитивного ефекту від 
інвестицій у професійний розвиток персоналу, здійснених протягом останніх років 

 <1 

>1 
Зменшення прибутку підприємства відбувається меншими темпами ніж скорочення 
обсягів інвестицій у професійний розвиток персоналу, що можна вважати позитив-
ною тенденцією протягом нетривалого часу 

=1 

Темпи скорочення прибутку підприємства за значенням дорівнюють темпам скоро-
чення обсягів коштів, інвестованих у професійний розвиток персоналу, що свідчить 
про недостатність позитивного ефекту від інвестицій у професійний розвиток персо-
налу, здійснених протягом останніх років 

<1 >1 <1 

Уповільнення темпів зростання прибутку підприємства при зростанні обсягів кош-
тів, спрямованих на професійний розвиток персоналу, що є незадовільною тенденці-
єю скорочення продуктивної віддачі від інвестованих коштів та для прийняття вір-
ного управлінського рішення необхідно додатково здійснити аналіз динаміки зна-
чень таких показників, як рівень узгодженості навчальної програми з виробничими 
потребами та коефіцієнта продуктивної віддачі від професійного навчання 
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Розрахунок пропонованих показників 
слід здійснювати з певною періодичністю, а 
отримані результати мають слугувати вихід-
ною інформаційною базою для здійснення мо-
ніторингу якості створеної на підприємстві си-
стеми професійного розвитку персоналу, ре-
зультативності діючої системи управління пер-
соналом та ефективності управління підприєм-
ством загалом.  

Отже, на підставі аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду щодо інструментального 
забезпечення оцінки якості професійного роз-
витку персоналу за різними напрямами, у роботі 
було здійснено узагальнення та систематизацію 
кількісних та якісних показників. Запропонова-
на система показників охоплює всі підпроцеси 
професійного розвитку персоналу та дозволяє 
встановити такі характеристики професійного 
навчання, як інтенсивність, достатність, резуль-
тативність та ефективність. Із метою мінімізації 
витрат на здійснення моніторингу якості профе-
сійного розвитку персоналу обґрунтовано вибір 
окремих показників для кожного етапу профе-
сійного розвитку персоналу, розрахунок яких 
дозволить зробити комплексні висновки. Для 
кожного з обраних показників встановлено осо-
бливості та критерії оцінки. Блок показників, 
що мають бути використаними для оцінки ефе-
ктивності професійного навчання, доповнено 
двома новими показниками – коефіцієнтом 
продуктивної віддачі від професійного навчан-
ня та коефіцієнтом відносної ефективності інве-
стування у професійний розвиток персоналу. 
Для кожного із запропонованих показників, за-
лежно від їх значень або тенденцій зміни скла-
дових показників, розроблено конкретні крите-
рії оцінки якості професійного розвитку персо-
налу. Результати розрахунку показників оцінки 
якості професійного розвитку персоналу у ди-
наміці за ряд років мають стати інформаційною 
базою для прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень щодо здійснення, активізації або 
скорочення тих або інших напрямів інвестуван-
ня у людський капітал. Розроблену систему по-
казників оцінки якості професійного розвитку 
персоналу, доповнену запропонованими показ-
никами та із обґрунтуванням критеріїв зміни 
кожного показника, має бути покладено в осно-
ву розробки комплексної системи забезпечення 
якості професійного розвитку персоналу про-
мислового підприємства.  
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ОЦІНКА СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 
 
Виявлено стан і тенденції витрат робо-

тодавців на утримання робочої сили і тенденції 
структурних елементів витрат, надано оцінку 
наявних тенденцій. Проведено порівняльний ана-
ліз витрат на робочу силу і їх тенденцій в Украї-
ні, країнах Митного союзу і Європейського сою-
зу. Обґрунтовано необхідність щорічного об-
стеження витрат на утримання робочої сили. 

Ключові слова: витрати на утримання 
робочої сили, заробітна плата, соціальне забез-
печення, вартість робочої сили 
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Україна перейшла на нові міжнародні 

показники обліку і звітності, одним із складо-
вих яких є витрати на утримання робочої сили. 
Цей показник є базовим під час переговорів 
між соціальними партнерами для укладання 
договору найму, а також забезпечення порів-
няльного аналізу фактичних витрат на робочу 
силу на кожному підприємстві з середньою ве-
личиною цього показника у відповідній галузі 
національного господарства або в інших галу-
зях економіки та видах економічної діяльності. 
Проте для аналізу важливо знати не лише зна-
чення цього показника на певну дату, але і ди-
наміку його зміни, наявні тенденції. Крім того, 
тенденції витрат на утримання робочої сили 
необхідно використовувати для забезпечення 
порівняльного аналізу вартості робочої сили на 
міжнародному рівні.  

Рівень та динаміка витрат на робочу силу 
є важливими факторами конкуренції в країні та 
за її межами, а також в міжнародній торгівлі. 
Інформацію про тенденції витрат на робочу 
силу доцільно використовувати також для ці-
лей соціального захисту працівників, зокрема 
профспілкам під час укладання колективних 
угод необхідно висовувати вимоги перед робо-
тодавцями щодо збільшення витрат на робочу 
силу шляхом підвищення рівня заробітної пла-
ти. Отже, обрана для дослідження тема є до-
сить актуальною в сучасних умовах діяльності 
суб’єктів господарювання України. 

Питанням визначення і обліку витрат на 
утримання робочої сили присвячені роботи та-
ких українських авторів, як А. Колот, 
А. Бугуцький, Ю. Богуцький, Н. Павловська, 
С. Мелешкова, С. Мала [1, с. 14-19; 2, с. 50-56; 
3; 4, с. 23-27]. Проте в економічній літературі не 
розкрито належним чином питання оцінки тен-
денцій витрат, значущість витрат як чинника ві-
дтворення робочої сили, не відокремлено ви-
трати на утримання робочої сили. Невирішеною 
залишається проблема усунення критичної дис-
пропорції між вартістю праці (витрат роботода-
вця на утримання робочої сили) і вартістю відт-
ворення працівника і членів його сім’ї.  

Метою дослідження є виявлення і оцін-
ка сучасного стану і тенденцій витрат на утри-
мання робочої сили в Україні; порівняльний 

аналіз цих витрат в Україні, країнах Митної та 
Європейської спілки; висвітлення деяких про-
блемних питань витрат на робочу силу. 

Дослідження витрат на утримання робо-
чої сили в окремих країнах світу здійснюється з 
різною періодичністю. Наприклад, в Казахстані 
воно здійснюється на основі щорічної звітності 
з праці, в Росії – з періодичністю двічі на п’ять 
років, у Республіці Бєларусь – один раз на два 
роки, в Україні – один раз на чотири роки. Тоб-
то найгірше положення спостерігається в Укра-
їні, оскільки обстеження витрат на робочу силу 
проводяться рідше, ніж в названих країнах. 

Тенденції структурних елементів витрат 
українських підприємств на робочу силу за ви-
дами економічної діяльності представлено в 
табл. 1. Так, наочно простежується тенденція 
стрімкого зростання середньомісячних витрат 
на одного штатного працівника в першому де-
сятилітті двадцять першого століття. У цілому 
в економіці України це зростання склало 6,8%. 
Аналогічна тенденція зростання середньоміся-
чних витрат на одного штатного працівника 
мала місце і в інших секторах. Проте, якщо 
пряма заробітна плата зростала, то для решти 
витрат на робочу силу була характерною тен-
денція їх зниження.   

Проведений нами аналіз показує, що ди-
наміка рівня середньомісячних витрат підпри-
ємств на утримання робочої сили свідчить про 
тенденцію їх двократного збільшення в Украї-
ні (порівняння рівня 2010 р. з рівнем 2006 р.), в 
Казахстані – майже у три рази, у Республіці 
Бєларусь – майже у 8 разів. Середньомісячні 
витрати з розрахунку на одного працівника за 
обстеженими видами економічної діяльності у 
2012 р. склали: в Україні (2010 р.) – 
473 дол. США, Республіці Бєларусь – 701, Ка-
захстані – 743, Росії (2009 р.) – 903 дол. США.   

Порівняно з 2005 р. практично у всіх 
країнах в загальній сумі витрат спостерігалося 
збільшення частки заробітної плати і зниження 
відповідного розміру витрат на соціальне за-
безпечення і культурно-побутове обслугову-
вання працівників. 

Основною складовою у витратах підпри-
ємств і організацій на робочу силу є заробітна 
плата, що включає пряму заробітну плату (пла-
ту за відпрацьований час), плату за невідпра-
цьований час, одноразові премії і заохочення і 
заробітну плату в натуральній формі. Основні 
елементи витрат на заробітну плату, такі як 
пряма грошова заробітна плата, оплата за не-
відпрацьований час і одноразові премії і заохо-
чення, у Казахстані є вищими, ніж в Бєларусі, 
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Таблиця 1  
Структурні елементи витрат на робочу силу за видами економічної діяльності в Україні у 2001, 2006 і 2010 рр.1 

 

Показник Рік 

Середньо-
місячні ви-
трати у ро-
зрахунку на 

одного 
штатного 

працівника, 
усього, грн. 

у тому числі, % 

пряма 
оплата 

оплата  
за не-
від-

працьо-
ваний 

час 

премії 
та нере-

гу-
лярні-
випла-

ти 

заробітна 
плата у на-
туральній 

формі, 
пільги, по-
слуги, до-
помоги у 

натураль-
ній і гро-
шовій фо-

рмах 

оплата 
житла 
праців-
ників 

соціаль-
не забез-
печення 
праців-
ників 

витрати 
на про-
фесійне 

на-
вчання 

витра-
ти на 
куль-
турно-
побуто-
ве об-
слуго-
вуван-

ня 

інші 
витра-

ти 

податки, 
що від-

носяться 
до ви-

трат на 
робочу 

силу 

Всього 
2001 553,7 58,7 5,4 4,2 1,0 0,8 25,5 0,3 1,9 2,2 – 
2006 1692,0 59,8 5,2 3,4 0,3 0,2 27,4 0,2 1,0 2,6 – 
2010 3754,0 59,9 5,3 3,1 0,3 0,1 27,1 0,2 1,3 2,2 0,5 

Добувна про-
мисловість 

2001 735,1 50,6 7,5 4,6 2,0 1,1 28,2 0,3 3,2 2,5 – 
2006 2390,2 51,2 7,9 3,8 1,0 0,1 28,2 0,3 3,2 2,5 – 
2010 5732,0 50,5 7,9 2,4 1,0 0,2 32,1 0,2 2,5 2,2 1,0 

Переробна 
промисловість 

2001 528,0 57,6 5,4 3,6 1,1 1,2 25,5 0,3 3,0 2,3 – 
2006 1610,2 59,7 5,2 2,9 0,2 0,3 27,6 0,3 1,5 2,4 – 

2010 3539,0 58,3 5,0 2,8 0,3 0,2 27,8 0,2 2,0 2,7 0,7 

Будівництво 
2001 509,6 60,9 5,1 3,5 0,8 0,6 25,9 0,1 0,2 2,9 – 
2006 1618,2 61,1 4,2 2,5 0,1 0,1 27,6 0,1 0,3 4,0 – 

2010 2832,0 61,2 4,4 2,3 0,1 0,1 27,0 0,1 0,4 4,0 0.4 
Діяльність тра-

нспорту і 
зв’язку 

2001 592,4 58,4 5,7 5,5 0,7 0,4 25,9 0,4 1,0 2,0 – 
2006 1976,1 57,9 5,9 5,1 0,3 0,2 26,7 0,3 0,6 3,1 – 

2010 4039,0 58,3 5,9 4,7 0.4 0,1 26,9 0,2 1,0 2,2 0.3 
1 У 2010 р. Держстатом України проведено останнє масове вибіркове обстеження витрат на робочу силу на підприємствах. 
Джерела: [5, с. 69, 70; 6, с. 33, 35, 36, 40].  
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Росії та Україні. При цьому в Україні більши-
ми, ніж в країнах Митної спілки, є розміри ви-
трат на соціальне забезпечення працівників і 
обов’язкові відрахування з них. За рівнем 
оплати праці Україна значно відстає від країн 

Митної спілки. Так, у 2012 р. заробітна плата в 
цих країнах була вищою за рівень оплати праці 
в Україні, а саме: в Республіці Бєларусь – в 
1,2 рази, в Казахстані – в 1,8 рази, в Російській 
Федерації – в 2,3 рази (табл. 2). 

 
Таблиця 2  

Середньомісячна заробітна плата в Україні і країнах Митної спілки у 2005-2012 рр.,  
дол. США 

 
Країна 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Україна 157,3 206,2 267,5 342,9 244,6 282,2 330,5 378,7 

Російська Федерація 302,5 391,1 531,4 693,6 592,5 698,5 806,3 857,1 

Республіка Бєларусь  215,3 271,5 323,4 414,3 351,4 357,3 415,4 439,2 

Казахстан 256,3 323,5 428,2 506,4 457,8 526,4 613,1 679,1 
Джерела: [7, с. 531-532]; 2012 р. – за даними Держстату України і Статкомітету СНД 

 
Випереджаюче збільшення номінальної 

заробітної плати працівників порівняно із зро-
станням споживчих цін на товари і послуги 
сприяло підвищенню реальної заробітної плати 
(табл. 3). У той же час розриви в темпах зрос-
тання номінальної і реальної заробітної плати 
зберігаються У 2012 р. в загальній сумі витрат 
роботодавців по найму робочої сили найвища 

частка заробітної плати серед країн Митної 
спілки спостерігалася в Казахстані (86,9%), в 
країнах Співдружності її розмір коливався в 
межах 69-87%, а в Україні вона дорівнювала 
68,6%. Для порівняння: у країнах Європейської 
спілки (у 2010 р.) аналогічний показник варію-
вався від 67% (у Франції) до 87% (у Данії та 
Ірландії). 

 
Таблиця 3 

Темпи зростання номінальної і реальної заробітної плати в Україні і країнах Митної спілки у 
2005, 2008-2012 рр. 

(у % до попереднього року) 
 

Країна 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
номінальна заробітна плата 

Україна 136,7 133,7 105,5 120,0 117,6 114,9 
Російська Федерація 126,9 127,2 107,8 112,4 111,5 113,9 
Республіка Бєларусь  133,4 125,1 113,1 124,0 156,1 193,5 
Казахстан 
 

120,2 115,9 110,7 115,3 116,0 112,5 
реальна заробітна плата 

Україна 120,4 106,8 91,1 109,7 108,9 114,2 
Російська Федерація 112,6 111,5 96,5 105,2 102,8 108,5 
Республіка Бєларусь  120,9 109,0 100,1 115,0 101,9 121,5 
Казахстан 
 

111,7 99,0 103,2 107,6 107,1 107,0 
Джерело: за даними Держстату України і Статкомітету СНД 

 
Дані статистики свідчать, що у всіх краї-

нах Митної спілки і в Україні протягом 2005-
2012 рр. спостерігалася тенденція підвищення 
питомої ваги прямої заробітної плати, а в Ка-
захстані, Росії і Україні – і оплати за невідпра-

цьований час (оплата відпусток, втрат робочо-
го часу у зв’язку з вимушеною неповною за-
йнятістю, простоїв не з вини працівників та 
ін.).  

Іншим за вагомістю елементом в струк-
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турі витрат на робочу силу є відрахування ро-
ботодавців на соціальне страхування праців-
ників, які у 2012 р. склали від 10,8% (у Казах-
стані) до 27,1% (в Україні у 2010 р.) від зага-
льного розміру всіх витрат на робочу силу. Ці 
відрахування включають обов’язкові, встанов-
лені законом відрахування (до фонду соціаль-
ного і медичного страхування, пенсійного фон-
ду і т.д.) у розмірі нарахувань на фонд заробіт-
ної плати, і добровільні відрахування за різни-
ми соціальними програмами. 

У всіх країнах Митної спілки зменшили-
ся витрати роботодавців на забезпечення своїх 
працівників житлом: витрати на утримання 
житлового фонду, безвідплатні субсидії, надані 
працівникам на будівництво або придбання 
житла і тому подібне. Питома вага цієї групи 
витрат за країнами не перевищувала 0,5%. В 
Україні цей показник був на найнижчому рівні 
– всього 0,1% у 2010 р. 

Витрати роботодавців на професійне на-
вчання працівників (витрати на навчання, стипе-
ндії, утримання навчальних закладів і примі-
щень) в країнах Митної спілки залишаються на 
низькому рівні – не більше ніж 0,2-0,5%. В Укра-
їні витрати роботодавців на професійне навчання 
у 2006 і 2010 рр. склали всього лише 0,2%, що 
відповідно є досить негативним явищем з погля-
ду відтворення людського капіталу. Поза увагою 
залишилися такі об’єктивні моменти, як необ-
хідність постійної професійної перепідготовки 
кадрів в умовах інноваційного розвитку – вона 
здійснюється підприємствами України в серед-
ньому один раз в 12 років, що у 2,4 рази переви-
щує нормативний рівень. Відомо, що в індустрі-
альному суспільстві щорічно знецінюється 20-
30% знань, а норма повного оновлення профе-
сійних знань складає в середньому 8 років, а в 
галузях металургійної, хімічної промисловості, 
машинобудуванні – 5 років [8, с. 76].  

Наслідком такої політики на ринку праці 
стали такі глобальні кризові явища, як депопу-
ляція (скорочення народжуваності і збільшен-
ня смертності), декваліфікація робочих кадрів, 
зниження освітнього й інтелектуального поте-
нціалів, поширення бідності серед працюючого 
населення, масова трудова міграція дієздатно-
го населення за кордон. Так, за інформацією 
Всесвітнього банку і Міжнародної організації 
міграції за кордоном працює близько 6,5-
8,0 млн. українців, тобто кількість «заробіт-
чан» вже складає майже третину працездатно-
го населення країни.  

Професійне навчання є одним з важли-
вих факторів мотивації праці і відтворення які-

сних характеристик робочої сили. Як свідчать 
статистичні дані, система професійного на-
вчання і підвищення кваліфікації практично 
зруйнована і в Україні, і в країнах Митної спі-
лки. Дешева робоча сила не сприяє підвищен-
ню кваліфікації й обумовлює низькі рівні про-
дуктивності праці і якості продукції, її некон-
курентноздатність. В Україні і країнах Митної 
спілки не спостерігається позитивної тенденції 
підвищення витрат на професійне навчання 
найманих працівників. У розвинутих же краї-
нах, у яких склався інформаційний тип зайня-
тості, навпаки, збільшуються витрати на підго-
товку якісної робочої сили у високотехнологі-
чних галузях економіки. За відносним розмі-
ром витрат на професійну підготовку і пере-
підготовку працівників Україна і країни Мит-
ної спілки у декілька разів відстають від євро-
пейських країн. Таким чином, стан професій-
ного навчання в Україні і країнах Митної спіл-
ки є незадовільним, що призводить до подаль-
шого ослаблення мотивації праці і погіршення 
якісних характеристик робочої сили, що в умо-
вах постіндустріального розвитку не забезпе-
чує конкурентноздатність робочої сили і тех-
нологічне удосконалювання виробництва. 

На низькому рівні зберігаються і розміри 
витрат на культурно-побутове обслуговування 
працівників (проведення культурно-масових, 
спортивних заходів і оренда приміщень для 
цих цілей, утримання клубів, спортивних спо-
руд і т.д.) – 0,3-0,4% (в Україні – 1,3%) від за-
гальної суми витрат на робочу силу.  

До витрат на робочу силу відносяться 
також податки і збори, пов’язані з використан-
ням робочої сили (плата за залучення інозем-
ної робочої сили, регіональні збори, місцеві ці-
льові збори і т.д.), доля яких складає менш од-
ного відсотка. Питома вага податків, що вклю-
чаються у витрати на робочу силу, в країнах 
Митної спілки (за винятком Росії) знизилася і 
складає 0,1-0,5% вказаних витрат.  

Досвід країн з розвинутою ринковою 
економікою свідчить про те, що вартість робо-
чої сили має мати тенденцію до зростання. Це 
пояснюється тим, що темпи зростання вартості 
робочої сили через включення в неї маси вар-
тостей нових товарів та послуг значно більші, 
ніж темпи зниження їх внаслідок зменшення 
вартості предметів споживання під впливом 
підвищення продуктивності праці.  

В Україні і країнах МС спостерігаються 
значні коливання в рівні витрат на робочу силу 
серед підприємств і організацій залежно від 
виду їх економічної діяльності (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Витрати на робочу силу за видами економічної діяльності в Україні і країнах Митної спілки 

(у % до середнього рівня витрат за обстеженими видами діяльності) 
 

Показники Україна 
(2010 р.) 

Російська 
Федерація 

(2009 р.) 

Республіка 
Бєларусь 
(2012 р.) 

Казахстан 
(2012 р.) 

Всього по обстежених  видах діяльності 100,0 100,0 100,0 100,0 
Добувна промисловість 152,7 168,0 113,4 191,4 
Оброблювальна промисловість 94,3 79,3 102,8 104,4 
Виробництво і розподіл електроенергії, газу і води 112,6 95,4 83,1 94,31  
Будівництво 75,4 97,1 104,2 105,8 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і 
предметів особистого користування 73,8 86,3 80,9 94,3 
Готелі і ресторани 57,2 66,7 69,3 80,5 
Транспорт і зв’язок 107,6 107,3 103,2 129,62 

Фінансова діяльність 168,1 181,7 145,3 192,0 
Операції з нерухомим майном, оренда і надання 
послуг споживачам 94,9 115,6 110,3 86,23 

___________ 
1 Постачання електроенергією, газом, парою і кондиційованим повітрям. 
2 Транспорт і складування. 
3 Операції з нерухомим майном 
Джерело: за даними Держстату України і Статкомітету СНД. 

 
 

Як видно з даних табл. 4, найбільш висо-
кі витрати на утримання найманих працівників 
в більшості з досліджуваних країн спостеріга-
ються на підприємствах добувної промислово-
сті, де вони в 1,1-1,9 рази перевищують серед-
ній рівень витрат. За всіма обстеженими підп-
риємствами і організаціями витрати на робочу 
силу у фінансовій діяльності в 1,4-1,9 рази ви-
ще; найбільш низькі – в таких видах діяльнос-
ті, як торгівля, готелі і ресторани. Розрив між 
максимальним і мінімальним рівнем середньо-
місячних витрат підприємств і організацій на 
робочу силу за обстеженими видами економіч-
ної діяльності дорівнює 2,1-2,9 рази: мінімаль-
ний розрив спостерігається у Республіці Бєла-
русь (2,1 рази), максимальний – в Україні (2,9 
рази). Середньомісячні витрати залежать та-
кож від розміру підприємств: в Україні (у 2010 
р.), наприклад, на підприємствах із чисельніс-
тю працюючих понад 1000 осіб витрати робо-
тодавця у розрахунку на одного працівника в 2 
рази більше, ніж на підприємствах із чисельні-
стю працюючих до 50 осіб; в Росії (у 2009 р.) – 
таке співвідношення становить 1,8 рази. 

Досі залишається низькою і такою, що не 
відповідає загальноєвропейській практиці, час-
тка оплати праці у ВВП та у складі операцій-
них витрат. В Україні частка оплати праці у 
ВВП у 2012 р. становила 51,0%, проте не дося-
гла рівня 1990 р. – 53,1% (для порівняння: у 
середньому в країнах ЄС заробітна плата ста-
новить біля 50% ВВП, проте в країнах із висо-
ким рівнем розвитку частка оплати найманої 

праці є вищою: у Данії – 56,7% ВВП, у Швеції 
– 53,5%, у США – 56,1% ВВП, що свідчить про 
значно вищу вартість робочої сили). Необхідно 
підкреслити, що справа не стільки в відсотко-
вому співвідношенні зарплати і ВВП, скільки в 
самому розмірі валового внутрішнього проду-
кту, який в Україні є дуже малим. Так, у 
2012 р. ВВП України склав всього 2,2% від 
ВВП США, 10,2% від ВВП Німеччини, 14,9% 
від ВВП Франції і 41,3% від ВВП Польщі.  

Важливим індикатором розвитку вироб-
ництва і ефективності його функціонування є 
частка витрат на оплату праці в операційних 
витратах на одиницю продукції на всіх рівнях 
економіки, яка в Україні є низькою і такою, що 
не відповідає усталеним європейським нормам. 
Так, у цілому по промисловості України цей 
показник ледь перевищує 8%, що втричі ниж-
че, ніж у цілому по промисловості в країнах 
Європи.   

В економіці України виведення вартості 
товарів та послуг, придбаних для перепродажу 
та реалізованих без додаткової обробки зі 
складу операційних витрат, дозволить збіль-
шити частку оплати праці промислових галу-
зей з 8,1% до 15,2% за очікуваними результа-
тами 2013 р. У більшості українських підпри-
ємств частка заробітної плати в структурі собі-
вартості продукції становить близько 12%. У 
той же час у розвинених країнах цей показник 
сягає понад 35%, досягаючи в наукомістких 
галузях і сфері послуг 90%. Тобто частка ви-
трат на оплату праці в операційних витратах 
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ще є дуже низькою і не забезпечує навіть прос-
того відтворення робочої сили.  

Слід підкреслити, що впродовж останніх 
років має місце тенденція до майже однакової 
питомої ваги заробітної плати і соціальної до-
помоги та інших одержаних поточних транс-
фертів у доходах населення. Так, у 2012 р. пи-
тома вага заробітної плати у доходах населен-
ня становила 42,2% замість гранично допусти-
мої 65%, а соціальної допомоги та інших оде-
ржаних поточних трансфертів – 37,4%. Таке 
нераціональне співвідношення заробітної 
плати і соціальної допомоги є демотивуючим 
фактором до високопродуктивної і якісної 
праці. Тобто населення України все ще живе і 
за рахунок додаткових доходів, зокрема соціа-
льної допомоги, і за рахунок заробітної плати. 
Зазначене свідчить про необхідність вжиття 
заходів для державного регулювання, спрямо-
ваних на підвищення рівня оплати праці, що 
дасть можливість перерозподілити наявні фі-
нансові ресурси. 

Про низький розмір української заробіт-
ної плати свідчить також і частка працюючих 
бідних в Україні – п’ята частка у 2012 р. (у ро-
звинених країнах – 4-10%). Наявність працю-
ючих бідних в Україні є викликом, що загро-
жує соціальній стабільності у державі, не сти-
мулює працівників до продуктивної праці.  

Порівняння даних вибіркового обсте-
ження вартості робочої сили по Україні з інфо-
рмацією аналогічного дослідження по країнах 
ЄС свідчить про подібність структурних еле-
ментів витрат та водночас значно нижчу їх ва-
ртість. Наприклад, середньомісячні витрати у 

розрахунку на одного працівника у 2011 р. у 
Латвії складали 1160 дол. США, Польщі – 
1563, Чеській Республіці – 2034, Німеччині – 
5731, Франції – 6105, Данії – 7023 дол. США. 
Рівень даного показника для України є незрів-
нянно меншим (379 доларів США за середньо-
річним курсом Нацбанку у 2012 р.). Причина-
ми такого відставання України є енерговитрат-
на структура національної економіки, недоста-
тня частка наукоємних виробництв, низька 
продуктивність праці, високий рівень тінізації 
доходів, неефективність державної політики в 
частині стимулювання зростання заробітних 
плат.  

Слід врахувати, що вартість витрат на 
утримання робочої сили – це тільки відносно 
незначна частина того, якою має бути повна 
вартість робочої сили, тобто вартість розшире-
ного відтворення робочої сили. Якщо навіть 
так звані високооплачувані працівники отри-
мують лише 20-30% вартості робочої сили, не-
дивно, що смертність в Україні перевищує на-
роджуваність, і населення України з цієї при-
чини поступово скорочується. 

В усіх країнах ЄС, а також в Україні, за-
робітна плата складає більшу частину загаль-
них витрат на робочу силу (66,2-85,6%), а на-
ступною вагомою статтею є соціальні виплати, 
питома вага яких у загальній сумі витрат коли-
вається від 12,1% у Данії до 30,8% у Бельгії. В 
усіх країнах Євросоюзу спостерігається тенде-
нція до зростання витрат на утримання робочої 
сили (табл. 5).  

Таблиця 5 
Зростання вартості робочої сили в Європі у 2002-2011 рр. 

 

Країна ЄС 
Середньорічний темп зростання  

витрат на утримання  
робочої сили, % 

Німеччина 1,6 
Франція 2,4 
Нідерланди 3,1 
Іспанія 3,3 

Великобританія 3,7 
Чеська Республіка  5,7 
Польща 5,8 
Угорщина 7,2 

Словацька Республіка  7,5 
Джерело: Евростат, 2012 р. 
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Порівняно з країнами ЄС із розвиненою 
ринковою економікою вартість робочої сили в 
нашій країні є незначною, що нерідко призво-
дить до її низької конкурентоспроможності. 
Підвищення вартості робочої сили до рівня її 
розширеного відтворення гальмує низька рен-
табельність багатьох виробничих підприємств. 
Досить сказати, що в 2012 р. близько 40% 
промислових підприємств були збитковими, а 
ще третина – низькорентабельними. Тому по-
шук реальних джерел і засобів для підвищення 
вартості робочої сили бачиться можливим ли-
ше в контексті одночасного реформування всіх 
складових фінансово-господарського механіз-
му: фінансової, бюджетної, грошово-
кредитної, цінової, податкової систем, а також 
систем оплати праці і продуктивної зайнятості.  

Основні висновки та результати дослі-
дження зводяться до наступного. 

1. Має місце тенденція підвищення ви-
трат роботодавців на утримання робочої сили в 
Україні, країнах Митної та Європейської спі-
лок. Динаміка зміни цих витрат відповідає те-
мпам зростання номінальної заробітної плати, 
оскільки вона складає переважну частку витрат 
на робочу силу. 

2. Співвідношення структурних елемен-
тів витрат в країнах Європейського Союзу і в 
Україні є подібним. Різниця полягає в значно 
вищому рівні цих витрат в ЄС порівняно з 
Україною та країнами Митної спілки. 

3. Різна періодичність обстеження витрат 
на утримання робочої сили в різних країнах не 
дозволяє проводити порівняльний аналіз цих 
витрат в динаміці за кілька років. У зв’язку з 
цим виникає необхідність в проведенні щоріч-
ного обстеження витрат на робочу силу з пос-
туповим переходом від укрупненого (частко-
вого) методу визначення витрат (зарплата 
плюс відрахування на соціальне страхування) 
до повного їх обліку. Такий підхід дає можли-
вість вести систематичний облік і порівняль-
ний аналіз витрат на робочу силу в різних кра-
їнах.  

4. Перспективи подальших досліджень 
полягають в розробці методичних основ розра-
хунку вартості розширеного відтворення робо-
чої сили, визначення шляхів і механізмів подо-
лання дешевизни робочої сили в Україні у 
найближчій час. 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ  
В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розглянуто сутність та роль соціально-

психологічного клімату в реалізації ефективного 
менеджменту персоналу підприємства. Дослі-
джено підходи до сутності та змісту поняття 
«соціально-психологічний клімат», на базі якого 
сформульовано авторське визначення. Побудова-
но структуру соціально-психологічного клімату 
за ключовою характеристикою «відносини». 

Ключові слова: соціально-психологічний 
клімат, психологічний клімат, підходи, колектив, 
відносини, управління персоналом 

 
Г.В. Назарова, А.Д. Романов  
Сущность и роль социально-психологического 

климата в управлении персоналом  
предприятия 

Рассмотрены сущность и роль социально-
психологического климата в реализации эффек-
тивного менеджмента персонала предприятия. 
Исследованы подходы к сущности и содержанию 
понятия «социально-психологический климат», 
на базе которого сформулировано авторское оп-
ределение. Построена структура социально-
психологического климата по ключевой характе-
ристикой «отношения».  

Ключевые слова: социально-
психологический климат, психологический кли-
мат, подходы, коллектив, отношения, управле-
ние персоналом 
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The nature and role of socio-psychological climate 

in the management of the enterprise personnel 
The article examines the nature and role of 

social and psychological climate in the implementa-
tion of effective management personnel. Approaches 

to the nature and content of the concept of «social 
and psychological climate», which is formulated 
based on the author's definition. We construct the 
structure of social and psychological environment 
for a key characteristic of «relationship».  

Keywords: social and psychological climate, 
the psychological climate, approach, group, rela-
tions, personnel management 

 
Управління персоналом сучасного підп-

риємства є складним процесом, пов’язаним з 
необхідність збереження та розвитку людсько-
го капіталу як стратегічно важливого елемен-
ту, який безпосередньо впливає на ефектив-
ність діяльності підприємства, формування йо-
го конкурентоспроможності. Враховуючи не-
стабільність економічного середовища в Укра-
їні, зростаючу конкуренцію та прагнення 
суб’єктів господарювання знайти нові ринки 
збуту, все більшої динамічності та інтенсивно-
сті набуває праця, зростає ступінь залучення 
працівників до всіх процесів на підприємстві, а 
відповідно й їх психологічне навантаження. У 
зв’язку з цим, особливої актуальності набуває 
питання створення сприятливих умов, стійкого 
соціально-психологічного клімату як запоруки 
психологічного комфорту трудового колективу 
підприємства, а відповідно його продуктивної 
праці. 

Проблема регулювання соціально-
психологічного клімату (СПК) розглядається в 
багатьох   працях   вітчизняних  і  закордонних  
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вчених. Так, В.Г. Бєлов визначає особливості 
структури соціально-психологічного клімату у 
підліткових трудових колективах [1], 
Л. Корольов, Н. Мансуров, Е. Островський, 
Б. Паригін присвятили свої праці загальним 
аспектам визначення морально-психологічного 
та соціально-психологічного клімату в колек-
тиві [9; 12-14], В. Шепель визначає управлін-
ські аспекти психології [22]. Однак, у той же 
час, не існує єдиної точки зору щодо сутності 
соціально-психологічного клімату та його 
компонент.  

У зв’язку з цим, метою даної статті є 
дослідження підходів до визначення терміну 
соціально-психологічного клімату та обґрун-
тування його ролі в ефективному менеджменті 
персоналу сучасного підприємства. 

Ефективність діяльності будь-якого під-
приємства безпосередньо залежить від того, 
наскільки раціонально використовуються його 
ресурси. Сьогодні найціннішим «ресурсом» 
кожного підприємства, організації або устано-
ви є людина, яка здійснює свою професійну 
трудову діяльність.  У зв’язку з  цим головним-
завданням роботодавця є створення такої сис-
теми управління персоналом, яка б дозволяла 
максимально розкрити трудовий потенціал з 
метою реалізації високопродуктивної праці. 
Для цього має застосовуватися комплексний 
підхід, який враховуватиме різні аспекти мене-
джменту: 

1) адміністративний (організаційний) – 
відображає рівень збалансованості керуючої та 
керованої систем, узгодженості їх цілей, сту-
пінь документального забезпечення підприєм-
ства (наявність адміністративних норм і нор-
мативів, положень, посадових інструкцій та 
інших кадрових документів, які регламентують 
роботу з персоналом), використання адмініст-
ративних заохочень та санкцій тощо; 

2) економічний – відображає фінансову 
зацікавленість працівників та реалізується за 
допомогою методів прямої та опосередкованої 
матеріальної мотивації (підбір оптимальної си-
стеми оплати праці та її структури, можливість 
участі у прибутках підприємства, пільгове кре-
дитування, страхування, компенсація транспо-
ртних, житлових витрат тощо); 

3) соціально-психологічний – відображає 
ступінь згуртованості колективу як певної со-
ціальної групи людей, об’єднаних спільною 
метою та виконанням конкретних завдань в 
контексті власної трудової діяльності, а також 
рівень психологічного комфорту кожного пра-
цівника колективу. 

Перераховані аспекти є важливими та 
взаємозв’язаними, однак, як свідчать дослі-
дження, лише соціально-психологічна складо-
ва управління персоналом сприяє досягнення 
задоволеності від роботи, тоді як економічна та 
адміністративна складовані забезпечують усу-
нення відчуття незадоволеності у працівників 
(теорія мотивації Ф. Герцберга). Як відзнача-
лося вище, сучасний етап розвитку соціально-
трудових відносин характеризується збільшен-
ням вимог до ступеня психологічного залучен-
ня людини в трудову діяльність, зростанням її 
психічного навантаження, у зв’язку з чим, пра-
цівники постійно прагнуть психологічного ко-
мфорту та створення позитивної психологічної 
атмосфери. Адже, від того, наскільки сприят-
ливим є соціально-психологічний клімат, ство-
рений на підприємстві, наскільки добре побу-
довані взаємовідносини в колективі, залежить 
бажання працівника до виконання своїх поса-
дових обов’язків, ступінь розкриття власного 
трудового потенціалу, а відповідно й рівень 
продуктивності праці, що в свою чергу впливає 
на ефективність діяльності підприємства в ці-
лому. Таким чином, проблема регулювання 
соціально-психологічного клімату на вітчизня-
них підприємствах має як теоретичне, так і 
практичне значення. 

У той же час, не зважаючи на актуаль-
ність даного питання, в наукових колах відсут-
ня єдина точка зору та єдиний підхід щодо 
сутності соціально-психологічного клімату. У 
першу чергу, це пов’язано з проблемою виок-
ремлення складових СПК, обумовленою різно-
спрямованістю досліджень науковців, які пра-
цюють в різних сферах і галузях науки (психо-
логія, педагогіка, менеджмент тощо), а також 
виділенням зі значної кількості пріоритетних 
факторів впливу на стан соціально-
психологічного клімату. 

Так, наприклад, у ряді словників з пси-
хології, соціології та юридичної психології ро-
зглядають сутність соціально-психологічного 
клімату з точки зору «якісного боку міжособо-
вих відносин, яка виявляється у вигляді сукуп-
ності психологічних умов, сприяючих або пе-
решкоджаючих продуктивній спільній діяль-
ності і усесторонньому розвитку особи в гру-
пі» [7; 8; 16; 18; 23]. Відповідно до думки 
А. Петровського та А. Ярошевського [16] най-
важливішими ознаками сприятливого соціаль-
но-психологічного клімату є:  

довіра і висока вимогливість членів гру-
пи один до одного;  

доброзичлива і ділова критика;  
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вільне вираження власної думки при обго-
воренні питань, які стосуються всього колективу;  

відсутність тиску керівників на підлег-
лих і визнання за ними права приймати значи-
мі для групи рішення;  

достатня інформованість членів колективу 
про його завдання та стан справ при їх виконанні;  

задоволеність приналежністю до колективу;  
високий ступінь емоційної залученості 

та взаємодопомоги в ситуаціях, які викликають 
стан фрустрації у якогось з членів колективу;  

прийняття на себе відповідальності за 
стан справ у групі кожним з її членів.  

Тобто, характер соціально-психологічного 
клімату в цілому залежить від рівня групового 
розвитку. Встановлено, що між станом соціаль-
но-психологічного клімату розвинутого колекти-
ву і ефективністю сумісної діяльністю його чле-
нів існує позитивний зв’язок. Оптимальне 
управління діяльністю і соціально-
психологічним кліматом в будь-якому (у тому 
числі трудовому) колективі вимагає спеціальних 
знань і умінь від керівного складу [8, с. 156]. 

Схожа думка у Н. Черепкової, відповідно 
до якої СПК – це стан групової психіки, обумо-
влений особливостями життєдіяльності даної 
групи, своєрідний сплав емоційного та інтелек-
туального факторів – установок, відносин, на-
строїв, почуттів, думок членів групи [19]. 

У великому економічному словнику при 
наданні визначення СПК акцент робиться на 
стилі взаємовідносин. Так, соціально-
психологічний клімат розглядається як «харак-
тер міжособових відносин на індивідуальному, 
груповому або іншому рівнях, що впливають на 
якість спільної діяльності і співіснування» [2]. 

Відповідного підходу щодо сутності 
СПК у своїх дослідженнях дотримується 
В. Покровський, згідно думки якого СПК ана-
лізується за допомогою стилю взаємовідносин 
людей, що знаходяться в безпосередньому ко-
нтакті один з одним. У процесі формування 
клімату складається система міжособистісних 
відносин, що визначають соціальне та психо-
логічне самопочуття кожного члена групи [15]. 
Аналогічний погляд спостерігається також у 
працях Б. Паригіна, який розглядає соціально-
психологічний клімат як характер взаємовід-
носин між людьми, переважаючий тон суспі-
льного настрою в колективі, пов'язаний із за-
доволенням умовами життєдіяльності, стилем і 
рівнем управління й іншими факторами [14]. 
Однак, слід зазначити, що його визначення є 
дещо ширшим, адже враховує не лише стиль 
взаємовідносин, але й настрій групи. Останній 

аспект (емоційно-психологічний настрій) є 
пріоритетною ознакою СПК в дослідженнях 
таких вчених, як А. Русаліновою та 
А. Лутошкіна [10; 17]. 

У той же час російський вчений 
В. Шепель, який одним з перших надав визна-
чення психологічного клімату, зробив акцент 
на емоційному забарвленні зв’язків у групі. Від-
повідно до його точки зору психологічний клі-
мат – це «емоційне забарвлення особливих 
психологічних зв'язків всіх членів колективу, 
що виникає на основі їх загальної симпатії, збі-
гу характерів, схильностей і інтересів» [22]. 
Також він вважав, що клімат стосунків між 
людьми складається з трьох кліматичних зон: 

перша зона − соціальний клімат, який 
визначається тим, наскільки в групі усвідомле-
ні спільні завдання, гарантовано дотримання 
прав і обов’язків кожного працівника; 

друга зона − моральний клімат, який ви-
значається тим, які цінності в даній групі є за-
гальноприйнятими; 

третя зона − це психологічний клімат, 
неформальні стосунки, що складаються між 
працівниками, які знаходяться в щоденному 
контакті один з одним. Психологічний клімат 
− це мікроклімат, зона дії якого є відчутнішою 
за соціальний та моральний клімат [5]. 

Ряд вчених виокремлюють таку ключову 
характеристику соціально-психологічного клі-
мату, як стан колективної свідомості. Так, 
К. Платонов визначає СПК як суспільно-
психологічний феномен, як стан колективної 
свідомості. Клімат розуміється як відображення 
в свідомості людей комплексу явищ, пов’язаних 
з їх взаємовідносинами, умовами праці, мето-
дами його стимулювання [15]. Є. Кузьмін наго-
лошує, що під СПК необхідно розуміти такий 
соціально-психологічний стан малої групи, 
який відображає характер, зміст і спрямованість 
реальної психології членів організації [15]. 

У цілому, як свідчить аналіз досліджень 
[15], сформована думка, що у вітчизняній соці-
альній психології існує чотири підходи, щодо 
розуміння природи соціально-психологічного 
клімату: 

згідно першого підходу СПК розгляда-
ється як соціально-психологічний феномен, 
стан колективної свідомості. Як відзначалося 
вище, прихильниками даного підходу є 
К. Платонов, Є. Кузьмін, О. Васильченко та ін.; 

відповідно до другого підходу ключовою 
характеристикою СПК є загальний емоційно-
психологічний настрій. Тобто клімат розумі-
ється як загальний настрій групи людей. Даної 
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точки зору дотримуються А. Русалінова та 
А. Лутошкін; 

третій підхід виокремлює таку ознаку 
соціально-психологічного клімату, як особли-
вий стиль взаємин людей, що знаходяться в 
контакті один з одним. У процесі формування 
клімату складаються міжособові відносини, які 
визначають психологічне самопочуття кожно-
го члена групи. Авторами даного підходу вва-
жаються Б. Паригін та В. Покровський. Однак, 
як відзначалося вище, визначення, надане 
Б. Паригіним враховує і попередній підхід, 
який враховує настрій колективу; 

згідно четвертого підходу соціально-
психологічний клімат розглядається як психо-
логічна сумісність членів групи, їх згуртова-
ність, наявність загальних звичаїв і традицій. 
Авторами даного підходу є В. Косолапов, 
А Щербань та Л. Коган. 

Окрім цих підходів також можна додати 
комплексний підхід, який у тій чи іншій мірі си-
нтезує різні характеристики соціально-
психологічного клімату. Так, наприклад, у робо-
тах А. Глоточкіна СПК характеризується як «су-
купність соціально-психологічних процесів і 

явищ – систему міжособистісних відносин, гру-
пових настроїв і станів, колективної думки, вну-
трішньогрупових традицій» [3; 4]. Також до да-
ної групи можна віднести Б. Ломова, який вклю-
чає в поняття психологічного клімату систему 
міжособистісних відносин, психологічних по 
природі (симпатія, антипатія, дружба); психоло-
гічні механізми взаємодії між людьми (насліду-
вання, співпереживання, сприяння); систему вза-
ємних вимог, загальний настрій, загальний стиль 
спільної трудової діяльності, інтелектуальну, 
емоційну і вольову єдність колективу [22]. 

Р. Шакуров також при розгляді сутності 
психологічного клімату синтезує два аспекти: 
психологічний, який розкривається в емоцій-
них, вольових, інтелектуальних станах і влас-
тивостях групи та соціально-психологічний, 
який проявляється в інтеграційних особливос-
тях психології групи, значущих для збережен-
ня її цілісності і для її функціонування як са-
мостійного об’єднання людей [20]. 

У табл. 1 подано аналіз складових понят-
тя «соціально-психологічний клімат» за різни-
ми підходами. 

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «соціально-психологічний клімат» 
 

Автор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Л. Буєва +       +   

Психологічний клі-
мат як стан колек-
тивної свідомості 

Н. Обозов +       +   

К. Платонов +       +   

А. Уледов +       +   

Є. Кузьмін +       +   

О. Васильченко +       +   

Н. Черепкова      +   +  

А. Русалінова, 
А. Лутошкін     +      

Психологічний клі-
мат як настрій гру-

пи 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В. Покровський + +         Психологічний клі-
мат як стиль взає-

мовідносин 
Великий економіч-

ний словник           

В. Косолапов, 
А Щербань       +    Психологічний клі-

мат як соціальна і 
психологічна суміс-

ність Л. Коган       +    

А. Петровський, 
А. Ярошевський +  +        

Психологічний клі-
мат як сукупність 

психологічних умов 

Психологічний лек-
сикон. Енциклопе-

дичний словник 
+  +        

Соціологічний енци-
клопедичний толко-

вий словник 
+  +        

Юридична психоло-
гія: словник термінів +  +        

Ф. Лютенс, 
Е. Шейн  +        + 

Психологічний клі-
мат як характерис-
тика організаційної 

культури 
Б. Паригін  +   +      

Комплексний підхід 
В. Шепель +       + +  

А. Глоточкін +   + +      

Б. Ломов + +   +  +    

Р. Шакуров    +  +     
 

У той же час, зарубіжні вчені 
Ф. Лютенс та Е. Шейн виділяють соціально-
психологічний клімат як одну з характеристик 
організаційної культури: «організаційний клі-
мат - це те загальне відчуття, яке створюється 
фізичної організацією простору, стилем спіл-
кування співробітників між собою і формою 
поведінки співробітників по відношенню до 
клієнтів та іншим стороннім особам» [11; 21]. 

Таким чином, спираючись на проведення 
дослідження, можна зробити висновок, що со-
ціально-психологічний клімат – це складне 
явище, яке об’єднує у собі певну систему взає-
мовідносин між членами колективу, яка під 
впливом індивідуальних психо-фізиологічних 
особливостей та внутрішньогрупих традицій і 
стандартів формують певну колективну свідо-
мість та настрій, а також комплекс психологіч-
них умов, сприяючих або перешкоджаючих 
продуктивній спільній діяльності і усесторон-
ньому розвитку особи в групі для досягнення 
цілей окремого індивіда, колективу та підпри-

ємства в цілому. 
Суттєвим елементом у загальній концеп-

ції СПК є характеристика його структури [14, 
с. 12]. Як довів наведений вище аналіз, у якості 
основної структурної компоненти більш вче-
них та дослідників виокремлюють категорію 
«відносини». Якщо розглядати структуру СПК 
через дану призму, то можна виокремити три 
складові: відношення до самого себе, відно-
шення один до одного та відношення до праці. 
У свою чергу Б.Д. Паригін пропонує відносини 
один до одного диференціювати на відносини 
між колегами та відносини у системі керівниц-
тва та підпорядкування [14, с. 13]. Також, вра-
ховуючи те, що на відносини має вплив безліч 
факторів (опосередкованих і безпосередніх, 
суб’єктивних і об’єктивних, індивідуальних та 
групових тощо) всі ці відносини можна розг-
лядати з двох станів: об’єктивний стан та 
суб’єктивна задоволеність [1].  

Спираючись на це, на рис. 1 подана 
структура соціально-психологічного клімату за 
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ключовою характеристикою «відносини». 

 
Рис. 1. Структура СПК через призму ключової характеристики «відносини» 
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ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
ЯК ОСНОВА ЗАДОВОЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ 

 
Визначено методологічні засади забезпе-

чення розширеного відтворення людського капі-
талу на основі концепції людського розвитку, ви-
світлено джерела відтворення людського капі-
талу та обґрунтовано логічно-функціональні на-
слідки щодо збільшення можливостей для задо-
волення особистих та суспільних потреб. 

Ключові слова: людський капітал, потре-
би, відтворення, державне регулювання, джере-
ла, накопичення, інвестиції 

 

Н.В. Ушенко  
Источники воспроизводства человеческого ка-
питала как основа удовлетворения личност-

ных и общественных потребностей 
Определены методологические основы 

обеспечения расширенного воспроизводства че-
ловеческого капитала на основе концепции  чело-
веческого развития, освещены источники вос-
производства человеческого капитала и обосно-
ваны логически-функциональные последствия по 
увеличению возможностей для удовлетворения 
личных и общественных потребностей. 

Ключевые слова: человеческий капитал, 
потребности, воспроизводство, государствен-
ное регулирование, источники, накопление, инве-
стиции 
 

N.V. Ushenko  
Sources of reproduction of human capital as a ba-

sis meet personal and social needs 
The article defines the methodological 

framework for ensuring expanded reproduction of 
human capital based on the concept of human devel-
opment, highlighted sources of human capital repro-
duction and justified logically functional conse-
quences to increase capacity to meet personal and 
social needs. 

Keywords: human capital, needs, reproduc-
tion, government control, power, savings, invest-
ments 
 

Впровадження в життя ідеї людиноцент-
ризму як процесу актуалізації гуманістичних 
тенденцій у сучасній епосі, відходу від її раці-
оналістичних, прагматичних імперативів, пе-
редбачає висування особистості з її потребами 
та інтересами на перший рівень економічних 
досліджень. Значення особистості, її вмінь та 

навичок підвищується ще і в силу того, що на 
фоні обмеженості виробничих потужностей 
наявність потенціалу у знань, інноваційних 
ідей, компетенцій, які є базовою основою люд-
ського капіталу, стають основою конкурентос-
проможності країни. Трактуючи економічну 
сутність людського капіталу як носія систем-
них відносин суспільного відтворювального 
процесу, в якому відбувається інтеграція інди-
відуальної форми праці в суспільну, слід за-
значити важливість єдності людського капіта-
лу із загальним процесом відтворення суспіль-
ного капіталу. Останній закладає основи для 
забезпечення гармонізації потреб, інтересів 
особистості з інтересами суспільства як перед-
умови динамічного розвитку національної еко-
номіки. Тому вважаємо актуальним питанням 
пошук джерел накопичення людського капіта-
лу, в результаті чого збільшуються можливості 
для задоволення особистих та суспільних пот-
реб. 

Підґрунтя теорії людського капіталу за-
клали зарубіжні вчені Г. Беккер, Л. Вальрас, 
А. Маршалл, Л. Туроу, І. Фішер, Т. Шульц, 
О. Добринін, С. Дятлов, К. Циренова [1-6; 12]. 
Окремі аспекти теорії людського капіталу роз-
глядались в роботах відомих вітчизняних вче-
них, зокрема В. Антонюк, О. Грішнової, 
Б. Данилишина, О. Захарової, Т. Кір’ян, 
А. Колота, Ю. Кулікова, Л. Лісогор [7; 10-11; 
13-15; 17]. У контексті вивчення людського 
капіталу активізувались дослідження щодо фо-
рмування та задоволення особистих потреб, 
чому присвятили теоретичні напрацювання 
І. Кичко, В. Мандибура, Н. Марущак [16; 18-
19]. Водночас, незважаючи на досить численні 
дослідження, проблема обґрунтування най-
більш доцільних джерел відтворення людсько-
го капіталу залишається і досі актуальною. 

Метою цього дослідження є визначення 
методологічних засад забезпечення відтворен-
ня людського капіталу через розширення дже-
рел його накопичення та обґрунтування логіч-
но-функціонального наслідку щодо збільшення 
можливостей для задоволення особистих та 
суспільних потреб. 
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В умовах вільного ринку мотивація лю-

дини до відтворення її людського капіталу має 
реалізовуватися через розширене відтворення, 
яке природно поєднує економічні інтереси ін-
дивідуума та держави, що виявляється у поси-
ленні індивідуального та суспільного інтересів. 
Тому за рахунок ключових факторів прогресу, 
закладених у самій людині, можна створити 
нову економічну основу сталого розвитку, 
який може підтримуватися протягом тривалого 
часу. Інвестування у формування і розвиток 
людського капіталу є інвестуванням в еконо-
мічний розвиток, але з тією особливістю, що 
такі інвестиції мають стратегічний характер, 
тому що закладають основи економічного зро-
стання через людський розвиток як активну 
складову інноваційного розвитку.  

На цих засадах Н.П. Марущаком було 
запропоновано функціональну модель кругоо-

бігу людського капіталу, в якій відображається 
взаємодія суспільних та індивідуальних інте-
ресів у процесі інвестування в людський капі-
тал [19, с.68]. Вона охоплює шість стадій: пе-
рша стадія – це початкове інвестування у роз-
виток природних здібностей індивідуума й 
отримання ним початкової та загальної освіти; 
друга стадія – виробництво людського капіта-
лу (за аналогією з фізичним капіталом) – на-
буття фахової та вищої освіти; третя стадія – 
використання – це початок трудової діяльності 
та застосування знань на практиці; четверта 
стадія – накопичення – процес перетворення 
набутих знань у практичні навички і набуття 
певної кваліфікації; п'ята стадія – якісне відт-
ворення здійснюється через отримання додат-
кового доходу від набутої кваліфікації; шоста 
стадія – реінвестування – це використання 
одержаного додаткового доходу на розвиток 
людських знань, здібностей, спроможностей 
(рис. 1).   

 

Рис. 1. Функціональна модель відтворення людського капіталу в процесі його кругоо-
бігу Джерело: [19, с.68] 

 
Наведена функціональна модель відтво-

рення людського капіталу в процесі його кру-
гообігу має певну умовну послідовність, яка 
полягає у тому, що всі етапи в реальному житті 
відбуваються одночасно, і тому фіксувати про-
цес можливо тільки в контексті окремої особи-
стості та певного часу. Крім того, самі етапи 
можуть не бути послідовними, а бути з певни-
ми перервами чи запізненням. Взагалі, що сто-
сується часової послідовності, то це питання 
майже не розглядається. Вся модель побудова-
на без врахування фактору часу, тривалості 
життя людини, тобто без врахування проявів 

демографічних процесів. Хоча саме демогра-
фічні процеси можуть активно сприяти чи упо-
вільнювати формування і розвиток людського 
потенціалу та відповідності умовами розвитку.  

Посилюється вплив глобалізаційних 
процесів на відтворення людського капіталу в 
основному через два прояви: позитивний – по-
лягає у сприянні вільному переміщенню люд-
ського капіталу, оскільки глобалізація сприяє 
формуванню єдиного світового ринку праці; 
негативний – вільне переміщення людського 
капіталу провокує угрупування країн, в яких 
акумулюється людський капітал вищої якості. 

Збільшення індивідуального 
доходу 

І стадія – інвестування 

ІІ стадія – виробництво VІ стадія – реінвестування 
 

V стадія – 
якісне відтворення 

ІІІ стадія – використан-
ня 

ІVстадія – накопичення 

Зростання національного доходу 
 

Зростання національного доходу 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

140 

Тому питання посилення та нарощування по-
тужності людського капіталу – проблема не 
індивідуального рівня, а важлива проблема 
державного рівня. Глобалізація для нашої кра-
їни загострює потребу створення механізму  
державного регулювання відтворення людсь-
кого капіталу, маючи також на увазі створення 
умов щодо суттєвого поліпшення якості життя, 
забезпечення продуктивної зайнятості насе-
лення, сприяння доступу молоді до освіти, ро-
звитку загальної та професійної культури, ме-
дичного обслуговування, за яких з’являється 
відчуття кожною людиною своєї значимості 
для держави. За таких умов концептуальні за-
сади національної стратегії відтворення люд-
ського капіталу мають бути націлені на значні 
державні інвестиції в людський капітал з ме-
тою забезпечення мотивації трудової діяльнос-
ті в межах національного ринку праці; доступ-
ності навчання та якості освіти, націленість 
освіти на формування людського капіталу, зда-
тного ліквідувати техніко-технологічну відста-
лість національної економіки та забезпечити 

впровадження інноваційної моделі розвитку; 
відновлення відтворювальної функції заробіт-
ної плати. 

Людський капітал формується шляхом 
інвестицій в людину – витрат на освіту, підго-
товку на виробництві, охорону здоров’я тощо. 
Тому перш ніж інвестувати кошти в освіту, пі-
дтримку здорового способу життя, грошові 
кошти необхідно отримати у вигляді доходів. 
Серед доходів, що залежать від трудової та пі-
дприємницької діяльності, заробітна плата за-
ймає найбільшу питому вагу (рис. 2). 

За даними Державної служби статистики 
України середні реальні грошові доходи одно-
го домогосподарства за рік збільшилися з 
2009 р. (27644,1 грн.) до 2012 р. (45188,1 грн.), 
тобто на 64,5%. При цьому за даними вибірко-
вого опитування домогосподарств (січень 
2013 р.) за оцінкою матеріального добробуту 
до представників середнього класу віднесли 
себе 0,5%, до небідних, але ще не представни-
ків середнього класу – 31,5%, до бідних – 
68,0%.  

15%

39,20% 42,30%

2,60%

заробітна плата

прибуток та змішаний доход

доходи від власності (одержані)

соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансфери

  
Рис. 2. Структура доходів населення України у 2012 р., % 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 
 

Заробітна плата як найважливіша частка 
доходів виступає регулятором зайнятості, є ці-
ною товару «робоча сила». Особливість товару 
«робоча сила» полягає  в тому, що її власник є 
живим організмом з власним характером та 
психологією, прагне до самовираження, потре-
бує матеріальної підтримки при несприятливій 
кон’юнктурі ринку. Відтворення робочої сили 
– процес довготривалий та дорогий для суспі-
льства, який включає витрати на фізичне відт-
ворення, освітню, професійну підготовку. От-
же, збереження вже створеного виробничого 
ресурсу має бути одним з першочергових за-
вдань в суспільстві. 

Робоча сила функціонує лише в живій 
людині. Кількісний вираз вартості робочої си-
ли складають затрати, які необхідні для забез-

печення життєдіяльності людини, для простого 
та розширеного відтворення, для створення 
страхових гарантій та гарантій на непередба-
чувані життєві обставини. До складу вартості 
робочої сили входить заробітна плата, натура-
льні виплати, що надаються працівникам на 
соціальне страхування, витрати на соціально-
побутове обслуговування. На думку А.В. Бази-
люк [8, с.36], розмір витрат при формуванні 
робочої сили впливають численні фактори: рі-
вень розвитку суспільства, його інтелектуаль-
ний  потенціал, міра реалізації досягнень тощо. 
Відповідно, вона  зазначає, що саме ці фактори 
визначають потреби людей. Працівники по-
винні відпочивати, підвищувати свою кваліфі-
кацію, підвищувати свій культурний рівень, 
що потребує фінансових затрат. Усе це впли-
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ває на ціну робочої сили, тобто заробітну пла-
ту. 

Вартість робочої сили та її ціна залежить 
від рівня розвитку суспільства. У високо роз-
винутому суспільстві підвищуються вимоги до 
кваліфікації, освіти працівників. Щоб відпові-
дати поставленим вимогам, працівник повинен  
мати високий рівень життя. Роботодавці несуть 
значні витрати на виплату високої заробітної 
плати. Зниженню заробітної плати запобігають 
такі чинники, як недостатній рівень пропозиції 
висококваліфікованих працівників та той фак-
тор, що для більшості покупців на ринку това-
рів заробітна плата є основним джерелом до-
ходів. Зниження заробітної плати призводить 
до зниження купівельної спроможності грома-
дян, відповідно, до зменшення обсягу реаліза-
ції продукції [16, с.14-24]. 

Взаємозв’язок між заробітною платою, 
зайнятістю, людським капіталом та особисти-
ми потребами полягає в тому, що заробітна 
плата як основна частина доходів населення 
(зростання якої напряму залежить від інвести-
цій в освіту), виконуючи регулятивну функ-
цію, формує платіжний попит населення, ви-
значає структуру і динаміку виробництва, ре-
гулює зайнятість, сприяє задоволенню основ-
них груп потреб.  

Основним чинником базової незахище-
ності населення виступають невисокий рівень 
заробітної плати, низький рівень соціальних 
трансфертів. Для прискорення відтворюваль-
них процесів людського капіталу вагоме зна-
чення має підвищення реальної заробітної пла-
ти. У результаті зайнятості власники робочої 
сили, втілюючи у процес виробництва свої зді-
бності, вміння, навички створюють певний об-
сяг новоствореної вартості. Чим вищий їх осві-
тній, інтелектуальний рівень, накопичений у 
процесі інтенсифікації факторів росту людсь-
кого капіталу, тим потенційно можливий роз-
мір доданої вартості вони можуть створити. 
Тобто у процесі підвищення інтелектуального 
рівня працюючих потенційно поєднуються ін-
тереси власників фінансового капіталу та вла-
сників робочої сили. 

Вихідним моментом у складних еконо-
мічних відносинах (зайнятість – заробітна пла-
та – людський капітал) є процес формування 
потреб. Одним із кінцевих результатів цих вза-

ємовідносин є задоволення конкретних потреб 
особистості. Незадоволення особистих потреб 
руйнівним чином впливає на особу, призво-
дить до мотиваційного спотворення економіч-
ної поведінки людини [18, с.33]. 

Нині в структурі потреб все більшого 
значення набувають нематеріальні потреби, 
зокрема інформаційні, екологічні, духовні, со-
ціальні. Відповідно це спонукає до більш інте-
нсивного розвитку галузей нематеріального 
виробництва. У зв’язку із збільшенням немате-
ріальних потреб нематеріальне виробництво 
стає найпоширенішою сферою економіки. Ін-
формація та знання стають головним виробни-
чим ресурсом, а людина – носій цього фактору 
– набуває форми людського капіталу [22, 
с.371-347]. 

Формування людського капіталу відбу-
вається в процесі інвестування в людину, її ро-
звиток. У загальному розумінні всі види вкла-
день у людину є доцільними, оскільки сприя-
ють зростанню продуктивності й підвищенню 
персоніфікованих доходів людини. Доцільним 
є розширення джерел накопичення людського 
капіталу, зокрема, крім традиційної освіти вар-
то виділити науку, культуру, медицину, вироб-
ництво. О.В. Захарова [13, c.59], крім зазначе-
них джерел накопичення, ще виділяє профе-
сійний розвиток та перепідготовку, інновацій-
ну та творчу діяльність, мотивацію розвитку 
тощо. Вказані джерела накопичення людського 
капіталу тісно пов’язані з інвестуванням в 
освіту. Основні форми первинного інвестуван-
ня – дошкільна, середня та професійна освіта, 
реінвестування – післядипломна освіта, на-
вчання на робочому місці, зміцнення здоров'я і 
збільшення індивідуального запасу економічно 
доцільної інформації – це постійна інвестицій-
на діяльність, що розвиває людський капітал у 
часі. Всі ці джерела сприяють більш високому 
рівню задоволення духовно-інтелектуальних 
потреб. 

За даними допоміжних рахунків освіти 
за освітніми рівнями витрати у 2012 р. стано-
вили 1,1% ВВП – для МСКО 0; 1,2% – 
МСКО 1; 2,5% – МСКО 2-4; 3,1% – МСКО 5-6. 
Частка витрат державного сектора на освіту 
становила 6,7% ВВП, що відповідає рівню роз-
винутих країн Європейського Союзу (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Допоміжні рахунки освіти України за 2007-2012 рр. 
 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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1 2 3 4 5 6 7 
Загальна чисельність населення, млн. осіб 46,4 46,1 46,0 45,8 45,6 45,6 
Загальні витрати на освіту, % від ВВП  7,42 7,42 8,48 8,41 7,50 7,88 
Державні витрати на освіту, % від ВВП  5,59 5,89 6,78 6,86 6,15 6,66 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Розподіл загальних витрат за організаціями, що фінан-
сують, %: 

      

державні  75,4 79,3 80,0 81,5 82,1 84,6 
приватні компанії  1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 
домогосподарства  23,5 19,7 19,0 17,5 17,1 14,7 
донори та ін. - - - - - - 
Розподіл загальних витрат за провайдерами освіти, %:       
Допочаткове навчання (МСКО 0) 10,3 10,7 11,2 11,7 12,6 13,6 
Початкова освіта / Перший етап базової освіти (МСКО 
1)  

12,6 12,7 13,0 13,6 13,8 15,1 

Перший етап середньої освіти / Другий етап базової 
освіти (МСКО 2)  

18,9 18,5 19,2 18,3 17,3 17,8 

Другий етап середньої освіти (МСКО 3)  9,1 8,8 7,1 7,2 7,9 8,0 
Післясередня, не вища освіта (МСКО 4)  5,8 6,1 6,0 6,2 6,1 6,0 
Перший етап вищої освіти (МСКО 5)  41,6 41,5 42,0 41,4 40,7 38,0 
Другий етап вищої освіти (МСКО 6)  1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 

Джерело: [20, с.7] 
 

Дані допоміжних рахунків освіти Украї-
ни показують, що найбільшими споживачами 
фінансових ресурсів є навчальні заклади, що 
надавали освіту за рівнями, які відповідають 
МСКО 0-1 та МСКО 5 та відповідно складають 
28,8 та 38,0% від загальних витрат на освіту. 
Для забезпечення другого етапу вищої освіти 
(МСКО 6) було спожито лише 1,5% від загаль-
них витрат на систему. Відмічено, що постача-
льниками, які надавали послуги з отримання 
освітніх рівнів за МСКО 0-4, в основному, 
споживалися кошти, що надходили з держав-
ного сектора (91-96%). Навчальні заклади, що 
здійснюють підготовку за освітніми рівнями 
МСКО 5-6, споживали кошти державного 
(70%) та недержавного секторів (30%). Причо-
му, навчальні заклади, що забезпечували під-
готовку рівня МСКО 5, на 29% фінансувалися 
за рахунок коштів домогосподарств. За останні 
роки більшу частину студентів, прийнятих до 
вищих навчальних закладів, складають особи, 
яких зараховано для навчання на контрактній 
основі. Тому значна частина коштів недержав-
ного сектора на рівні домогосподарств (74,9%) 
витрачається саме для забезпечення першого 
етапу вищої освіти (МСКО 5). За рівнями осві-
ти витрати у 2012 р. становили 10634 грн. 
(МСКО 0), 10250 грн. (МСКО 1), 10250 грн. 
(МСКО 2), 14848 грн. (МСКО 3), 15647 грн. 
(МСКО 4), 19454 грн. (МСКО 5) та 45757 грн. 

(МСКО 6). Слід відмітити, що порівняно з 
2011, 2010, 2009, 2008 та 2007 рр. середні ви-
трати на навчання одного учня/студента збі-
льшились відповідно на 15, 26, 52 та 73%, а з 
2007 р. у 2,3 рази [7, с.8-11]. 

У процесі накопичення людського капі-
талу відбувається задоволення тієї чи іншої 
групи потреб. Так, у процесі вкладання коштів 
в освіту задовольняється потреба в освіті на рі-
вні особистості, колективу, суспільства, наро-
щується людський капітал. Орієнтованість на 
безперервну впродовж трудового життя освіту, 
підвищує вимоги до системи освіти в Україні в 
цілому. Заклади освіти мають не тільки фор-
мувати та вдосконалювати знання, здібності, 
навики, вміння носія робочої сили, вони мають 
формувати саму особистість, індивідуальну і 
суспільну свідомість [9, c.59]. Заклади освіти, 
розвиваючи творчі здібності людини, примно-
жують людський, духовний капітал суспільст-
ва. Освітні заклади не тільки впливають на  
процес виробництва, формуючи якісний рівень 
робочої сили, вони ”… є елементом духовного 
виробництва, що визначається як виробництво 
індивідуальної та суспільної свідомості, ідей, 
теорій та духовних цінностей” [9, c.60]. Тобто 
заклади освіти впливають на формування люд-
ського капіталу, задоволення безпосередньо 
потреб в освіті, а також фізіологічних (отри-
мання доходу), соціальних (кар’єрне зростан-
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ня) та духовних потреб особистості. 
Серед інвестицій у людський капітал 

пріоритетними є вкладення в охорону здо-
ров’я. Додаткові прибутки мотивують людину 
до вкладень у власне здоров’я (в тому числі у 
профілактичні заходи). За даними Національ-
них рахунків охорони здоров’я [21, с.7] загаль-
ні витрати на охорону здоров’я в Україні в 
2003 р. склали 18,62 млрд. грн. і щорічно до 
2006 р. зростали в середньому на 23% та у 
2007-2008 рр. відповідно на 32% та 37%. У 
2009-2012 рр. вони склали 71,4; 84,7; 95,7 та 
108,9 млрд. грн., що відповідно на 13,2%, 
18,7%, 12,9% та 13,8% більше, ніж у поперед-
ніх роках. Порівнюючи показники національ-
ної економіки, слід зазначити, що у 2003 р. 
Україна витратила 7,0% валового внутрішньо-
го продукту (ВВП) на охорону здоров’я, у 
2004 р. – 6,7%, у 2005-2007 рр. Цей показник 
становив 6,4%, у 2008 році – 6,7%, у 2009-
2010 рр. він склав 7,8%, у 2011 – 7,4% та у 

2012 р. – 7,7% (державні та приватні витрати 
разом з урахуванням офіційних та неофіційних 
прямих платежів населення). У 2012 р. надхо-
дження коштів в систему охорони здоров’я 
здійснювалось із трьох основних джерел: 
1) державні (суспільні) кошти, які включають 
Зведений бюджет і соціальне страхування – 
57,2% загальних витрат на охорону здоров’я (з 
них 75,7% складають кошти місцевих бюдже-
тів, а 24,3% виділяє держава); 2) приватні кош-
ти домашніх господарств, роботодавців, неко-
мерційних організацій, що обслуговують до-
могосподарства – 42,6%; 3) кошти іншого світу 
(кошти міжнародних донорських організацій, 
спрямованих в систему охорони здоров’я 
України) – 0,2%. 

Міжнародні порівняння частки держав-
них витрат на охорону здоров’я дозволяє оці-
нювати місце України серед обстежених країн 
Євросоюзу як нижче середнього (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Загальні витрати на охорону здоров’я по окремих країнах 
 

Країни ЗВОЗ у % до ВВП 
(2011 р.) 

Приватні витрати 
на охорону здоров’я 

у % до ЗВОЗ 
 (2011 р.) 

Витрати Уряду на 
охорону здоров’я у 

% до ЗВОЗ  
(2011 р.) 

Україна (2012 р. 
НРОЗ) 

7,7 42,6 57,2 

Російська Федерація 6,2 40,3 59,7 
Вірменія 4,3 64,2 35,8 
Грузія 9,9 77,9 22,1 
Казахстан 3,9 42,1 57,9 
Киргизстан 6,5 40,3 59,7 
Болгарія 7,3 44,7 55,3 
Румунія 5,8 19,8 80,2 
Польща 6,7 28,8 71,2 
Словаччина  8,7 36,2 63,8 
Чеська Республіка 7,4 16,5 83,5 
Угорщина 7,7 35,2 64,8 
Німеччина 11,1 24,1 75,9 
Естонія 6,0 21,1 78,9 
Іспанія 9,4 26,4 73,6 
Данія 11,2 14,8 85,2 

Джерело: База даних Національних рахунків охорони здоров’я ВООЗ 
 
Одним із джерел розширення людського 

капіталу є вкладання інвестицій у виробницт-
во. Наслідком таких інвестицій є створення 
нових робочих місць, реалізація на практиці 
знань та вмінь, отриманих у процесі навчання. 
Інвестиції у виробництво є одним із важливих 

передумов задоволення потреб фізичного існу-
вання, адже інвестиції у виробництво стиму-
люють розвиток галузей, які безпосередньо або 
частково орієнтовані на платіжний попит (лег-
ка, харчова промисловість тощо).  

Сучасний стан відтворення людського 
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капіталу характеризується недостатнім рівнем 
економічного розвитку країни, охорони здо-
ров’я, освіти та професійної підготовки, недос-
коналістю виробничих відносин у соціально-
трудовій сфері, незбалансованістю національ-
ного ринку праці. Враховуючи такі реалії сьо-
годення, як падіння життєвого рівня, високу 
смертність населення, привели до того, що від-
творення робочої сили в Україні перестало бу-
ти розширеним. 

Основними напрямами державного регу-
лювання відтворення людського капіталу є: 
використання нових технологій, ефективне ви-
користання трудових і матеріальних ресурсів, 
підвищення продуктивності праці, удоскона-
лення структури управління; розширення за-
йнятості та підвищення конкурентоспромож-
ності робочої сили, обмеження загрози зрос-
тання безробіття (особливо молоді), запрова-
дження гнучких форм зайнятості, розширення 
вторинної зайнятості; розвиток підприємницт-
ва, самостійної зайнятості, сприяння зменшен-
ню розшарування населення за рівнем доходів 
та удосконалення державного регулювання мі-
німальних соціальних стандартів; удоскона-
лення соціальної політики держави шляхом 
прийняття на законодавчому рівні антикризо-
вих заходів щодо запобігання зниження рівня 
життя населення та соціального захисту мало-
забезпечених верств населення. 

Отже, принципово новий підхід, покла-
дений у концепцію людського розвитку, поля-
гає в тому, що за сучасних умов досягнутий рі-
вень добробуту має розглядатися як можли-
вість людей вести таке життя, яке вони вважа-
ють необхідним, а не лише за рівнем душового 
доходу. Дохід повинен розглядатися не як кін-
цева мета, а як важливий засіб, який дозволяє 
розширити людський вибір в отриманні освіти, 
можливостей тривалого і здорового життя, фо-
рмуванні такого способу життя, яке людина 
вважає найбільш відповідним її розумінню і 
потребам. Людський розвиток розглядається як 
мета і критерій суспільного прогресу. За цією 
концепцією, людський розвиток одночасно є 
процесом поширення людського вибору і дося-
гнутого рівня добробуту людей. А можливості 
розширення вибору можуть охоплювати різні 
напрямки людського розвитку, які історично 
змінюються. Тобто основна ідея концепції 
людського розвитку полягає в тому, що люди 
стають об’єктом державної політики і одноча-
сно важливим інструментом свого власного 
розвитку і поширення вибору способів життя. 
Загалом у результаті розширення джерел нако-

пичення людського капіталу досягається зрос-
тання  макропоказників національної економі-
ки, доходів населення, а, отже, і фінансових 
можливостей для задоволення особистих пот-
реб.  

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень:  

1. Людський капітал як економічна кате-
горія є носієм системних відносин відтворюва-
льного процесу суспільства, в якому відбува-
ється включення індивідуальної форми праці в 
суспільну. Це дозволяє органічно поєднувати 
людський капітал із загальним процесом відт-
ворення капіталу як чинника та умови забезпе-
чення динамічного розвитку. Тому на засадах 
системного підходу відтворення людського 
капіталу доцільно розглядати у взаємозв’язку 
всіх фаз цього процесу: формування, розподі-
лу, розвитку, використання. У контексті теорії 
людського капіталу можна стверджувати, що 
досягнення традиційних макропоказників 
(ВВП на душу населення) є не кінцевою метою 
виробництва, а засобом для задоволення осо-
бистих потреб.  

2. Концептуальними засадами стратегії 
відтворення людського капіталу має бути про-
ведення цілеспрямованої державної політики 
на збільшення інвестицій в нього, розширення 
доступності навчання та забезпечення якості 
освіти, її спрямованості на формування інно-
ваційно-орієнтованого людського капіталу з 
метою посилення мотиваційних важелів та які-
сних змін щодо нарощування потужності люд-
ського капіталу, здатного ліквідувати техніко-
технологічну відсталість національної еконо-
міки та забезпечити впровадження інновацій-
ної моделі розвитку, відновлення відтворюва-
льної функції заробітної плати як ціни робочої 
сили. 

3. Підвищення ефективності викорис-
тання людського капіталу можливе через по-
силення соціально-економічної політики дер-
жави щодо: подолання бідності, зменшення ро-
зшарування населення, запровадження гнучкої 
податкової політики; раціоналізації соціальних 
трансфертів; орієнтації на потужність серед-
нього класу; легалізації тіньової діяльності і 
незареєстрованих доходів; поглиблення на за-
садах соціального партнерства співпраці з 
об’єднаннями роботодавців та профспілок у 
соціальній сфері, підвищенні їх ролі у колек-
тивно-договірному регулюванні праці, поліп-
шення умов праці тощо. Це сприятиме побудо-
ві в Україні соціально-орієнтованої ринкової 
економіки європейського типу та поширенню 
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сучасних європейських стандартів якості жит-
тя. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО В СУСПІЛЬНОМУ 
РОЗВИТКУ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

 
Систематизовано світовий досвід взаємо-

впливу соціального та економічного аспектів у 
суспільному розвитку країн. Розкрито чотири 
теоретичні підходи до оцінки ролі соціальних 
програм та їхнього впливу на економічний роз-
виток: соціальний захист як інструмент еконо-
мічної політики, гуманітарний підхід благодій-
ності, неоліберальний та соціальних інвестицій. 
Доведено наявність складного діалектичного 

зв’язку та взаємообумовленості понять «соціа-
льний захист» та «економічне зростання». Вияв-
лено наявність позитивного впливу соціальних 
інвестицій на економічне зростання. 

Ключовi слова: соціальна держава, соціа-
льний захист, соцiальнi видатки, економічний 
розвиток, соцiальні інвестиції, державне втру-
чання, соціальний розвиток 
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И.А. Кирнос  
Соотношение социального и экономического в 
общественном развитии: систеатизация ми-

рового опыта 
Систематизирован мировой опыт взаимо-

влияния социального и экономического аспектов 
в общественном развитии стран. Раскрыты че-
тыре теоретических подхода к оценке роли со-
циальных  программ  и их влияния на экономичес- 
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кое развитие: социальная защита как инстру-
мент экономической политики, гуманитарный 
подход благотворительности, неолиберальный и 
социальных инвестиций. Доказано наличие 
сложной диалектической связи и взаимообуслов-
ленности понятий «социальная защита» и «эко-
номический рост». Выявлено наличие положи-
тельного влияния социальных инвестиций на 
экономический рост. 

Ключевые слова: социальное государство, 
социальная защита, социальные расходы, эконо-
мическое развитие, социальное инвестиции, го-
сударственное вмешательство, социальное раз-
витие 

 
I.A. Кirnos  
Relationship of the social and economic aspects in 
social development: systematization of the world 

experience 
The world experience of the mutual influence 

of social and economic aspects in  social develop-
ment of the countries is systematized. Four theoreti-
cal approaches to assessment of the role of social 
programs and their impact on economic develop-
ment are studied: social security as an instrument of 
economic policy, humanitarian approach of phi-
lanthropy, neoliberal and social investment ap-
proaches. The presence of a complex dialectical re-
lation and interdependence of the concepts of «so-
cial security» and «economic growth» is proved. 
Presence of a positive impact of social investment on 
economic growth is revealed. 

Keywords: welfare state, social protection, 
social spending, economic development, social in-
vestment, government intervention, social develop-
ment 

 
Двадцяте століття відрізняє зростання 

ролі держави в соціальному захисті громадян. 
Якщо на його початку  середній рівень соціа-
льних витрат європейських країн і США ста-
новив 1% ВНП, у 1960-х – 10%, то наприкінці 
ХХ ст. значення показника склало понад 20%. 
Тенденція залишається актуальною і сьогодні. 
Збільшення соціальних витрат викликало по-

леміку в наукових і політичних колах щодо 
економічних наслідків соціальних програм, їх 
впливу на економічне зростання. Необхідно 
звернути увагу, що якщо частка соціальних ви-
трат у ВВП України порівнянна з розвиненими 
європейськими країнами, то абсолютне зна-
чення видатків значно поступається, а рівень 
життя в Європі набагато вищий за український. 
Стало бути, слід констатувати велику  роль 
держави у соціальному захисті громадян як в 
Європі, так і в Україні. Однак результат дер-
жавної опіки громадян свідчить про дисбаланс 
рівнів економічного розвитку країн, роблячи 
актуальною проблему взаємодії соціального та 
економічного. Питання взаємозв'язку соціаль-
них програм та економічного розвитку вельми 
актуальне для України в наші дні, оскільки за-
кладається фундамент побудови  громадянсь-
кого суспільства, що припускає взаємну відпо-
відальність людини, держави і бізнесу. 

Питання соціальної політики та соціаль-
них програм привертають увагу науковців різ-
них країн. Значний внесок у дослідження ефе-
ктивності соціальної політики внесли вітчиз-
няні науковці Е. Лібанова, О. Макарова, О. Ко-
лот, Г. Герасименко, О. Грішнова, М. Папієв, 
Т. Семигіна, В. Скуратівський, П. Шевчук, 
О. Іванова, О. Палій та ін. Багато досліджень 
присвячено також питанням впливу соціальних 
програм на економічний розвиток. Так, 
Н. Гінзберг [2], І. Гау [3], Дж. О'Коннор [4] та 
К. Оффе [5] розглядали соціальні програми в 
якості інструментів досягнення економічних 
цілей. Ф. Брейль і С. Дінер [7], Р. Морріс [8], 
Ч. Прігмор і Ч. Атертон [9], Т. Маршал [10] і 
Р. Тітмусс [11] вважали соціальну допомогу та 
захист вищою формою благодійності соціаль-
ної держави та відстоювали право на соціаль-
ний захист, що гарантується громадянством. 
Прихильники неоліберального підходу Л. Мід 
[12; 15], Ч. Мюррей [13], Д. Бешаров [14] 
М. Фельдштейн [16] А. Алесіна і Ф. Джавацці 
[17] висували аргументи про негативний вплив 
соціальних видатків на економічне зростання. 
Із позицій соціальних інвестицій та соціально-
го розвитку соціальні витрати держави розгля-
дали Дж Гелбрейт [18], М. Шерраден [19], 
О. Добровольська [20]. Незважаючи на нако-
пичений світовий досвід із даної проблемати-
ки, у вітчизняній літературі відсутня система-
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тизація поглядів і позицій щодо діалектичного 
взаємозв’язку соціальних витрат держави й 
економічного зростання. 

Метою публікації є систематизація сві-
тового досвіду розв’язання проблем співвід-
ношення соціального та економічного аспектів 
у суспільному розвитку, виходячи з їх взаємо-
впливу і взаємозумовленості, з одного боку, й 
етапів еволюції господарської практики та 
економічної теорії, з іншого. 

Традиційні форми законного соціального 
захисту довели свою життєздатність у багатьох 
державах світу, незважаючи на критику коме-
рційно зацікавлених осіб і прихильників неолі-
беральних поглядів. Визнаючи наявність про-
блем у системах соціального захисту, уряди 
багатьох держав вважають їх ефективними ін-
струментами  боротьби з бідністю та її запобі-
ганням. Поширеним є підхід плюралізму, що 
ефективно поєднує державні соціальні програ-

ми із сімейними, суспільними і ринковими фо-
рмами забезпечення. Поряд із загальновизна-
ними достоїнствами соціального захисту зрос-
тає критика на його адресу. При цьому консен-
сус щодо ролі соціального захисту в держав-
ному регулюванні економічного розвитку від-
сутній не тільки між вченими, але й серед сві-
тової спільноти. Так, Міжнародна Організація 
праці та Міжнародна асоціація соціального за-
хисту рішуче виступають проти приватизації 
соціальних програм і пенсій, вступаючи в по-
леміку із вченими-неолібералами, Світовим 
банком та іншими захисниками комерційного 
управління пенсійними рахунками. 

У результаті дискусій, що ведуться 
впродовж десятиліть, науковці розділилися на 
декілька так би мовити «таборів». Сьогодні 
склалося чотири підходи до оцінки взає-
мозв’язку соціального захисту та економічного 
розвитку (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Зв'язок соціального захисту та економічного розвитку 
 

Підхід Роль соціального захисту 
Соціальний захист як інструмент досягнення 
економічних цілей 

Соціальний захист як інструмент досягнення 
економічних цілей  

Гуманітарний підхід благодійності  Відсутність зв’язку між економічним розвитком 
та соціальним захистом, захист для всіх нуж-
денних  

Неоліберальний Негативний вплив соціального захисту на еко-
номічний розвиток  

Соціальних інвестицій  Соціальні видатки – це інвестиції  в людський 
капітал, що сприяють економічному розвитку  

 
Прихильники першого підходу розгля-

дають соціальну політику як інструмент досяг-
нення економічних цілей. Дана тема була акту-
альною у 1970-80-х рр. і піднімалася у працях 
Н. Гінзберга [2], І. Гау [3], Дж. О'Коннора [4], 
К. Оффе [5]. 

Першою спробою використання соціаль-
ної політики в економічних цілях по праву 
можна вважати «Новий курс» президента Ф. 
Рузвельта під час Великої депресії. Соціальну 
політику в рамках даної програми було націле-
но на захист від безробіття та на створення но-
вих робочих місць. Під впливом поглядів Т. 
Веблена економісти адміністрації Ф. Рузвельта 
не поділяли ринкові ліберальні думки, відхи-
ляючи ідею про саморегулювання економіки і 
зниження безробіття за відсутності державного 
втручання. Національна програма соціального 

страхування від безробіття розглядалася, на-
самперед, як програма економічного захисту, 
сприяюча економічній ефективності та зрос-
танню. 

Філософію використання соціального за-
хисту в економічних цілях реалізовано на 
практиці в Данії у програмі «флексік’юріті», 
прийнятої на початку 1990-х рр. Уряд відреа-
гував на уповільнення темпів економічного 
зростання і збільшення безробіття істотним 
поглибленням регулювання ринку праці, зок-
рема, полегшенням найму на роботу, дозволом 
неповної та тимчасової зайнятості, спрощен-
ням процедури звільнення. Більш гнучкий під-
хід до праці супроводжувався розширенням 
страхування з безробіття та інших соціальних 
програм підтримання доходу під час безробіт-
тя [1]. 
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Найбільш показовим прикладом підпо-
рядкування соціальної політики економічним 
цілям та імперативам є Східно-Азіатська мо-
дель соціальної держави, або «соціальна дер-
жава, що розвивається» (developmental welfare 
state), впроваджена у Південній Кореї, Тайвані, 
Сінгапурі та Японії. Незважаючи на відмін-
ність соціальних стратегій даних держав, їх 
об’єднує переконаність у необхідності підви-
щення доходів через реальний розвиток та 
економічне зростання, а також у розподілі ре-
зультатів серед населення. «Соціальні держа-
ви, що розвиваються», відрізняє відносно ни-
зький рівень соціальних витрат і фіскальних 
дефіцитів, гнучкість і незарегульованість рин-
ку праці. У даній моделі домінують економічні 
цілі, ступінь втручання держави вельми висо-
кий у питаннях розвитку, а соціальне забезпе-
чення покладено на членів сімей, а не на дер-
жаву [6]. 

Таким чином, використання соціального 
захисту з метою економічного зростання не 
втратило своєї актуальності, хоча масштаби 
впливу даної ідеї значно знизилися в післяво-
єнні роки в міру розширення соціальних про-
грам та споживання ними все більшої частки 
суспільних ресурсів. Бюджетна значущість со-
ціального сектора та його зростаючий  полі-
тичний вплив змінили думку про доцільність 
досягнення економічних цілей інструментами 
соціального захисту. Замість цього соціальний 
захист отримав велику автономію і став основ-
ним самостійним суспільним інститутом, за-
снованим не на економічних міркуваннях, а на 
власних умовах. Соціальний захист і державні 
витрати у країнах Заходу збільшувалися, і те-
пер питання полягало не в тому, чи буде соціа-
льне забезпечення служити економічним ці-
лям, а чи зможе економіка генерувати ресурси, 
необхідні для підтримки системи соціального 
забезпечення. До 1980-х рр. це було домінант-
ною темою дебатів про взаємозв’язок між со-
ціальним захистом та його економічним розви-
тком. Постулат про підтримання економічної 
політики інструментами соціального захисту 
та його економічної обґрунтованості був під-
даний сумніву. 

Другим підходом до оцінки взає-
мозв’язку соціального захисту та економіки є 
погляд  про відокремленість  соціальної полі-
тики від економіки. Прихильники даного під-
ходу вважають, що соціальне забезпечення йде 
корінням в неекономічні, гуманітарні цінності 
і не повинне підпорядковуватися економічній 
політиці. Урядам, на їхню думку, не слід вико-

ристовувати програми соціального забезпе-
чення для сприяння економічному розвитку чи 
для інших прихованих цілей. Замість цього 
слід надавати пільги лише на основі задово-
лення суспільних потреб. Ця ідея відображає 
усталені релігійні та благодійні традиції, що 
зустрічаються в багатьох культурах. 

Аналіз причин розширення програм со-
ціального забезпечення у ХХ ст. також підкре-
слює роль альтруїзму і співчуття. Після Другої 
світової війни Ф. Брейль і С. Дінер [7], Р. Мор-
ріс [8], Ч. Прігмор і Ч. Атертон [9] висловлю-
вали думку, що сучасні соціальні програми ви-
никли внаслідок гуманітарних переконань 
громадян відносно менш щасливих, а «держава 
загального добробуту» являла собою вищу фо-
рму благодійності. 

Одним із найбільш впливових прихиль-
ників ідеї базування соціальної політики на не-
економічних мотивах був T. Маршал, який за-
пропонував юридичне, засноване на праві, об-
ґрунтування соціального захисту [10]. Най-
більш красномовним апологетом альтруїзму в 
соціальному захисті був Р. Тітмусс, який стве-
рджував, що соціальні допомоги мають нада-
ватися виключно на основі потреби, а соціаль-
ний захист та інші форми соціального забезпе-
чення повинні розглядатися як колективне ви-
раження суспільного альтруїзму. Різко висту-
паючи проти участі ринку в соціальному за-
безпеченні, вчений вважав найкращим спосо-
бом реалізацію альтруїзму за допомогою дер-
жави, тому, незважаючи на її недоліки, держа-
ва – найбільш ефективний інститут для забез-
печення соціального захисту громадян. Попри 
різку критику маркетизації соціальних програм 
у США, ідеї Р. Тітмусса служили логічним об-
ґрунтуванням розширення соціальних програм 
серед ліберальних політиків США. Науковець 
рішуче відкидав аргумент, що соціальне забез-
печення повинно служити економічним цілям, 
і піддавав різкій критиці соціальну політику в 
Радянському Союзі і в деяких європейських 
країнах, де соціальні допомоги залежали від 
трудових результатів і досягнень. Залежність 
допомоги із соціального страхування від роз-
міру доходів посилювала нерівність. У зв’язку 
із цим Р. Тітмусс вважав за доцільне стягувати 
більш високі внески із високих доходів, але 
допомогу треба виплачувати за єдиною став-
кою для адекватної винагороди низькооплачу-
ваних професій [11]. 

Ідеї Р. Тітмусса і Т. Маршалла домінува-
ли в теорії соціальної політики протягом бага-
тьох років після Другої світової війни і запере-
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чували економічні елементи «Нового курсу» та 
соціальної політики Беверіджа. Аргумент, що 
соціальне забезпечення та інші соціальні пос-
луги повинні надаватися виключно на основі 
потреб і виходячи з прав, був широко визна-
ним у 1980-х рр. 

Із часом ця ідея була оскаржена вченими 
політичного права, особливо у Сполучених 
Штатах. Так, Л. Мід висловив сумнів у тому, 
що соціальна допомога має надаватися безу-
мовно, вказуючи на те, що права зобов’язують 
до взаємності і виконання обов’язків. У США 
та інших західних країнах від одержувачів до-
помоги очікується виконання зобов’язань пе-
ред суспільством – поведінку відповідно до 
соціальних норм і пошук роботи [12]. Ч. Мюр-
рей відхиляє етичні аргументи Р. Тітмусса, 
вказуючи, що безумовна соціальна допомога 
держави не розв’язала проблему бідності і не 
створила більш рівного і солідарного суспільс-
тва. Навпаки, вона посилила ситуацію, створи-
вши відчужений нижчий клас бідних, залеж-
них від допомоги, чия поведінка підриває ос-
новні соціальні цінності [13]. 

Даний критицизм відбивав глибоке роз-
чарування в соціальній допомозі у Великобри-
танії, США та інших західних країнах на той 
час. Домінувала думка про сприяння високих 
ставок соціальних програм ліні і залежності, 
особливо серед іммігрантів і «кольорових». 
Отримавши певний імпульс у наукових колах, 
зрушення мислення зароджувалося в основно-
му у сфері політики, особливо в США. Ідеї 
Л. Міда про безпосередній зв’язок виплат до-
помоги із зобов'язанням працювати були ши-
роко прийняті і втілені в законодавстві при ре-
формуванні системи соціального забезпечення 
у середині 1990-х рр. Ці ініціативи замінили 
підхід, заснований на потребах і правах, що 
традиційно характеризує соціальну допомогу в 
США, на модель переважання роботи, що ви-
магає невідкладного працевлаштування. 

Третім підходом щодо впливу соціально-
го захисту на економічне зростання є думка 
про його негативну дію на економіку. Прихи-
льниками цього погляду є представники неолі-
беральної економічної школи. Відрізняючись 
різноманітністю у позиціях, неоліберали єдині 
в негативному ставленні до державного регу-
лювання й управління економікою. Викорис-
товуючи складні теорії ігор, економісти раціо-
нального вибору продемонстрували немину-
чість превалювання у людей власних інтересів 
при колективних діях. Неоліберальні економі-
сти підкреслюють перевагу ринків над колек-

тивними діями і застерігають про небезпеку 
втручання держави в економіку. Соціальне за-
безпечення, вважають вони, має бути покладе-
но на окремих осіб і сім'ї, релігійні та громад-
ські організації, на мережі громадської підтри-
мки. ЗМІ, а також науковий аналіз низьких те-
мпів економічного зростання в Європі протя-
гом останніх 15 років незмінно приписують бі-
льшу частину проблем зниження темпів еко-
номічного зростання щедрим соціальним ви-
тратам. 

Одним з аргументів критики неолібера-
льних економістів є думка про демотивацію 
впливу високих соціальних допомог на бажан-
ня наполегливо працювати. У середині 1990-х 
рр. загальний розмір соціальних допомог часто 
перевищував мінімальний рівень оплати праці, 
а в деяких державах, таких як Гаваї, сума ста-
новила $ 27700 на рік. Д. Бешаров довів, що в 
той час, як типова мати-одиначка буде зароб-
ляти близько $ 15500 за місцем постійної робо-
ти, вона отримає в цілому близько $ 17400 у 
вигляді соціальної допомоги, якщо прийме рі-
шення не працювати [14]. 

На думку Ч. Мюррея, соціальні програми 
сприяють асоціальній поведінці, що тягне за 
собою високі соціальні та економічні витрати. 
Спрямовані на боротьбу з убогістю, соціальні 
допомоги заохочують безробіття, беззаконня, 
злочинність, прийняття наркотиків та іншу не-
бажану поведінку. При цьому зростають ви-
трати суспільства на розширення мережі пра-
воохоронних органів, виправних установ та 
освіти. Наслідки цих витрат підкреслювали ба-
гато вчених, особливо Л. Мід, вважаючи без-
робіття однією з найбільш серйозних соціаль-
них проблем у Сполучених Штатах [15]. 

Ще однією проблемою є негативний 
вплив соціального страхування на заощаджен-
ня та мобілізацію капіталу. Легкодоступний 
капітал стимулює інвестиції та економічне 
зростання, отже, уряди повинні проводити по-
літику, що підтримує місцеве накопичення ка-
піталу. Однією з перешкод до заощаджень є 
соціальний захист, що гальмує схильність до 
них. Впевненість у державній пенсії знижує 
стимули до заощадження, отже, забезпечення 
внутрішніх капітальних вкладень зменшується. 
Зв’язок між соціальним страхуванням та низь-
кою нормою заощаджень  вперше продемонст-
рований М. Фельдштейном. Було підраховано, 
що американська система соціального забезпе-
чення значно перешкоджає внутрішньому на-
копиченню капіталу з несприятливими еконо-
мічними наслідками [16]. 
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Занепокоєність також викликає роль со-
ціального забезпечення у стимулюванні спо-
живання і розігріванні інфляції. Переведення 
ресурсів із продуктивної економічної діяльнос-
ті у непродуктивну сферу збільшує споживан-
ня і спричиняє інфляційний тиск. Кейнсіанська 
теорія, заснована на діаметрально протилеж-
них припущеннях, говорить про економічну 
вигоду стимулювання попиту на товари і пос-
луги. Дана думка послужила причиною підт-
римки кейнсіанцями розширення соціального 
забезпечення у середині ХХ ст. При цьому ре-
гулювання попиту було ключовим елементом 
післявоєнної економічної політики. Виникнен-
ня стагфляції у 1970-х рр. довело хибність да-
ного підходу, змінившись у 1980-х рр. еконо-
мічною політикою монетаризму, де приділя-
ється особлива увага цілям регулювання ін-
фляції. 

Поширеною серед неолібералів є думка 
про спотворення ринку праці під впливом со-
ціального забезпечення. Сприяючи безробіттю, 
соціальний захист обмежує пропозицію робо-
чої сили, необхідної для продуктивної та ефек-
тивної економіки. Політика уряду, спрямована 
на стимулювання зайнятості та захист робітни-
ків від експлуатації, спотворює природну ро-
боту ринку праці, підвищує витрати роботода-
вців, збільшуючи вартість робочої сили, пере-
шкоджає можливостям працевлаштування і не-
гативно впливає на зайнятість. Оскільки зайня-
тість є найбільш ефективним способом підви-
щення рівня життя, політика, що гальмує мож-
ливості працевлаштування і перешкоджає ефе-
ктивному використанню трудових ресурсів, 
вважають неоліберали, вкрай шкідлива. 

Поширеною є думка, що спотворення 
ринку праці впливають також на продуктив-
ність комерційних підприємств. Наявність 
трудового законодавства, що регулює питання 
звільнення, знижує стимули до праці. Більш 
того, у разі звільнення працівники захищені 
системою соціального забезпечення. Ліберали 
наголошують, що соціальний захист знижує 
гнучкість  ринку праці. Наявність пільг, що на-
даються роботодавцями, утримує працівників 
від пошуку нових можливостей, потенційно 
вигідних у довгостроковій перспективі не ли-
ше для самого працівника і його сім’ї, але і для 
економіки в цілому. При цьому відсутність 
мобільності та гнучкості сприяє економічному 
застою [17]. 

Ще одним негативним аргументом на 
адресу соціального захисту є його сприяння 
безробіттю. У міру підвищення західними 

державами податків на зарплату, багато підп-
риємств скоротили чисельність працівників за 
рахунок впровадження працезамінюючих тех-
нологій і переведення виробництва в країни з 
більш низькою вартістю праці. 

Багато інших аргументів, наведених уче-
ними неоліберальної школи і раціонального 
вибору, було заперечено. Часту критику над-
мірного втручання європейських урядів в еко-
номіку і значних, але руйнівних соціальних 
програм було також спростовано. Численні до-
слідження стверджують, що соціальні програ-
ми сприяли політиці підвищення конкурентос-
проможності економіки, зростанню і повній 
зайнятості, тому що створювали безпеку, 
сприяли зайнятості та інвестуванню в людсь-
кий потенціал. Так, дослідження 
Дж. Гелбрейта і його колег довели, що євро-
пейським та іншим країнам, бажаючим сприя-
ти економічному розвитку, не слід переймати 
американську практику неолібералізму [18]. 

У минулому соціальний захист викорис-
товували для доповнення цілей економічного 
розвитку за рахунок стимулювання споживан-
ня. Це були основні цілі політики «Нового ку-
рсу» і кейнсіанців. Пізніше ці ідеї було допов-
нено твердженням про здатність та потреби 
соціальних програм функціонувати в якості ін-
вестицій і сприяти економічному розвитку. Та-
кий підхід отримав назви «соціальний розви-
ток», «розвиваюча соціальна політика», «полі-
тика соціальних інвестицій». Ідея інвестицій-
ної ролі соціальної політики спочатку застосо-
вувалася до країн Африки та Азії. Пізніше вона 
розширила географію і в даний час частіше ви-
користовується для виправдання соціальних 
програм у західних державах. 

Четвертий підхід – соціального розвитку 
– заснований на трьох принципах. По-перше, 
соціальна та економічна політика повинні бути 
тісно пов’язані. По-друге, першочергову увагу 
має бути приділено макроекономічній політи-
ці, сприянню зайнятості та підвищенню рівня 
життя населення в цілому. Така політика повин-
на орієнтуватися на людей, бути партисипати-
вною, спрямованою на задоволення базових 
потреб і викорінювання бідності. По-третє, 
програми соціального захисту мають бути ін-
вестиційно орієнтованими, або «продуктивни-
ми», створюючи норму прибутку як для інди-
відуумів, так і для  економіки. 

Прикладом практичної реалізації підходу 
соціальних інвестицій є індивідуальні рахунки 
розвитку (Individual development account – 
IDA), впроваджувані у США з 1991 р. IDA яв-
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ляють собою ощадні рахунки, що відкрива-
ються малозабезпеченими верствами населен-
ня, де за кожен вкладений долар на рахунок 
його власник додатково отримує певну суму. 
Кошти надаються благодійними фондами, ор-
ганізаціями або урядом штату. Основною ме-
тою таких рахунків є заощадження для прид-
бання першого житла, продовження навчання 
після середньої школи, а також відкриття або 
розширення малого бізнесу. Це новий спосіб 
боротьби з бідністю, більш ефективний у порі-
внянні із традиційними схемами підтримання 
доходу у вигляді соціальної допомоги [19]. 

Соціальна допомога використовується 
урядами для інвестування в розвиток людсько-
го потенціалу. Так, деякі держави заснували 
програми обумовлених грошових переказів сі-
м'ям, чиї діти регулярно відвідують школу. У 
Мексиці з 1997 р. діє державна схема 
Opportunidades: сім’ї отримують допомогу на 
книги та навчальні матеріали, а також виплати 
за відвідування дітьми школи. У Бразилії діє 
програма Bolsa escola (освітній грант), розши-
рена до Bolsa familia. На додаток до 
обов’язкового відвідування школи  діти по-
винні бути щеплені, а вагітні матері – регуляр-
но відвідувати жіночу консультацію [1]. 

Основним завданням моделі соціальних 
інвестицій є визнання та інтеграція економіч-
ної і  соціальної політики. Дана концепція є ві-
дповіддю на неоліберальну критику соціаль-
них витрат як марнотратство і джерело залеж-
ності. У той самий час, держава соціальних ін-
вестицій не є традиційно соціальною  в своїй 
орієнтації. Вона витрачає, але вибірково і в ці-
льових напрямах. Кошти спрямовуються у га-

лузі з очікуваними дивідендами, такими як 
охорона здоров'я чи освіта. Підхід соціальних 
інвестицій виходить за рамки перерозподіль-
чої, заснованої на споживанні, соціальної полі-
тики, зосередженої навколо допомоги і прав, у 
бік інвестицій у людський капітал, що підви-
щують можливості участі людей. Інвестиції 
накладають відповідальність на особистість і 
суспільство за перетворення і підвищення їх 
економічної конкурентоспроможності [20]. 

Практичне застосування концепція дер-
жави соціальних інвестицій отримала у Велико-
британії у 1997 р. у програмі New Labour. Дана 
стратегія була спрямована на групи, здатні при-
нести максимальну віддачу внаслідок підви-
щення продуктивності праці, зниження соціа-
льних витрат або їх комбінації. Видатки на осві-
ту, охорону здоров’я і догляд за дітьми розгля-
далися як «позитивні», у той час як витрати на 
пасивну соціальну допомогу, наприклад, із без-
робіття, вважалися «непродуктивними». 

У 2011 р. у Новій Зеландії Міністерство 
соціального розвитку повідомило про застосу-
вання інвестиційного підходу та актуарних ро-
зрахунків до оцінки майбутніх витрат системи 
соціального забезпечення. Щоб зрозуміти, ку-
ди краще спрямовувати підтримку, актуарна 
оцінка (оцінка майбутніх зобов’язань) виявила 
довічні витрати різних груп одержувачів до-
помог, а також вплив на індивідуумів змін со-
ціальної політики. Реформування соціальної 
системи спрямоване на підтримку працездат-
них осіб, які з найбільшою ймовірністю мо-
жуть стати довгостроково залежними від до-
помоги, якщо їх не підтримати зараз. 

 
 

Таблиця 2 
Аргументація впливу соціального захисту на економічний розвиток 

 
Позитивний економічний ефект соціального 

захисту Негативний вплив соціального захисту 

1 2 
Вплив на економіку  

  Позитивний вплив зниження соціальної напру-
женості на інвестиції 
  Зниження потреби незаконних форм доходу, 
потенціалу соціальної дискримінації і напруги 
  Стабілізація споживання й уникнення скоро-
чення внутрішнього попиту за часів рецесій 
  Перерозподіл частини доходів від економічного 
зростання серед найбільш уразливих членів сус-
пільства 
  Забезпечення внутрішніх інвестицій за рахунок 
національних пенсійних заощаджень 

  Зростання дефіцитів держбюджету, підви-
щення вставок і зниження внутрішнього інве-
стування та економічного зростання 
  Зростання фіскальних видатків і підвищення 
альтернативних витрат  
  Відтік ресурсів із виробничого сектора в неви-
робничий і уповільнення економічного зростання 
  Зниження заощаджень і мобілізації внутріш-
нього капіталу для інвестування економіки 
  Стимулювання споживання і розігрівання 
інфляції  
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Продовження таблиці 2 
1 2 

Вплив на ринок праці 
  Підвищення кваліфікації і перехід на підходящу 
роботи безробітних, хворих та інвалідів 
  Створення значної частини зайнятості в сучас-
них економіках, заснованих на послугах 
  Полегшення пристосування робочої сили до 
структурних змін економіки 
  Підвищення продуктивності праці через значні 
витрати на охорону здоров’я, безпеку, боротьбу і 
профілактику ВІЛ / СНІДу     
  Пом’якшувальний ефект на вартість праці і від-
сутність необхідності нарощувати резерви на 
випадок непередбачених обставин, що фінансу-
ються за рахунок зарплат та інших доходів 

  Зростання залежності від соціальних про-
грам і зниження стимулів до  праці 
  Зниження гнучкості і подорожчання ринку 
праці, сприяння безробіттю; відтік продукти-
вної робочої сили з ринку внаслідок механіз-
мів захисту від безробіття та раннього виходу 
на пенсію, зниження продуктивності праці 
 

  
Таким чином, сьогодні існує чотири тео-

ретичні підходи до оцінки ролі соціального за-
хисту в економічному розвитку. Теоретичну 
обґрунтованість наведено у табл. 2. При цьому 
кожен із теоретичних підходів знайшов прак-
тичне втілення у державних програмах різних 
країн  залежно від пануючої у суспільстві ідео-
логії, що свідчить про правомірність і життє-
здатності кожного з підходів. 

Примітно, що аргументи, які містяться в 
таблиці, розділилися порівну. Треба відзначи-
ти, що наведені підходи є нічим іншим, як 
умоглядними висновками, що відрізняються 
високим ступенем наукової абстракції та осо-
бистого ставлення авторів до предмета дослі-
дження. Щоб розв’язати проблему демаркації 
теоретичних поглядів і реалій сучасного буття, 
необхідні емпіричні дослідження.  

Так, неокласичні моделі економічного 
зростання передбачали негативний вплив роз-
ширення соціальних програм на розвиток еко-
номіки, у той самий час моделі ендогенного 
зростання приписували освіті важливу роль 
детермінанти економічного розвитку. Однак 
емпіричні дослідження не підтвердили перед-
бачення неокласичних моделей і знайшли під-
твердження позитивного впливу освіти, соціа-
льного страхування і видатків на охорону здо-
ров'я.  

Відсутність емпіричного підтвердження 
спотворюючої ролі зростаючого державного 
сектора на економіку можна пояснити двома 
гіпотезами. Перша – це структура податкової 
системи, що веде до мінімального негативного 
ефекту. Так, економіки з великим розміром 
державного сектора та соціальних програм фі-
нансувалися за рахунок регресивної системи 
оподаткування, більше покладаючись на спо-

живчі податки. Наприклад, у Швеції максима-
льний граничний розмір оподаткування стано-
вить 30%, а в країнах із найменшим рівнем держ-
сектора – США і Японії – 46,6% і 65% відпові-
дно. 

Другим поясненням відсутності негатив-
ного зв’язку між розширенням державного се-
ктора та економічним зростанням є те, що со-
ціальні програми забезпечують важливі зовні-
шні фактори, які переважують потенційні спо-
творення, що виникають внаслідок високого 
оподаткування. Згідно із теоретиками ендоген-
ного зростання, найбільший зовнішній вплив 
забезпечує політика освіти, тому що очікуєть-
ся, що початковий рівень людського капіталу 
вплине на подальші траєкторії зростання й 
економічного розвитку. Дана гіпотеза підтвер-
джується низкою емпіричних досліджень. Во-
ни спростовують аргументи неоліберальної 
школи, підтверджуючи доцільність підходу 
соціальних інвестицій і використання соціаль-
ної політики як інструменту досягнення еко-
номічних цілей. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. 

1. На сьогодні сформувалися й успішно 
реалізуються на практиці чотири протилежні, 
але не антагоністичні теоретичні підходи до 
оцінки впливу і ролі соціальних програм та їх-
нього впливу на економічний розвиток. Те, що 
кожен із них знайшов практичне застосування 
в соціальній політиці держав, переконує в їх 
життєздатності та затребуваності.  

2. Поняття «соціальний захист» та «еко-
номічне зростання» знаходяться у складному 
діалектичному взаємозв’язку. Підвищення рів-
ня економічного зростання дозволяє збільшу-
вати соціальні видатки. У той самий час соціа-
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льні витрати й інвестиції у людський капітал 
сприяють економічному зростанню. З іншого 
боку, підвищення соціальних витрат збільшує 
податковий тягар, що негативно впливає на 
економічну активність. 

3. Держави з великою часткою держав-
ного сектора і соціальних витрат мають регре-
сивні податкові системи і більше покладаються 
на споживчі податки, що згладжує податкове 
навантаження, викликане  збільшенням соціа-
льних витрат. 

4. Емпіричні дослідження підтверджу-
ють позитивну кореляцію між соціальними ви-
датками та економічним зростанням, якщо со-
ціальні витрати спрямовані на охорону здо-
ров’я та освіту, що підсилює людський капітал 
держави. Даний підхід, що отримав назви «со-
ціальний розвиток», «підхід соціальних інвес-
тицій», «соціальна політика розвитку», отри-
мує все більш широке розповсюдження на 
практиці.  

5. При плануванні соціальних програм в 
Україні варто враховувати світовий досвід та 
спрямовувати соціальні витрати у сфери, що 
підвищуватимуть людський капітал та сприя-
тимуть економічному зростанню. При цьому 
розширення соціальних видатків варто прово-
дити з коригуванням податкової системи. 

6. Аналіз ефективності соціальних про-
грам та їх вплив на економічне зростання є пе-
рспективою подальших досліджень автора. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
 

Розглянуто сучасні проблеми управління 
персоналом на прикладі Національної страхової 
компанії «Оранта», інформаційно-технологічне 
забезпечення системи такого управління, надано 
пропозиції щодо застосування програмних про-
дуктів для інформатизації процесів управління 
персоналом в страхової компанії. 

Ключові слова: управління персоналом, си-
стема управління персоналом, інформаційно-
технологічне забезпечення системи управління 
персоналом 

 
М.В. Макарова, Т.И. Ручка  
Внедрение информационных систем управле-

ния персоналом в деятельность страховой 
компании 

Рассмотрены современные проблемы 
управления персоналом на примере Национальной 
страховой компании «Оранта», информационно-
технологическое обеспечение системы такого 
управления, приведены предложения по примене-
нию программных продуктов для информатиза-
ции процессов управления персоналом в страхо-
вой компании. 

Ключевые слова: управление персоналом, 
система управления персоналом, информационо-
технологическое обеспечение системы управле-
ния персоналом 

 
M.V. Makarova, T.І. Ruchka  
Implementation of information systems personnel 
management activities of the insurance company 

Modern problems of personnel management 
on the example of the National Insurance Company 
«Orans» information technology software systems 
such control, are suggestions on the use of software 
products for the informatization of HR processes in 
the insurance company. 

Keywords: management of personnel, system 
of personnel management, informational and tech-
nological support of the management personnel sys-
tem 

 
За останні роки складність завдання 

управління кадрами у великих, а особливо у 
багато профільних підприємствах і організаці-
ях значно зросла. По-перше, це пов’язано із 
тим, що кадри є найважливішим ресурсом, не-

обхідним для забезпечення достатньої якості 
виробничо-господарської діяльності. По-друге, 
досягнутий рівень ефективності управління 
персоналом забезпечує підвищення результа-
тивності діяльності організації або підприємс-
тва, а тому якісне управління персоналом є йо-
го важливою конкурентною перевагою. Особ-
ливо це є актуальним для такої сфери, як ринок 
страхових послуг. 

Розвиток комп’ютерних технологій та 
подальше впровадження інформаційних сис-
тем в управління організацією в цілому і 
управління персоналом зокрема дозволили за-
мінити паперовий документообіг багатофунк-
ціональним і оперативним електронним варіа-
нтом, що привело до суттєвого збільшення 
швидкості і якості обробки управлінської ін-
формації, підвищення якості управлінських 
рішень та мінімізації непродуктивних витрат 
часу і коштів. Разом з тим, обґрунтування до-
цільності впровадження інформаційної систе-
ми управління персоналом в діяльність органі-
зації може бути здійснено через те, що: 

- багато конкретних видів діяльності з 
управління персоналом можуть бути реалізо-
ваними більш ефективно та з меншим обсягом 
необхідної для обробки документації; 

- маючи систему постійно діючого елек-
тронного ведення даних, слід зберігати набага-
то меншу кількість паперових варіантів блан-
ків, скоротиться час на їх ручне заповнення, 
реєстрацію та обробку; 

- пошук інформації, потрібної керівниц-
тву для прийняття рішень, може здійснюватися 
швидше і простіше. Так, замість того, щоб 
проводити вручну таки види робіт, як аналіз 
плинності кадрів, стажу роботи та освітнього 
рівня персоналу в цілому по підприємству та 
окремо за відділами, фахівці кадрових служб 
мають лише вчасно та систематично здійсню-
вати оновлення звітної інформації у відповід-
ній базі даних, а можливості сортування, обро-
бки та  аналізу інформації обумовлені техноло- 
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- гічними можливостями інформаційної 
системи; 

- оскільки управління персоналом набу-
ває все більшого стратегічного значення в за-
гальній системі управління організацією, впро-
ваджена інформаційна система може бути ефе-
ктивним інструментом стратегічного плану-
вання та прогнозування майбутньої потреби в 
фахівцях певного професійно-кваліфікаційного 
рівня. 

Отже, враховуючи все перелічене, актуа-
льність теми дослідження не викликає сумніву. 

Питанням застосування сучасних інфор-
маційних систем і технологій в управлінні пер-
соналом присвячено праці багатьох вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Зокрема, М. Винокуров, 
Р. Гутгарц, А. Пархомов та І. Слюсаренко визна-
чають особливості автоматизації кадрового облі-
ку [2]. Проблематиці інформаційного менеджме-
нту, в тому числі інформаційному забезпеченню 
управління персоналом, присвячено роботи 
О.В. Матвієнко і М.Н. Цивіна [6]. А.І. Глинських 
виконав аналіз результативності етапного впро-
вадження автоматизованих систем управління 
персоналом в діяльність організацій [3]. Проте, 
не зважаючи на численні дослідження, не визна-
ченими залишаються питання урахування спе-
цифіки впровадження інформаційних систем 
управління персоналом в організаціях різної га-
лузевої приналежності та різних форм власності, 
обліку нематеріальних складових ефектів інвес-
тицій у впровадження інформаційних систем в 
управління персоналом.  

Метою роботи є визначення місця інфо-
рмаційної системи в загальній системі управ-
ління персоналом та обґрунтування шляхів по-
долання виникнення можливих проблем за-
провадження автоматизованої системи управ-
ління персоналом в діяльність страхової ком-
панії.  

Історія створення і розвитку економіч-
них інформаційних систем тісно пов’язана з 
автоматизацією діяльності підприємств та ор-
ганізацій, розвитком моделей їх управління. 
Інформаційні системи першого покоління ви-
никли на початку 60-х рр. ХХ ст. через необ-
хідність автоматизації управління підприємст-
вом на базі великих ЕОМ і централізованої об-
робки інформації. Вони створювались для 
управління окремими підрозділами чи видами 
діяльності і з часом інтегрувалися у комплекс-
ні автоматизовані системи. В зарубіжній літе-
ратурі дані системи мають назву Data 
Processing System – DPS (системи електронної 
обробки даних). У вітчизняній – автоматизова-

ні системи управління (АСУ). В таких систе-
мах було реалізовано позадачний підхід: для 
кожної задачі окремо готувалися дані і ство-
рювалась математична модель. Серед най-
більш відомих моделей слід назвати: MRP 
(Material Requirements Planing – планування 
потреби в матеріалах) та MRPH (Manufactory 
Resource Planing – планування ресурсів підп-
риємства). Для інформаційних систем першого 
покоління характерною була ефективна оброб-
ка запитів, використання інтегрованих файлів 
для зв’язування між собою задач і генерування 
зведених звітів для керівництва.  

Другий етап (70-80-і рр. XX ст.) характе-
ризувався розробкою програмних продуктів 
відповідно до концепцій MRP і MRP II: 

- MRP (Material Requirements Planning) – 
планування потреби в матеріалах; 

- RPII (Manufactory Resource Planning) – 
планування ресурсів підприємства; 

- СІМ (Computer Integrated 
Manufactoring) – комп’ютеризоване інтегрова-
не виробництво. 

Однією з передумов виникнення інфор-
маційних систем другого покоління було ство-
рення на початку 80-х рр. ХХ ст. концепції 
СІМ, що передбачала інтеграцію всіх підсис-
тем: управління постачанням, виробництвом, 
транспортно-складськими системи, якістю, 
збутом тощо, автоматизацію інтеграції гнучко-
го виробництва й системи управління підпри-
ємством на основі потужних комп’ютерів. Роз-
виток автоматизованих систем управління під-
приємством в технологічному плані йшов 
шляхом від файлових систем до систем управ-
ління базами даних (СУБД), ускладнення тех-
нічних засобів і збільшення їх потужності, ро-
зширення переліку завдань, що розв’язувалися. 
Підґрунтям створення цих систем була конце-
пція єдиної бази даних, яку обслуговує спеціа-
льна програма – СУБД на єдиній апаратній 
платформі (на одній машині). 

Для третього етапу (початку 90-х рр. 
ХХ ст.) характерною є розробка програмних 
продуктів відповідно до концепції ERP 
(Enterprise Requirements Planning) – планування 
ресурсів підприємства та перехід на нову тех-
нічну платформу – персональні комп’ютери, 
тобто від мейнфреймів із централізованою об-
робкою інформації до відкритих систем з роз-
поділеною обробкою даних і комп’ютерних 
мереж. На цьому етапі широкого застосування 
набувають сучасні корпоративні інформаційні 
системи R/3, Вааn IV, Scala, Галактика тощо. 
Розвиваються клієнт-серверні, web-серверні 
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програмні застосування та всеохоплююча інте-
грація в програми Інтернет-технологій. 

Концепція розподільної обробки еконо-
мічної інформації, що реалізована на базі су-
часних ПК та локальних комп’ютерних мереж, 
передбачає формування автоматизованих ро-
бочих місць, які дають можливість автомати-
зувати громіздкі обчислювальні операції, ви-
конувані на робочому місці відповідним фахі-
вцем, активно впливати на процес обробки ін-
формації з урахуванням реальної ситуації, ко-
ристуватися спільними інформаційними ресу-
рсами. Автоматизоване робоче місце (програ-
мно-технічний комплекс, призначений для ав-
томатизації певного виду фахової діяльності) 
забезпечує діалогову інформаційну взаємодію 
користувачів і оперативний доступ до центра-
лізованих баз даних. Протягом 90-тих рр. 
XX ст. автоматизовані системи управління пі-
дприємствами розвивались у напряму застосу-
вання систем підтримки прийняття рішень, ек-
спертних систем та систем штучного інтелек-
ту. Набув розвитку процес впровадження ком-
плексних рішень на основі локальних мереж, 
потужних СУБД, новітніх технологій проекту-
вання і розробки програмних систем. Все ши-
рше для цілей управління підприємством за-
стосовувалися Іnternet-технології. 

Четвертий етап (початок ХХІ ст.) харак-
теризується глобальною комп’ютеризацією су-
спільства. Основу структури корпоративних 
інформаційних технологій визначає методоло-
гія CSRP (Customer Synchronized Resource 
Planning) – планування ресурсів, що синхроні-
зоване із покупцем та відображає весь цикл 
виробництва – від проектування і взаємодії із 
замовниками до подальшого сервісного обслу-
говування. Сучасний стан розвитку інформа-
ційних технологій характеризується викорис-
танням Іnternet/Intranet-технологій. Зазначимо, 
що на кожному етапі розвитку інформаційні 
системи нового покоління не заважали розвит-
ку попередніх, а розширяли діапазон їх засто-
сування. У деяких сучасних гібридних систе-
мах присутні елементи всіх поколінь інформа-
ційних систем в управлінні [7, c. 28]. 

Управління персоналом в організаціях 
пов’язано із необхідністю оперативної підго-
товки різних звітів, як внутрішнього користу-
вання, так і тих, що спрямовуються в податко-
ві, пенсійні та ін. державні органи. Водночас, 
всі процедури управління персоналом мають 
бути стандартизованими та відповідати всім 
вимогам Кодексу законів про працю (КЗпП), а 
отже, й підтримувати значний за обсягом до-

кументообіг. При цьому ефективне управління 
персоналом неможливе без урахування специ-
фіки діяльності організації, що висуває додат-
кові вимоги до повноти і якості документообі-
гу, та перш за все, його електронного варіанту.  

Існують безмежні можливості застосу-
вання інформаційних ресурсів в системі 
управління персоналом. Опитування, яке про-
водилось серед фахівців-практиків з персоналу 
Національної акціонерної страхової компанії 
(НАСК) «Оранта», показало, що найбільш за-
требуваними сферами використання інформа-
ційних ресурсів є: 

- нарахування заробітної плати (78% 
опитуваних); 

- надання пільг (70%); 
- ведення обліку дотримання вимог за-

конодавства (69%). 
Дійсно, основною сферою використання 

інформаційної системи є автоматизація проце-
су нарахування заробітної плати і надання 
пільг. Замість того, щоб розрахувати і нараху-
вати заробітну плату ручним способом, систе-
ма дозволяє вводити дані про відпрацьований 
співробітниками час до загальної бази даних. 
Потім відповідні підрахунки та інші індивідуа-
льні регулювання відображаються в остаточ-
них відомостях нарахування заробітної праці 
кожному працівнику організації. 

Впровадження інформаційних систем у 
практику діяльності НАСК «Оранта», що є 
правонаступницею Укрдержстраху (за винят-
ком зобов’язань за довгостроковими договора-
ми страхування колишнього Держстраху) від-
бувається вже тривалий час. НАСК «Оранта» – 
це потужна організація, що діє на фінансовому 
ринку і має найбільші в країні агентську та 
представницьку мережі: понад 9 тис. страхо-
вих агентів, 633 представництва, в т.ч. 28 обла-
сних дирекцій і 605 філій, агенцій і відділень 
по всій Україні. Отже, існує нагальна необхід-
ність автоматизації кадрового обліку дослі-
джуваної організації задля підвищення резуль-
тативності управління персоналом. 

При формуванні системи управління пе-
рсоналом в компанії враховуються як зовнішні, 
так і внутрішні чинники (рис. 1). Дія кожного з 
цих чинників має бути врахованою при розро-
бці інформаційної системи, що дозволить за-
безпечити її стійкість та життєздатність.  

Традиційно в системі управління персо-
налом виділяють підсистеми, що відповідають 
основним функціям управління людськими ре-
сурсами (табл. 1). Залежно від розміру організа-
ції склад підсистеми змінюється: в малих орга-
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нізаціях в одну підсистему включають функції 
кількох підсистем, а у великих – функції кожної 
підсистеми виконують окремі підрозділи. Отже, 

комбінація цих підсистем є унікальною для ко-
жної організації і визначає її специфіку. 

 
 

 
Рис. 1. Чинники, що впливають на формування системи управління  

персоналом організації [5] 
 

Таблиця 1 
Функції, що виконують підсистеми системи управління персоналом [5] 

 
Підсистема Функції 

1 2 
Підсистема загального та 

лінійного керівництва 
Управління організацією в цілому, управління окремими функ-
ціональними та виробничими підрозділами 

Підсистема планування 
та маркетингу 

Розробка кадрової політики, стратегії управління персоналом, 
аналіз кадрового потенціалу та ринку праці, організація кадро-
вого планування та прогнозування потреби в персоналі, реклама 

Підсистема управління 
підбором та обліком пер-

соналу 

Організація відбору персоналу, співбесід, оцінок, відбору, облі-
ку руху персоналу, заохочення ключових працівників, профе-
сійна орієнтацію, організацію раціонального використання пер-
соналу, управління зайнятістю, діловодство системи управління 
персоналом 

Підсистема управління 
трудовими відносинами 

Аналіз та регулювання групових і особистісних взаємовідносин, 
відносин керівництва, управління виробничими конфліктами, 
соціально-психологічна діагностика, дотримання етичних норм 
взаємовідносин, управління взаємодією із профспілками 

Підсистема забезпечення 
нормальних умов праці 

Дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, техніч-
ної естетики, охорони праці, військової охорони організації й 
окремих посадових осіб 

Підсистема управління 
розвитком персоналу 

Навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації, адаптація 
нових співробітників, оцінка кандидатів на нову вакантну поса-
ду, поточна періодична оцінка кадрів, оцінка раціоналізаторсь-
кої та винахідницької діяльності, реалізація ділової кар’єри та 
службово-професійного просування 

Підсистема управління 
мотивацією поведінки 

персоналу 

Організація нормування та тарифікація трудового процесу, роз-
робка систем оплати праці, розробка форм участі персоналу у 
розподілі прибутків, моральне заохочення персоналу 

Зовнішні чинники 
 

Ситуація на ринку Трудове законодав-
ство 

 

Положення на ринку 

Система управління персоналом 

Органі-
заційна 
культу-

ра 

Напря-
ми ді-
яль-
ності 

 
Цілі під-
приєм-

ства 

Особли-
вості 
мене-

джменту 

Перспе-
ктиви 

розвит-
ку 

 
Склад 
персо-
налу 

 
Розмір 
підпри-
ємства 

Внутрішні чинники 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

Підсистема управління 
соціальним розвитком 

Організація громадського харчування, житлово-побутове об-
слуговування, розвиток культури та фізичного виховання, за-
безпечення охорони здоров’я та відпочинку, забезпечення дитя-
чими закладами, організація соціального страхування 

Підсистема розвитку ор-
ганізаційної структури 

управління 

Аналіз діючої та проектування нової оргструктури управління, 
розробка штатного розкладу 

Підсистема правового 
забезпечення системи 

управління персоналом 

Розв’язання правових питань трудових відносин, узгодження 
розпорядницьких та інших документів з управління персона-
лом, розв’язання правових питань господарської діяльності, 
проведення консультацій з юридичних питань 

Підсистема інформацій-
ного забезпечення сис-
теми управління персо-

налом 

Ведення обліку і статистики персоналу, інформаційне і технічне 
забезпечення системи управління персоналом, забезпечення пе-
рсоналу науково-технічною інформацією  

 
Досліджуючи систему управління пер-

соналом в НАСК «Оранта» ми дійшли виснов-
ку, що воно в основному здійснюється на рівні 
обласних дирекцій і головного офісу, що зна-
ходиться в м. Києві. На рівні відділень управ-
ління персоналом здійснюють начальники від-
ділень.  

У процесі дослідження інформаційно-
технічного забезпечення управління персона-
лом для НАСК «Оранта» було виявлено, що 
враховуючи невелику кількість співробітників 
відділень, його основні процеси здійснюються 
на рівні обласних дирекцій, де створено відді-
ли кадрів та спеціальний підрозділ з інформа-
ційно-технічного забезпечення. Також під час 
аналізу було виявлено такі компоненти, що 
безпосередньо входять до складу структури 
автоматизованої інформаційної системи 
управління персоналом НАСК «Оранта». 

1. Наявність автоматизованих робочих 
місць, оснащених обчислювальної технікою. 
Саме ПЕОМ є технічною базою автоматизова-
них робочих місць (АРМ) у службах управлін-
ня персоналом організацій. АРМ фахівця з ка-
дрової роботи – це сукупність методичних, мо-
вних і програмних засобів, які забезпечують 
автоматизацію функцій користувача в предме-
тній області з управління персоналом, дозво-
ляють оперативно задовольняти його інформа-
ційні і обчислювальні запити. У досліджуваній 
організації АРМ фахівця служби управління 
персоналом – це програмно-технічний ком-
плекс колективного користування, готовий до 
автоматизації робіт із підготовки, перетворен-
ня, редагування цифрової і текстової інформа-
ції, виконання необхідних обчислень та органі-
зації взаємодії фахівця з кадрів з ПЕОМ в діа-

логовому режимі під час розв’язання постав-
лених завдань. Технічне оснащення АРМ кад-
рових відділів постійно оновлюється зі зрос-
танням оброблюваної інформації та їх потре-
бами і залишається на достатньому рівні, що 
дозволяє зробити висновок про їх високу ефек-
тивність. Також передбачені програми підви-
щення кваліфікації і атестації співробітників 
кадрових відділів. 

2. Наявність корпоративної обчислю-
вальної мережі, яка має забезпечувати: 

- реалізацію уніфікованого доступу фа-
хівців відділу до комунікаційних ресурсів; 

- централізоване управління, адміністру-
вання і технічне обслуговування інформацій-
но-комунікаційних ресурсів; 

- організацію доступу до інформації в 
режимах on-line і off-line; 

- організацію єдиної системи електрон-
ної пошти і електронного документообігу; 

- захист електронної пошти з урахуван-
ням міжнародних стандартів зі створенням за-
хищених шлюзів в існуючій мережі передачі, 
які працюють з протоколами РОРЗ, SMTP, 
UUCP; 

- реалізацію єдиного користувальниць-
кого інтерфейсу;  

- взаємодію корпоративної мережі орга-
нізації з бізнес-системами іншої організації, 
обчислювальними мережами державних уста-
нов, фінансово-кредитних органів на правах 
абонентів комунікаційної корпоративної сис-
теми; 

- функціональне нарощування, що забез-
печує побудову корпоративної обчислювальної 
мережі, яка постійно розвивається і вдоскона-
люється, відкритої для впровадження нових 
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апаратно-програмних ресурсів, що дозволяють 
розвивати й удосконалювати склад і якість ін-
формаційно-комунікаційних послуг без пору-
шення нормального функціонування мережі. 

3. Наявність пакета прикладних про-
грам. Застосування автоматизованих інформа-
ційних технологій у кадровій роботі характе-
ризується широким використанням на практи-
ці роботи служб управління персоналом орга-
нізації разом із АРМ пакетів прикладних про-
грам. Причому автоматизоване розв’язання за-
вдань служб управління персоналом може ґру-
нтуватися на одному з двох підходів: 

- придбання одного із стандартних паке-
тів прикладних програм із його настроюванням 
відповідно до вимог організації; 

- розробка власного пакету прикладних 
програм для розв’язання певної сукупності за-
вдань служби управління персоналом органі-
зації. 

Перший підхід не вимагає наявності у 
структурі організації підрозділу, що займаєть-
ся питаннями проектування й впровадження 
автоматизованих комплексів управління. За 
умови необхідності послугу «налагодження» 
придбаного організацією стандартного пакета 
прикладних програм під вимоги організації 
може здійснити продавець цього програмного 
продукту. Проте вартість таких послуг може 
перевищувати вартість самого пакета приклад-
них програм. 

Другий підхід також потребує великих 
грошових витрат на самостійне проектування 
пакету, але його перевага полягає у тому, що 
не потрібно проводити додаткового «налаго-
дження» програмного забезпечення. 

У досліджуваній організації 
НАСК «Оранта» існує як власне програмне за-
безпечення, так і програмне забезпечення сто-
ронніх фірм-виробників. До власного програм-
ного забезпечення можна віднести єдину базу 
даних для організації загалом (включаючи від-
далені відділення) і спеціальні програми (у ко-
жному відділенні власні, проте, не вельми 
схожі собою), які працюють із цієї базою да-
них. Так, НАСК «Оранта» достатньо давно ви-
користовує автоматизовану систему «Кадри», 
що призначається для автоматизованого ве-
дення кадрової інформації, а саме: 

- ведення штатного розкладу організації; 
- ведення картотеки особистих карток 

співробітників; 
- ведення картотеки відряджень; 
- ведення наказів із особового складу; 
- ведення довідників і класифікаторів си-

стеми; 
- обміну даними у вигляді розподіленої 

системи кадрового обліку. 
Із метою вдосконалення інформаційно-

технічного забезпечення управління персона-
лом НАСК «Оранта» рекомендується застосо-
вувати більш сучасну і функціональну спеціа-
лізовану автоматизовану систему управління 
персоналом БОСС-Кадровик від компанії Ін-
ком. Ця система управління персоналом дозво-
ляє оптимізувати процеси управління у вели-
ких організаціях, холдингових структурах, а 
також середніх компаніях, що динамічно роз-
виваються. Вона дозволяє: 

- планувати структуру організації, штат-
ні розклади і кадрову політику; 

- проводити розрахунок заробітної пла-
ти, оперативний облік руху кадрів; 

- вести адміністративний документообіг 
з персоналу і обліку праці, атестації та визна-
чення потреб (навчання, підвищення кваліфі-
кації) співробітників; 

- рекрутинг персоналу на вакантні поса-
ди; 

- ведення архівів без обмеження строків 
давності тощо. 

Система БОСС-Кадровик надає всім ко-
ристувачам єдиний інформаційний простір, од-
нак залежно від розв’язуваних завдань і служ-
бових повноважень кожен із них має свої права 
санкціонованого доступу до даних і довідників. 
До важливих особливостей системи БОСС-
Кадровик відноситься те, що в ній розрізняють-
ся поняття «співробітник» та «фізична особа». 
Одна й та ж людина (фізична особа) може бути 
прийнята на роботу з будь-яким статусом (крім 
«постійно») на будь-яке підприємство необме-
жену кількість разів. Виходячи з кожного факту 
прийому/переміщення/заміщення/звільнення, в 
процесі роботи співробітника на підприємстві 
створюється його власна історія призначень і 
змін, яка не залежить від іншого місця його ро-
боти. Зміною в історії призначень вважається не 
тільки переведення до іншого відділу або на 
іншу посаду, а й зміна параметрів, наприклад 
окладу. Співробітник може бути звільненим з 
будь-якого місця роботи, що не відображається 
на інших його робочих місцях. Але при цьому 
особисті дані заводяться до системи лише один 
раз – на фізичну особу. 

Система БОСС-Кадровик складається з 
окремих самостійних модулів. Так, головне за-
вдання модуля системи БОСС-Кадровик 
«Штатний розклад» – є опис організаційної 
структури організації. Тут вводиться інформа-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

161 

ція про фірми, що входять до складу організа-
ції, їх організаційний розподіл і штатний розк-
лад. У нашому випадку це стосується відді-
лень, філій, дирекцій, що складають структуру 
НАСК «Оранта». Модуль призначено для спів-
робітників планово-економічного відділу чи 
відділу праці та заробітної плати. 

Основними завданнями модулю «Облік 
кадрів» є ведення всієї облікової роботи з пер-
соналу за допомогою автоматизованих опера-
цій прийому, переміщення, звільнення співро-
бітників, і навіть з підготовки і обліку наказів, 
формування різноманітних списків і звітних 
документів, причому кількість останніх є нео-
бмеженою. Інформація про відпустки, лікарня-
ні і пільги персоналу є вихідною для точного 
та оперативного розрахунку заробітної плати 
співробітників. Цей модуль призначений для 
керівників, інспекторів відділів кадрів, мене-
джерів з персоналу. 

За допомогою модуля «Табельний облік» 
ведеться щоденний облік фактичної тривалості 
робочого дня чи формується табель за певний 
період часу з урахуванням неявок (відпусток, 
лікарняних, відряджень тощо). Табель може 
формуватися як по окремим відділенням, так і 
для організації в цілому. 

Відпрацьований час протягом місяця для 
кожного співробітника підсумовується і переда-
ється до модулю «Розрахунок заробітної плати» 
як вхідна інформація для нарахування фактич-
ного розміру заробітної плати. Модуль призна-
чено для автоматизації процедури розрахунку 
заробітної плати співробітників організації, фо-
рмування, виходячи з проведеного розрахунку, 
різних звітних документів, автоматичного фор-
мування проводок, що відбиваються на бухгал-
терських рахунках організації. 

Основним призначенням модулю «Облік 
в ПФУ» є автоматизація персоніфікованого 
обліку відомостей щодо застрахованих осіб, 
процесу формування звітності для Пенсійного 
фонду України. Дані для модуля «Облік в 
ПФУ» заводяться в модулях «Облік кадрів» і 
«Розрахунок заробітної плати». 

Основним призначенням модулю «Адмі-
ністратор системи» є настроювання роботи 
усіх модулів системи і розмежування доступу. 

Модуль «АРМ керівника» призначено 
для керівників вищого й середнього рівня. Ос-
новним призначенням модулю є робота з кон-
солідованою інформацією персоналу всіх фі-
лій, відділень, що входять до складу організа-
ції. Можливості модулю багато в чому подібні 
до модулю «Облік кадрів», тобто можна перег-

лядати будь-які кадрові дані про персонал, із 
тією лише відмінністю, що може бути одноча-
сний доступ до персоналу кількох відділень 
організації. 

HRManagement – контур системи БОСС-
Кадровик можна розглядати як ефективний ін-
струмент служби управління персоналом су-
часної української організації, адаптованої до 
сьогоднішніх вимог вітчизняного ринку. Так, у 
профіль «Посади» HRM-контуру входять: цілі 
й завдання певної посади, її функції. Сукуп-
ність вимог до різних посад є стандартизова-
ним набором параметрів, характеристик, ство-
рених для організації без прив’язки до конкре-
тної посади, але саме з набору різних вимог 
формується профіль конкретної посади. У сис-
темі БОСС-Кадровик ці вимоги розподіляється 
на: 

- професійно-кваліфікаційні (знання, на-
вички, досвід, вміння); 

- вимоги загального характеру (професій-
ні, психофізіологічні, соціального характеру); 

- компетенції, тобто ті характеристики 
співробітників, які важко визначити у вимірю-
ваних величинах. Набір компетенцій, розробле-
них для тієї чи іншої посади, потім може стати 
основою для процесу атестації разом з оцінками 
знань і навичок співробітників; 

- вимоги посадової інструкції, до якої 
входять права співробітника, його обов’язки, 
відповідальність, підпорядкованість, створю-
вані ним документи та інформаційні зв’язки. 

HRManagement-контур дозволяє автома-
тизувати такі процеси управління персоналом, 
як: 

1. Підбір персоналу. 
2. Залучення зовнішніх здобувачів 

(збирання та аналіз особистих справ і анкет ка-
ндидатів; зіставлення зібраних документів із 
базою вимог, визначення відповідності канди-
датів вимогам ймовірних посад; можливість як 
автоматизованого добору кандидатів, так і по-
шуку посад, найбільш їм відповідних). 

3. Аудит внутрішніх резервів філії: зіс-
тавлення профілю співробітника з вимогами 
вакантних посад і навіть між собою (визначен-
ня найгідніших). 

4. Оцінка співробітників і проведення 
заходів із атестації. 

5. Оцінка із метою визначення потреб 
у розвитку кадрів, зокрема в плануванні на-
вчання, у професійній перепідготовці тощо. 

6. Атестація персоналу (оцінка резуль-
татів діяльності співробітника), що передбачає 
певні кадрові операції: підвищення, зниження 
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в посаді, зміну рівня оплати, переміщення на 
іншу посаду, включення до кадрового резерву 
тощо. 

7. Навчання і підвищення кваліфікації, 
професійна перепідготовка. 

8. Періодичне або безперервне на-
вчання персоналу відповідно до виробничих 
інструкцій. 

9. Заплановане навчання, спрямоване 
на усунення виявлених невідповідностей про-
філю співробітника вимогам до займаної поса-
ди. 

Слід зазначити, що у всіх випадках орга-
нізації та проведення професійного навчання 
HRManagement-контур дозволяє як складати 
план заходів, так і планувати їх вартість, необ-
хідні ресурси та інші умови. 

Розробка і реалізація комплексу мотива-
ційних і компенсаційних заходів, наявність ба-
зи вимог дозволяє проаналізувати низку аспек-
тів діяльності співробітників і прийняти відпо-
відні управлінські рішення: ранжувати описи 
посад і профілів співробітників та обґрунтову-
вати рівні оплати праці (за методиками, за до-
помогою яких на підставі вимог до рівнів від-
повідальності і напруженості праці, інших ха-
рактеристик можливо розрахувати величину 
оплати праці, надати співробітникам відповідні 
тарифно-кваліфікаційні розряди). 

Отже, використання цього програмного 
продукту в умовах НАСК «Оранта» сприятиме 
ефективному веденню кадрового документоо-
бігу, виконанню всіх кадрових процедур, шви-
дкому отриманню будь-якої звітності з персо-
налу, спростить процедуру оперативного роз-
рахунку заробітної плати і тим самим дозво-
лить підвищити ефективність усієї інформа-
ційної системи загалом.  

Таким чином, сучасні автоматизовані си-
стеми управління персоналом призначені для 
оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва 
і персоналу кадрових служб (крім бухгалтерії і 
деяких інших підрозділів) і відіграють велику 
роль у підвищенні продуктивності їх праці. 
Автоматизоване зберігання і обробка повної 
кадрової інформації також дозволяє ефективно 
здійснювати підбір і переміщення співробітни-
ків. Крім того, автоматизований розрахунок 
заробітної плати з урахуванням інформації про 
позиції штатного розкладу, відпустки, лікарня-
ні, відрядження, пільги і стягнення дає можли-
вість співробітникам бухгалтерії точно й опе-
ративно нараховувати рівень заробітної плати, 
якісно та вчасно формувати бухгалтерські зві-
ти, відносити витрати на собівартість тощо.  

Одним із важливих показників ефектив-
ності впровадження комп’ютерних технологій 
у роботу кадрових служб є економія часу, який 
співробітники витрачають на рутинну роботу. 
Це дає можливість більш ефективного викори-
стання робочого часу персоналом відділу кад-
рів. Завдяки раціональному використанню ро-
бочого часу персоналу кадрових служб, орга-
нізація може досягти економії грошових кош-
тів, скоротивши кількість співробітників, не-
обхідну для виконання потрібної роботи. В 
цьому полягає позитивна економічна ефектив-
ність інформаційно-технічного забезпечення 
управління персоналом. 

Також дуже раціональним є використання 
Іnternet-технологій. По-перше, електронна по-
шта через швидкість передачі інформації є 
більш ефективною порівняно зі звичайною. Ця 
можливість в компанії використовується повні-
стю – у НАСК «Оранта» весь документообіг 
має електронний вигляд. По-друге, добір персо-
налу можна здійснювати через web-сайт компа-
нії. У НАСК «Оранта» існує офіційний сайт, де 
представлено розділ «Вакансії», в якому публі-
куються існуючі на даний час вакансії. Іnternet-
добір персоналу дозволяє докорінно поліпшити 
процес підбору і його найму завдяки 
об’єднанню в єдиному процесі кандидатів, ро-
ботодавців і HR-менеджерів, у результаті чого 
організація набуває висококваліфікованих фахі-
вців, що найкраще відповідають потребам дія-
льності організації. Він дозволяє організації: 

- автоматизувати повний цикл опера-
цій із добору кандидатів і навіть оцінювати на-
йманих співробітників у відповідності до ви-
мог організації; 

- супроводжувати всі етапи роботи, 
пов’язані з добором і наймом співробітників, – 
підтримувати усю інформацію, необхідну для 
кандидатів, менеджерів персоналу; 

- планувати наймання співробітників 
із найкращою результативністю завдяки вико-
ристанню інтегрованої інформації про персо-
нал. 

Отже, у роботі було розглянуто можли-
вості запровадження інформаційних систем і 
технологій в управління персоналом страхової 
компанії, зроблено висновки щодо ефективно-
сті обрання певних систем, що мають сучасну 
функціональність, надані рекомендації щодо 
застосування таких систем у діяльності НАСК 
«Оранта». Подальші дослідження мають бути 
спрямованими на розширення сфери викорис-
тання інформаційних систем і технологій в 
управлінні персоналом страхової компанії з 
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метою досягнення можливості зростання її 
людського капіталу та рівня використання 
людського потенціалу. 
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В статье на основе материалов стати-
стики, трудового законодательства, научных 
публикаций, государственной и профсоюзной 
аналитики исследуются тенденции развития со-
циально-трудовых отношений в Украине. Пока-
зана асимметрия этих отношений вследствие 
доминирования стороны работодателя и обос-
нованы её особенности в Украине. Выявлены ос-

новные причины конфликтов социально-
трудовых отношений и представлена их количе-
ственная и качественная характеристика. Дана 
весьма скептическая оценка роли украинского 
государства   как   крупнейшего    работодателя,  
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единственного законодателя и верховного ар-
битра в регулировании социально-трудовых от-
ношений. Сделан вывод о том, что сумма этих 
векторов ведёт скорее к демонтажу социальных 
завоеваний наёмных работников, чем к их укреп-
лению и становлению реального социального 
партнёрства и что противодействовать тако-
му развитию событий возможно лишь посред-
ством коллективных и разумных действий в 
рамках гражданского общества. 

Ключевые слова: наёмный труд, социаль-
но-трудовые отношения, трудовое законода-
тельство, социальное партнерство, трудовые 
конфликты  

 
O.L. Leonov  
Vectors of social and labor relations and labor law 

in Ukraine 
In the article on the basis of statistics, labor 

law, scientific publications, government and trade-
union analysts reviews trends in labor relations in 
Ukraine. Shows the asymmetry of this relationship 
due to the dominance of the employer and justified 
its features in Ukraine. The basic causes of the con-
flicts of social and labor relations, and presented 
their quantitative and qualitative characteristics. 
Substantiated very skeptical assessment of the role of 
the Ukrainian state, as the largest employer, the sole 
legislator and arbiter in the regulation of social and 
labor relations. Concluded that the sum of these vec-
tors is likely to dismantle the social gains of em-
ployees than to strengthen them and becoming a real 
social partnership and that counteract this develop-
ment is possible only through collective action and 
reasonable within civil society. 

Keywords: wage labor, social and labor rela-
tions, employment law 

 
Актуальность вопроса о состоянии, на-

правлениях и тенденциях развития социально-
трудовых отношений определяется ролью тру-
да в жизни общества вообще и ролью наёмного 
труда в жизни современного общества в част-
ности. Социально-трудовые отношения – это 
отношения между наёмными работниками и 
работодателями, предпринимателями, которые 
осуществляются ими как непосредственно, так 
и при участии государства. Они являются важ-
ной составной частью системы общественных 
отношений. Их состояние непосредственно 
воздействует на уровень и темпы развития 
экономики, уровень благосостояния общества 
и государственные доходы, на конкурентоспо-
собность экономики и социально-
политическую ситуацию в стране. Качество 
этих    отношений    в   значительной    степени 
лияет на социальное самочувствие граждан, на 

общую атмосферу в обществе. Трудовое право 
давно уже превратилось в одну из ведущих от-
раслей права и законодательства любого со-
временного государства.  

Как отмечал А.С. Панарин, современное 
общество отличается от традиционного двумя 
главными признаками: наличием промышлен-
ной индустрии, направленной на преобразова-
ние природы и индустрии социальной, направ-
ленной на активное преобразование общест-
венных отношений [12, с. 5]. И обе эти «инду-
стрии» неизбежно пересекаются и даже накла-
дываются друг на друга в плоскости социаль-
но-трудовых отношений. Привычный и знако-
мый нам социальный мир, по мнению И. Вал-
лерстайна, сложился вследствие осуществле-
ния программы рациональных реформ второй 
половины ХІХ – начала ХХ века. Одним из 
трёх ключевых компонентов этих реформ, на-
ряду с введением избирательного права и фор-
мированием национального самосознания, 
главным образом за счет введения обязатель-
ного начального образования и всеобщей во-
инской повинности для мужчин, стало разви-
тие трудового законодательства и перераспре-
деление экономических благ, впоследствии на-
званное созданием «государства благосостоя-
ния» [2, с. 14-15]. Правда, этот привычный и 
знакомый нам мир в начале XXI века стреми-
тельно рушится, изменяется в непонятном на-
правлении, что только добавляет актуальности 
заявленной теме. Современная эпоха представ-
ляет собой фазу бифуркации, в которой дейст-
вует закон многовариантной и многоаспектной 
вероятности, и в зависимости от конкретно-
исторической ситуации возможны самые раз-
личные альтернативы. 

Поэтому многочисленные научные изы-
скания отечественных исследователей, отра-
жённые и в солидных учебниках по социоло-
гии труда [8], и в справочниках по той же те-
матике [13], и в монографиях [6], и в много-
численных статьях в экономических и социо-
логических периодических изданиях и сборни-
ках [15], и в статистических и аналитических 
отчётах украинских государственных учреж-
дений, дают скорее материал для осмысления, 
чем обоснованные ответы на вопросы о сущ-
ности и направленности развития социально-
трудовых отношений в Украине.  

Целью данной статьи является объек-
тивная научная оценка векторов развития со-
циально-трудовых отношений и трудового за-
конодательства в Украине в современных ус-
ловиях. Оценка на основе анализа имеющихся 
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фактов, а также с учётом того обстоятельства, 
что все три ключевые участники данных от-
ношений – наёмные работники, работодатели 
(предприниматели) и государство – в боль-
шинстве случаев думают одно, говорят другое, 
а пишут третье. И с поправкой на тот факт, что 
в последние годы исследование социально-
трудовых отношений в значительной мере ус-
ложняется тем, что собственники и менедж-
мент предприятий, ссылаясь на коммерческую 
тайну и необходимость защиты персональных 
данных, практически полностью закрыли дос-
туп на предприятия для исследователей [17]. 

Наиболее важными вопросами социаль-
но-трудовых отношений являются порядок 
трудоустройства, гарантии сохранения рабоче-
го места, основания и порядок увольнения ра-
ботника, оплата труда, режим рабочего време-
ни и условия труда, охрана труда, участие ра-
ботника в принятии управленческих решений, 
условия деятельности профсоюзов либо других 
органов, уполномоченных на представительст-
во интересов наёмных работников, действен-
ность механизмов коллективно-договорного 
регулирования труда. Не менее важной сторо-
ной этих отношений выступает уровень ува-
жения чести и достоинства работника в про-
цессе труда. Анализ практического решения 
всех этих вопросов в Украине свидетельствует 
о тенденции усиления доминирования стороны 
работодателя как о наиболее сущностной об-
щей характеристике социально-трудовых от-
ношений.  

Собственно говоря, это доминирование 
при капитализме обусловлено экономически и 
едва ли устранимо. В юридической науке об-
щепризнанно, что формальное юридическое 
равенство участников трудовых правоотноше-
ний сочетается с их фактическим социально-
экономическим неравенством, накладываю-
щим неизгладимый отпечаток на сами эти от-
ношения. В.В. Жернаков подчёркивает, что 
«принуждение к труду следует искать не в 
правовой, а в социально-экономической сфе-
ре» [5, с. 34]. Н.Б. Болотина не только конста-
тирует, что «в науке трудового права традици-
онно принято считать, что при заключении 
трудового договора стороны юридически рав-
ны», но и поясняет, что юридическое равенст-
во имеет позитивное значение лишь при усло-
вии экономического и социального равенства и 
«на сегодня следует признать, что положение 
сторон при заключении трудового договора 
характеризуется не равенством, а скорее сво-
бодой выбора. Это более соответствует реали-

ям, потому что юридическое равенство в сфере 
наёмного труда не даёт сегодня равенства со-
циального и работник требует дополнительной 
правовой защиты» [1, с. 72-73]. Сочетание 
формального юридического равенства работ-
ника и работодателя с фактическим социально-
экономическим и властно-иерархическим не-
равенством нередко отбивает всякую охоту на-
ёмного работника отстаивать и защищать свои 
законные трудовые права и интересы, вынуж-
дает мириться с их нарушением, превращает 
человека из активного субъекта права в пас-
сивного созерцателя. 

В украинских реалиях эта тенденция до-
минирования стороны работодателей социаль-
но-трудовых отношениях особенно вырази-
тельна. Она обусловлена целым рядом объек-
тивных и субъективных причин. Основными 
из них являются состояние экономики и рынка 
труда, количественные и качественные харак-
теристики сторон и представляющих их субъ-
ектов.  

Отдел социальных отношений Нацио-
нального института стратегических исследова-
ний в аналитической записке «о состоянии со-
циально-трудовых отношений в Украине и ос-
новных направлениях их реформирования» 
(октябрь 2012 г.) первой причиной называет 
«низкие объемы предложения качественных 
рабочих мест вследствие депрессивного со-
стояния отечественного рынка труда и имею-
щихся структурных диспропорций». За исклю-
чением отдельных сегментов рынка труда, где 
имеет место неудовлетворенный спрос на вы-
сококвалифицированную (и высокооплачивае-
мую) рабочую силу, в целом на рынке труда 
преобладает предложение рабочей силы. По 
данным Госстатслужбы, количество свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей), за-
явленных предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями в службу занятости, в июне 
2012 г. составила 78,3 тыс. Нагрузка незанято-
го населения, находящегося на учете государ-
ственной службы занятости, на 10 свободных 
рабочих мест(вакантных должностей) состав-
ляла 59 чел. Низким остается качество тех ра-
бочих мест, которые предлагаются на рынке 
труда [17]. 

Украинские реалии рынка труда весьма 
печальны, причём, хронически. Не буду при-
водить различные количественные показатели, 
подтверждающие данный тезис. Приведу одну 
обобщающую характеристику: за 20 лет (1990-
2010 гг.) общемировой ВВП возрос на 164%, 
развивающихся стран – на 260%, развитых 
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стран – на 125%, стран СНГ – на 127%, в Ук-
раине – сократился до 65% от уровня 1990 г. С 
таким состоянием экономики напряжённость 
на рынке труда носит достаточно объективный 
характер и столь же объективно отбивает у 
трудящихся желание активно защищать свои 
права, добиваться улучшения условий труда и 
своего положения. В последнем Рейтинге 
стран и территорий по размеру валового внут-
реннего продукта (данные МВФ за 2012 г.) 
Украина находится на 53 месте между Кувей-
том и Катаром, правда, опережая Румынию. 
Украина со среднегодовым доходом в размере 
7222 дол. США входит в последнюю пятёрку 
Рейтинга европейских стран по ВВП на душу 
населения по ППС (данные МВФ по итогам 
2011 г.) позади Албании (7848 дол.), опережая 
лишь Грузию (5491 дол.), Армению (5392 дол.) 
и Молдову (3373 дол.). На фоне хронических 
экономических трудностей и неудач украин-
ский рынок труда перманентно сокращается, 
являя точечные качественные улучшения ско-
рее в виде исключения, чем правила. Четверть 
века назад у нас в стране насчитывалось 18-
20 млн. наёмных работников, в первые годы 
ХХІ века – 14-15 млн., в конце первого десяти-
летия – около 12 млн., а по данным госслужбы 
статистики в декабре 2013 г. средняя учётная 
численность штатных работников составляла 
9957,7 тыс. чел. (а в эквиваленте полной заня-
тости – 9744,5 тыс. чел.) [3; 14]. Разумеется, 
учитывая теневую занятость, количество на-
ёмных работников гораздо выше. Тем не ме-
нее, если рынок труда два десятилетия подряд 
сокращается и растёт резервная армия труда, а 
экономика не растёт, то вектор доминирования 
работодателя прочен и устойчив как никогда.  

Крайне велика доля так называемого 
«теневого» сектора экономики, а значит, и на-
ёмного труда, осуществляющегося за предела-
ми правового регулирования. Точному учёту 
этот сектор и такой труд не подлежат, однако, 
по оценкам экспертов, порядка трети наёмных 
работников осуществляют трудовую деятель-
ность в подобном порядке и для них социаль-
но-трудовые права – весьма условная и доста-
точно абстрактная категория. Грубо говоря, 
Конституция и КЗоТ их не касаются. 

Ещё один вектор развития социально-
трудовых отношений направлен в сторону ис-
пользования наёмного труда под видом «заём-
ного». Все большее распространение в Украи-
не приобретают такие формы применения за-
ёмного труда, как лизинг, аутстаффинг, аут-
сорсинг персонала. Проблема использования 

этих нетипичных форм занятости является в 
своей основе социально-экономической (хотя 
имеет и юридическую плоскость). Сущность ее 
заключается в том, что работодатели не смогли 
или не захотели достичь серьезного сокраще-
ния трудовых прав и гарантий работников, од-
нако стараются сократить свои обязательства 
перед ними, избежать социальной ответствен-
ности. Стремление работодателей минимизи-
ровать затраты на производство, в том числе за 
счет снижения прямых затрат на персонал, 
привело к тому, что продолжительность тру-
дового договора и условия занятости работни-
ка становятся нестабильными и негарантиро-
ванными. Эта тенденция четко прослеживается 
в попытке заменить постоянных работников 
временными, в применении нетипичных форм 
занятости. Ещё в 2011 г. Департаментом по во-
просам экономической защиты ФПУ под руко-
водством эксперта по вопросам занятости 
Ириной Потаповой были подготовлены рабо-
чие материалы в помощь профсоюзным акти-
вистам под названием «Нестандартные формы 
занятости: как не допустить нарушений», где 
был проведен достаточно предметный анализ 
этих тенденций [9].  

В Украине эти формы находятся в ста-
дии формирования. Наиболее отработанной у 
нас является услуга аутстаффинга, т.е. оформ-
ление в штат специализированного агентства 
сотрудников, работающих в компании, которая 
не намерена удерживать этот персонал у себя в 
штате. Для этого используется такой организа-
ционно-правовой механизм: 1) компания-
заказчик выводит за штат часть своих сотруд-
ников и передает их кадровому агентству; 
2) агентство формально выполняет для работ-
ников функции работодателя, но фактически 
они продолжают работу в той же компании; 
3) кадровое агентство как работодатель заклю-
чает трудовые контракты с персоналом и вы-
полняет весь спектр функций, связанных с их 
реализацией, ведет кадровое делопроизводст-
во, осуществляет отчисления в фонды соци-
ального страхования и удерживает налог с до-
ходов физических лиц, оформляет больнич-
ные, отпуска, предоставляет необходимые 
справки и т.п. Первопроходцем этого вида ус-
луг стала в начале 1990-х гг. Генеральная ди-
рекция по обслуживанию иностранных пред-
ставительств. Повышенный интерес украин-
ских предприятий вызывает возможность аут-
стаффинга сотрудников, выполняющих работы 
с потенциально высокой угрозой производст-
венного травматизма. Ответственность за не-
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надлежащие условия труда и производствен-
ный травматизм полностью возлагается на 
компанию-провайдера, а не на фактического 
работодателя. Особенно остро эти вопросы 
встают, когда речь идет о промышленном про-
изводстве. Здесь возникает много проблем с 
ответственностью компаний-провайдеров и 
фактических работодателей за нарушения пра-
вил техники безопасности, производственной 
санитарии, социальных гарантий работников. 
При применении аутстаффинга имеет место 
риск дискриминации заимствованного персо-
нала: ему предлагается, например, техника или 
инструменты более низкого класса по сравне-
нию с оборудованием рабочих мест штатных 
сотрудников, менее комфортное рабочее место 
и т.д. и т.п.  

Применение лизинга в социально-
трудовой сфере характеризуется платностью, 
многоцикличностью и срочностью. Одновре-
менно лизинг персонала является чрезвычайно 
сложным сочетанием арендных, кредитных 
отношений и посредничества. В Украине он не 
приобрёл широкого распространения. По 
крайней мере пока.  

Все более популярной разновидностью 
заемного труда становится у нас аутсорсинг 
персонала – буквально «привлечение персона-
ла», суть которого заключается в том, что ор-
ганизация передает одну или несколько своих 
непрофильных функций другой организации 
на основе гражданско-правового договора. 
Обычно используется следующий механизм: 
работники находятся в штате организации-
поставщика персонала, выполняющих свои 
трудовые функции по обслуживанию органи-
зации-заказчика персонала. Например, на ос-
новании гражданско-правового соглашения 
организация-поставщик выполняет для органи-
зации-заказчика персонала такие функции, как 
охрана, уборка помещений, обслуживание 
компьютерных сетей и т.д. Активно в Украине 
развивается аутсорсинг бизнес-процессов, ко-
торый предусматривает передачу сторонней 
организации отдельных процессов, которые 
для компании являются неосновными (напри-
мер, управление персоналом, бухгалтерский 
учет, логистика, маркетинг, реклама и т.д.). 
Обычно применение этой формы занятости 
приводит к изменению социально-трудовых 
отношений в пользу работодателя и к ухудше-
нию положения наёмных работников.  

Так, например, по информации ЦК 
профсоюза металлургов и горняков Украины в 
конце февраля 2010 р. из штата предприятий 

ГМК были переведены в другие организации 
4700 работников предприятий Донецкой об-
ласти. Практически на всех предприятиях За-
порожской области в разные периоды прове-
дена ликвидация (полная или частичная) ве-
домственных служб по охране предприятий с 
передачей этих функций вневедомственной 
структурам. В ОАО «Запорожский алюминие-
вый комбинат» в 2007 г. была проведена реор-
ганизация – из состава предприятия выведены 
ремонтники. Создана ремонтная организация – 
ООО «Сервисный центр «Металлург» с на-
чальной численностью 1600 чел. В течение 
2008-2009 гг. ликвидирована служба быта (ре-
монт спецобуви, ремонт и стирка спецодежды, 
работы по уборке и т.п.) численностью 
120 чел. На предприятиях Днепропетровской 
области (ОАО «Днепропетровский металлур-
гический завод им. Петровского», ОАО 
«Днепрококс», ОАО «Днепродзержинский 
коксохимический завод», ОАО «Интерпайп 
Нижнеднепровский трубопрокатный завод») 
ликвидированы структурные подразделения 
охраны предприятия, бухгалтерии, уборки по-
мещений и территории завода, общепита. В 
ОАО «Днепропетровский металлургический 
завод им. Коминтерна» и в ОАО «Днепропет-
ровский металлургический завод им. Петров-
ского» во время передачи непрофильных 
функций сторонним организациям многие ра-
ботники не хотели увольняться по переводу, 
поскольку на новом месте существенно меня-
лись условия труда, увеличивался объем работ, 
а зарплата устанавливалась ниже выплачивае-
мой ранее. Положения соответствующих кол-
лективных договоров теперь, естественно на 
них больше не распространялись. 

Распространяется и практика примене-
ния аутстаффинга. Так, 1,8 тыс. работников 
ОАО «Металлургический комбинат «Азов-
сталь» в Мариуполе работают на своих преж-
них рабочих местах, но уже находятся в трудо-
вых отношениях с ООО «Кадровое агентство 
«Азов персонал сервис», которое предоставля-
ет услуги по аутстаффинга. Это же имеет ме-
сто и в ОАО «Харцызский трубный завод». 
Причем в Харцызске осуществляется передача 
работников основных рабочих профессий, за-
действованных в основном технологическом 
цикле производства, например, грузчиков по 
разгрузке горячего агломерата. 

Несколько другой пример применения 
нестандартных форм занятости имел место в 
ООО «Гринко-Дон», коммунальном предпри-
ятии, несколько лет предоставлявшем услуги 
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по вывозу мусора в Донецке. Под давлением 
администрации штатные работники – водители 
мусоровозов и коммерческий отдел – были 
вынуждены уволиться по собственному жела-
нию, зарегистрироваться физическими лица-
ми- предпринимателями и уже на основе хо-
зяйственных договоров сотрудничать с этим 
предприятием. Фактические социально-
трудовые отношения переведены в плоскость 
хозяйственно-правовых, а, значит, трудовое 
право и защита со стороны профсоюза отме-
няются. Заинтересовались возможностями аут-
сорсинга и работодатели сферы производства 
хлебобулочных изделий. На предприятиях 
компании «Ассоциация Хлеб» начался процесс 
вывода работников служб сбыта в отдельные 
предприятия – торговые дома. Вместо начала 
предусмотренной законом процедуры высво-
бождения работников в связи с сокращением 
штата и численности работникам предложено 
увольняться по собственному желанию и тру-
доустраиваться на новые предприятия. 

Независимо от отрасли экономики взаи-
моотношения основного предприятия – потре-
бителя с вновь созданными предприятиями-
провайдерами осуществляются на основе до-
говоров об оказании услуг по аутсорсингу и 
аутстаффинга персонала. Предоставленные та-
ким образом рабочие места, как правило, непо-
стоянны, ненадежны, условны. Очевидно 
стремление работодателей переложить пред-
принимательские риски на плечи трудящихся. 

Практика показывает, что подавляющее 
большинство работников, выведенных за шта-
ты предприятия, теряют часть заработка. Такие 
тенденции были зафиксированы на металлур-
гических предприятиях. Работники, нанятые 
через кадровые агентства, зарабатывают 
меньше, чем постоянные, на 15, 20, а порой и 
50%. Иногда при передаче работников другим 
предприятиям и организациям размер зарпла-
ты оставался прежним, однако после опреде-
ленного времени зарплата постоянных работ-
ников увеличивалась (индексировалась на уро-
вень инфляции, повышалась по условиям кол-
лективного договора и т.п.), а в «выведенных» 
– нет. Условия оплаты труда работников с не-
постоянной занятостью проигрывают «посто-
янным» по премиям, различным доплатам, ко-
торые регламентируются для штатных работ-
ников предприятий локальными нормативны-
ми актами и коллективным договором. Как 
правило, они не распространяются на работни-
ков со всеми видами непостоянной занятости и 
зависят исключительно от доброй воли рабо-

тодателя. То же касается и выплат по итогам 
работы за год, оплаты сверхурочных и т.д. 
Важный момент, характерный для непостоян-
ной занятости, – проблемы с обеспечением ох-
раны труда работников. «Не свои» работники 
как бы выпадают из поля зрения служб охраны 
труда предприятия, использующего их труд, а 
компания-провайдер вообще не имеет отноше-
ния к рабочим местам своих сотрудников на 
предприятиях и даже не имеет специалистов 
по охране труда. В результате работникам с 
непостоянной занятостью не осуществляются 
доплаты за вредные условия труда, не предос-
тавляются дополнительные отпуска, как это 
делается для постоянных работников, не обес-
печиваются средства индивидуальной защиты 
в надлежащем объеме, не проводится нор-
мальный инструктаж и довольно часто они да-
же не имеют доступа в медпункт предприятия. 

Большинство заёмных работников теряют 
социальный пакет полностью или частично, 
причем «частично» означает «большую часть». 
Например, бывшие работники 
ОАО «МК «Азовсталь», переведенные на аут-
сорсинг и аутстаффинг, утратили право пользо-
ваться путевками в санаторий-профилакторий, в 
детские оздоровительные учреждения, потеряли 
статус «пенсионера-азовстальца» и все выплаты 
в соответствии со стажем работы на предпри-
ятии. Уменьшение учетной численности основ-
ных работников предприятия посредством при-
менения аутсорсинга и аутстаффинга не при-
несло ничего хорошего и тем, кто остался в 
штате. Потенциальная угроза повторить путь 
«выведенных» работников, дает работодателю 
дополнительный рычаг для продвижения своих 
интересов. Возможна также нездоровая конку-
ренция и дальнейшее противопоставление по-
стоянных работников с «заёмными» от сторон-
них предприятий и организаций [9, с. 14-16]. 

Не менее важной причиной асимметрии 
социально-трудовых отношений в Украине 
выступает слабость профсоюзного движения. 
Следует напомнить, что зарождение профсо-
юзного движения в ХІХ ст. было связано 
именно с потребностями наёмных работников, 
столкнувшихся с капитализмом, равнодушным 
к проблемам гуманизма, осуществляющим в 
кратчайшие сроки простейшее накопление, 
еще не познавшим, что покупательная способ-
ность рабочей силы является для промышлен-
ного производства наилучшим гарантом и наи-
более верным рынком сбыта и имело целью 
сопротивления необузданному, беспощадному, 
«дикому» капитализму. Именно такими были 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

169 

профсоюзы и у нас на Украине в начале ХХ в. 
Однако, после своей победы в революции и 
гражданской войне правящая коммунистиче-
ская партия довольно быстро отбила у них 
охоту к сопротивлению и превратила их в 
«приводные ремни от партии к массам», в 
«школу коммунизма», а фактически – в органы 
мобилизации масс на выполнение задач партии 
и правительства, в пятое колесо телеги совет-
ской власти. Их кризис, начавшийся ещё на за-
кате эры коммунизма, до сих пор не преодо-
лен. Что очень печально, поскольку дейст-
вующее трудовое законодательство преду-
сматривает лишь минимум социально-
трудовых гарантий и нацеливает работников и 
работодателей выстраивать социально-
трудовые отношения на коллективно-
договорной основе. Именно от «переговорной 
силы» профсоюзов в значительной степени за-
висит уровень защиты интересов наемных ра-
ботников в отношениях с работодателями в 
рамках существующей экономической систе-
мы. Однако, по экспертным оценкам, пример-
но на половине всех предприятий и учрежде-
ний, а также на большинстве предприятий (ма-
лых и средних) частного сектора профсоюзов 
вообще нет. На крупных предприятиях и в го-
сударственных учреждениях доминируют тра-
диционные профсоюзы, которые в новых эко-
номических условиях фактически продолжают 
выполнять присущие им еще с советских вре-
мен функции «отделов соцзащиты» при адми-
нистрациях и посредников в отношениях меж-
ду работодателями и наемными работниками. 
Выполнение профсоюзами такой роли не по-
зволяет эффективно защищать интересы наём-
ных работников и, соответственно, не способ-
ствует росту уровня доверия к ним [17 ].  

Следствием (и одновременно свидетель-
ством) указанной слабости стало нарушение 
принципа юридического равенства сторон со-
циально-трудовых отношений в действующем 
законодательстве Украины. Например, нормы 
Закона Украины «Об организациях работода-
телей, их объединениях, правах и гарантиях их 
деятельности» дают право Общему представи-
тельскому органу работодателей обеспечивать 
представительство организаций работодателей, 
их объединений в заседаниях Кабинета Мини-
стров Украины, коллегиальных органов мини-
стерств, других органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления (п.2 
статьи 12). Закон Украины «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» содержит лишь общую норму, согласно 

которой «государство признает профсоюзы 
полномочными представителями работников и 
защитниками их трудовых, социально-
экономических прав и интересов, сотруднича-
ет с профсоюзами в их реализации» (статья 
13). То есть в Украине имеет место не просто 
асимметрия сторон социально-трудовых отно-
шений, но асимметрия, возведенная в закон. 
Чтобы от неё избавиться, профсоюзы должны 
стать гораздо более активными и даже агрес-
сивными в защите интересов своих членов. 
Это важно, потому что нигде в мире, по край-
ней мере, в мире господства капитала по об-
щему правилу улучшение положения наёмных 
работников и условий наёмного труда не шло 
иначе, чем через профсоюзы. 

Доминирующая, практически не сдержи-
ваемая ни профсоюзами, ни государством, сто-
рона работодателя навязывает работникам две 
основные, достаточно архаичные, свойствен-
ные ранним этапам капитализма модели соци-
ально-трудовых отношений – во-первых, «па-
терналистского союза» между работодателем и 
зависимым от него наемным работником; во-
вторых, грубо-прагматического использования 
наемного работника как обезличенной рабочей 
силы. Патернализм – это установка на отцов-
скую опеку и заботу. В социально-трудовых 
отношениях она предусматривает не просто 
зависимость работника от работодателя, но и 
его покорность начальственной воле, послуш-
ность и лояльность в обмен на опеку и заботу, 
авторитарно-педагогическое отношение к ра-
ботникам как к нуждающимся в присмотре де-
тям. Эта модель здорово напоминает те не та-
кие уж и давние времена, когда трудящиеся 
вынуждены были постоянно благодарить пар-
тию и её вождей «лично» за заботу, отвечать 
на неё «ударным трудом». В Донецке, напри-
мер, до сих пор активно практикуются добро-
вольно-принудительные субботники для ра-
ботников бывших ЖЭКов (хотя последние и 
реорганизованы в КП, ЧП или ООО) в осенний 
и весенний период по указанию коммунальных 
«вождей». И это при наличии противозаконной 
и хронической задержки выплаты зарплаты 
сроком в два-три месяца. Вторая модель ещё 
проще – безжалостная капиталистическая (в 
крайних случаях – докапиталистическая) экс-
плуатация без особой оглядки на действующее 
законодательство. Каждая из этих моделей 
предполагает высокий уровень неформальной 
составляющей в отношениях между сторона-
ми, ведь формализация означает закрепление в 
твёрдых и ясных нормах прав и обязанностей 
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сторон, чёткое отграничение сферы неотчуж-
даемой автономии работника, а значит и огра-
ничение произвола работодателя. Партнерский 
тип социально-трудовых отношений, который 
предполагает относительную равенство и са-
мостоятельность сторон, а также использова-
ние ими предусмотренных законодательством 
норм и процедур скорее декларируется, чем 
реализуется и остается для современной Ук-
раины скорее исключением, чем правилом. 
Можно только приветствовать принятие зако-
на «О социальном диалоге в Украине» от 
23.12.2010 г., однако серьёзного воздействия 
на активизацию такого диалога и реальное со-
стояние социально-трудовых отношений это 
событие не оказало.  

Важным участником социально-
трудовых отношений выступает также госу-
дарство, публичная власть в целом (то есть, го-
сударство и местное самоуправление), являясь 
одновременно и крупнейшим работодателем, и 
единственным законодателем, и верховным 
арбитром. При этом наше государство, как и 
любое другое капиталистическое государство, 
преимущественно выражает и обслуживает ин-
тересы капитала. Лучше И. Валлерстайна о та-
ком государстве не скажешь: «В каких же ус-
лугах государства нуждаются капиталисты? 
Первой и наиболее важной из них является за-
щита от свободного рынка. Свободный рынок 
– это смертельный враг накопления капитала. 
Гипотетический свободный рынок, который 
так дорог авторам экономических трактатов, 
рынок множества покупателей и продавцов, 
обладающих достоверной информацией, был 
бы для капиталистов катастрофой. Кто спосо-
бен заработать в таких условиях? Доходы ка-
питалистов свелись бы к доходу гипотетиче-
ского пролетария XIX века, определяясь дей-
ствием «железного закона прибыли в условиях 
свободного рынка», и едва позволяли бы им 
сводить концы с концами. На самом деле этого 
не происходит, поскольку реально сущест-
вующий ныне рынок отнюдь не свободен» [2, 
с. 87]. «Конечно, монополии – это не единст-
венная выгода, получаемая капиталистами от 
государства. Другая важная выгода, которая 
всегда бросается в глаза, – это поддержание 
порядка. Порядок внутри государства означает 
в первую очередь предотвращение выступле-
ний трудящихся классов. И это нечто большее, 
чем исполнение полицейских функций, на-
правленных на пресечение воровства; эта роль 
государства состоит в снижении эффективно-
сти классовой борьбы рабочих. Последнее дос-

тигается сочетанием силы, обмана и уступок. 
Либеральным мы считаем такое государство, в 
котором значение силы сокращается, а роль 
обмана и уступок возрастает. Такой механизм 
функционирует неплохо, но применим не вез-
де, особенно в периферийных регионах миро-
хозяйства, где прибавочный продукт слишком 
мал, чтобы позволить государству задейство-
вать в ходе реализации уступок значительные 
средства. Даже в самых либеральных государ-
ствах существуют серьезные законодательные 
нормы, ограничивающие свободу действий 
трудящихся, и в целом эти ограничения намно-
го строже тех, что одновременно налагаются 
на предпринимателей. Нет ни одной юридиче-
ской системы, которая не носила бы классово-
го характера…» [2, с. 91]. Остаётся добавить, 
что задействовать в ходе реализации уступок 
наёмным работникам значительные средства 
наше государство не в состоянии. Неслучайно, 
седьмая, заключительная глава известной мо-
нографии В.В. Дементьева «Экономика как 
система власти» называется «Переходная эко-
номика как система неэффективной власти» [4, 
с. 311-383]. Переформатирование неэффектив-
ной власти в эффективную является длитель-
ным, сложным и многоплановым процессом, а 
значит, добиваться снижения эффективности 
классовой борьбы наёмных работников она 
будет добиваться преимущественно сочетани-
ем силы (угрозы её применения), обещаний и 
обмана.  

Объективная противоположность инте-
ресов наемных работников и работодателей 
привносит в социально-трудовые отношения 
значительный потенциал конфликтности. Сре-
ди проблем, порождающих конфликты, такие 
как нарушение прав наемных работников в 
процессе трудоустройства и заключения тру-
дового договора; низкий уровень оплаты труда 
наемных работников, нарушение сроков и по-
рядка её выплаты; широкое распространение 
вынужденной неполной занятости, работы в 
условиях неполного рабочего дня (недели); 
принудительные отпуска без сохранения зара-
ботной платы; практика незаконных увольне-
ний работников; действия работодателей, ко-
торые оскорбляют профессиональную честь и 
человеческое достоинство работников; дейст-
вия работодателей, нарушающие коллектив-
ные права работников, например, уклонение от 
заключения коллективных договоров или не-
выполнение обязательств, принятых в коллек-
тивных договорах и соглашениях; игнорирова-
ние обоснованных требований наемных работ-
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ников или профсоюзов; невыполнение реше-
ний примирительных органов, соглашений и 
договоренностей по разрешению коллектив-
ных трудовых споров. Впрочем, нередко такие 
споры становятся следствием конфликтов кор-
поративных, между собственниками (собст-
венниками и менеджментом), втягивающими в 
них трудовой коллектив наёмных работников. 

Анализ практики разрешения трудовых 
споров в Украине, проведенный специалиста-
ми Национальной службы посредничества и 
примирения Украины в процессе разработки и 
обсуждения совместно со шведскими коллега-
ми проекта Новой модели разрешения трудо-
вых споров содержит весьма показательные 
количественные и качественные характеристи-
ки трудовых конфликтов [10, Приложение 1]. 
Прежде всего, следует отметить, что защита 
трудовых прав и интересов работников осуще-
ствляется в Украине как в индивидуальном, 
так и в коллективном порядке. Поэтому систе-
ма разрешения трудовых споров предусматри-
вает различные процедуры для решения инди-
видуальных и коллективных трудовых споров, 
а также судебный и внесудебный порядок. 
Нормы, которые формируют существующую 
систему защиты трудовых прав и интересов 
работников, установлены в целом ряде законо-
дательных актов, что затрудняет их правопри-
менение, а предусмотренная ими процедура 
рассмотрения трудовых споров является на-
столько сложной, что использовать свое право 
на защиту трудовых прав и интересов является 
не простой задачей. Так, например, общий до-
судебный порядок разрешения индивидуаль-
ных трудовых споров установлен главой ХV 
КЗоТ Украины, а для отдельных категорий ра-
ботников установлен специальный порядок, 
особенности которого определяются специ-
альными законами. 

В целом статистика рассмотрения инди-
видуальных трудовых споров в судах свиде-
тельствует о тенденции к снижению. Если в 
2001 г. в судах рассматривалось 201 тыс. дел 
по трудовым вопросам, то в 2003 г. – 
157,7 тыс. дел, в 2005 г. – 95,5 тыс. дел. Боль-
шинство дел было связано с взысканием за-
долженности по заработной плате. Так, в 
2009 г. было рассмотрено в судах общей юрис-
дикции 38 тыс. дел, из них 32,7 тыс. – о взы-
скании заработной платы; в административных 
окружных судах было рассмотрено 5,6 тыс. дел 
из них 3,7 – связанные с взысканием зарплаты. 
Уменьшение количества рассмотрения подоб-
ных дел вряд ли стоит связывать с наступлени-

ем экономической стабильности и уменьшени-
ем конфликтности социально-трудовых отно-
шений, так как продолжает иметь место за-
долженность по выплате заработной платы, не-
законные увольнения и т.п.  

Коллективные трудовые споры разре-
шаются в соответствии с Законом Украины «О 
порядке разрешения коллективных трудовых 
споров» и нормативными актами Националь-
ной службы посредничества и примирения. 
Определенные особенности, связанные с акта-
ми, формами, субъектами социального диалога 
и влияющие на решение коллективных трудо-
вых споров, предусмотрены законами «О кол-
лективных договорах и соглашениях», «О со-
циальном диалоге в Украине», «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», «Об организациях работодателей, 
их объединениях, правах и гарантиях их дея-
тельности», «О местных государственных ад-
министрациях», «О местном самоуправлении в 
Украине». Формирование системы разрешения 
таких споров началось с принятием Закона Ук-
раины «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)», который оп-
ределил правовые и организационные основы 
функционирования системы мер по их реше-
нию. С целью содействия урегулированию 
этих споров Указом Президента Украины от 
17.11.1998 г. № 1258 был образован постоянно 
действующий государственный орган – На-
циональная службу посредничества и прими-
рения (НСПП). Важную роль в системе разре-
шения коллективных трудовых споров играют 
также органы, создаваемые по инициативе 
сторон коллективного трудового спора для его 
рассмотрения (примирительная комиссия, тру-
довой арбитраж). Суд также полномочен ре-
шать такой трудовой спор, однако только в 
случае, когда работникам запрещено прово-
дить забастовку, а стороны спора не учли ре-
комендации НСПП по его решению. 

На протяжении 15 лет деятельности 
НСПП (1999-2013 гг.) Служба способствовала 
решению 1902 коллективных трудовых споров 
и 4696 требований, выдвинутых наемными ра-
ботниками и профсоюзами в коллективных 
трудовых спорах по вопросам, определенным 
статьей 2 Закона Украины «О порядке разре-
шения коллективных трудовых споров (кон-
фликтов)». Подавляющее большинство требо-
ваний, выдвинутых наемными работниками в 
указанных 1902 спорах, возникли в связи с 
разногласиями относительно невыполнения 
требований законодательства о труде (2500 
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требований – 53,2%) и невыполнения собст-
венниками коллективных договоров, соглаше-
ний или отдельных их положений (1475 – 
31,4%). Остальные требования касалась разно-
гласий между сторонами социального диалога 
по вопросам установления новых или измене-
ния существующих социально-экономических 
условий труда и производственного быта (583 
– 12,4%) и заключения или изменения коллек-
тивного договора, соглашения (138 – 3,0%). По 
уровням общее количество коллективных тру-
довых споров распределялось следующим об-
разом: на национальном уровне – 5, на отрас-
левом – 17, на территориальном – 68, на про-
изводственном – 1812. Среди отраслей эконо-
мики наибольшее их количество было на 
предприятиях, в учреждениях, организациях 
машиностроения – 333 (17,5%), ЖКХ – 303 
(15,9%), образования – 222 (11,7%), транспорта 
– 201 (10,6%), угольной отрасли – 192 (10,1%). 
Анализ практики разрешения трудовых споров 
в Украине показал отсутствие целостной эф-
фективной системы урегулирования конфлик-
тов. Это побудило представителей сторон 
профсоюзов и работодателей совместно с 
НСПП начать работу над формированием но-
вой модели решения трудовых споров в Ук-
раине в направлении разработки, обсуждения и 
внедрения упрощенных и оперативных внесу-
дебных процедур. Работа над новой моделью 
решения трудовых споров в Украине значи-
тельно активизировалась в 2011 г., когда при 
содействии Шведского агентства по вопросам 
развития и сотрудничества (SIDA) в Украине 
был начат Шведско-украинский проект в сфере 
разрешения трудовых споров на основе со-
трудничества Национальной службы посред-
ничества Швеции и Национальной службы по-
средничества и примирения Украины. В де-
кабре состоялась презентация разработанной в 
рамках проекта Новой модели решения трудо-
вых споров в Украине [10] широкой общест-
венности и теперь дело за парламентом. Так 
что в плане развития законодательства о по-
рядке решения трудовых споров вектор доста-
точно очевиден, и он направлен в сторону им-
плементации европейского опыта.  

В принципе в том же направлении по-
степенно развивается и вся система трудового 
права и законодательства Украины, свидетель-
ством чего вполне может служить многостра-
дальный проект нового Трудового кодекса 
[16], призванного заменить Кодекс законов о 
труде Украины, принятый в 1971 г. в совер-
шенно иных социально-экономических и по-

литических условиях. Впрочем, следует отме-
тить, что за 7 лет присутствия в парламенте 
этот кодекс так и не перерос стадию законо-
проекта. Анализ проблем, коллизий, пробелов 
трудового законодательства Украины является 
темой отдельного специального разговора. В 
контексте обсуждения векторов развития со-
циально-трудовых отношений более важным 
представляется подчеркнуть следующий ас-
пект проблемы: самое совершенное трудовое 
законодательство приносит мало пользы чело-
веку, обществу и государству, если оно не ра-
ботает или работает неэффективно. Однако это 
вовсе не основание для пессимизма и уныния, 
а лишь повод напомнить, что никакое право не 
работает само по себе, что любые права, в том 
числе трудовые и социально-экономические, 
реализуются только активными усилиями лю-
дей, что люди наделены волей и сознанием и 
сами выстраивают свои отношения. А также 
повод напомнить ещё одну мысль уже цитиро-
вавшегося в начале статьи А.С. Панарина. 
Мысль о том, что всем человеческим истори-
ческим опытом, в том числе и особенно 
ХХ века подтверждается тот факт, что ни уч-
реждения, ни правовые институты, ни матери-
альные ресурсы не являются действенными, 
если они не сбрызнуты живой водой человече-
ской веры и энтузиазма [11, с. 29].  

Выводы. В статье на основе материалов 
статистики, действующего трудового законо-
дательства, государственной и профсоюзной 
аналитики, научных публикаций, личного 
опыта профсоюзной работы и участия в раз-
решении коллективных трудовых споров в ка-
честве независимого посредника освещены 
векторы развития социально-трудовых споров 
в Украине. Показана асимметрия этих отноше-
ний вследствие доминирования стороны рабо-
тодателя и её особенности в Украине. Приве-
дены примеры практики замещения собствен-
но наёмного труда «заёмным», что негативно 
воздействует на качество социально-трудовых 
отношений. Показаны основные причины кон-
фликтов социально-трудовых отношений и 
представлена их количественная и качествен-
ная характеристика. Дана весьма скептическая 
оценка роли государства, как крупнейшего ра-
ботодателя, единственного законодателя и 
верховного арбитра в регулировании социаль-
но-трудовых отношений. Сумма этих векторов 
ведёт скорее к демонтажу социальных завое-
ваний наёмных работников, чем к их укрепле-
нию и становлению реального социального 
партнёрства. Противодействовать такому раз-
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витию событий возможно лишь посредством 
коллективных и разумных действий в рамках 
гражданского общества. Особенно если укра-
инское государство окажется способным за-
крепить в законодательстве необходимые пра-
вовые условия для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых от-
ношений и проявит политическую волю для 
поддержки более слабой стороны этих отно-
шений в лице наёмных работников. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

 
Определенным резервом повышения эф-

фективности использования персонала предпри-
ятия является сокращение потерь рабочего вре-
мени в связи с временной нетрудоспособностью 
работников. Для использования данного резерва 
необходимо исследовать влияние отдельных 
факторов на потери рабочего времени. Уста-
новлено, что эти факторы имеют статистиче-
ски значимые различия по видам экономической 
деятельности. На новой статистической базе 
подтвержден ранее сделанный вывод о том, что 
особенности условий функционирования пред-
приятий различных организационно-правовых 
форм хозяйствования обуславливают различные 
уровни и динамику потерь рабочего времени. 
Подтверждено, что с ростом удельного веса 
работников ООО и частных предприятий сни-
жается показатель уровня потерь рабочего 
времени. 

Ключевые слова: потери рабочего време-
ни, управление персоналом, корреляционный ана-

лиз, организационно-правовые формы предпри-
ятий 

 
D. Lyashov  

Analysis of factors affecting the loss of 
working time on the enterprises of Ukraine 

Reserve certain efficiency plant personnel is 
reduction in lost working time due to temporary dis-
ability workers. To use this provision is necessary to 
investigate the influence of individual factors on the 
loss of working time. Found that these factors are 
statistically significant differences in the types of 
economic activity. On the basis of a new statistical 
confirmed the earlier conclusion that the particular 
operating conditions of enterprises of different or-
ganizational forms result in different levels of man-
agement and the dynamics of the loss of working 
time. Confirmed that with increasing proportion of 
workers  LLC  and  private enterprises reduced indi- 
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Управление эффективностью персонала 

предприятия предполагает управление теми 
факторами, которые ее определяют. Исследо-
ватели указывают на то, что среди множества 
факторов, влияющих на эффективность ис-
пользования персонала, определенная роль 
принадлежит факторам, формирующим тот 
или иной уровень использования рабочего 
времени. Однако они не в полной мере иссле-
дованы в контексте сокращения непроизводи-
тельных потерь рабочего времени. Все это ука-
зывает на актуальность изучения влияния раз-
личных факторов на потери рабочего времени. 

Изучению вопросов рационального ис-
пользования рабочего времени на предприятиях 
посвящены работы многих ученых. Так, 
В.В. Дубенко [3] провел анализ современных 
подходов к оценке эффективности управления 
персоналом предприятия, определил соответст-
вующие факторы и показатели, разработал кон-
цептуальный подход, методику и организаци-
онно-методические процедуры комплексной 
оценки эффективности управления персоналом. 
Автор выделил три подхода к оценке эффек-
тивности управления персоналом: экономиче-
ский, трудовой и социально-психологический. 
Именно в третьем подходе в системе факторов 
находится эффективное использование рабоче-
го времени. 

Л.М. Андросова [1] обосновала возмож-
ность применения методов корреляционного 
анализа для количественной оценки зависимо-
сти потерь рабочего времени в связи с времен-
ной нетрудоспособностью работников и коли-
чеством рабочих мест, условия труда на кото-
рых не соответствуют нормативным значени-
ям. Для этого ей использованы статистические 
данные по Украине за 2004 гг. о среднегодовой 
численности работников по видам промыш-
ленной деятельности, использование фонда 
рабочего времени в промышленности, стати-
стика состояния условий труда по видам эко-
номической деятельности. Данным автором 
также обосновано использование сокращение 
потерь рабочего времени по временной нетру-
доспособности как фактор повышения эффек-
тивности использования человеческого капи-
тала предприятия [2]. 

В.П. Полуянов [8] изложил результаты 
своего исследования зависимости потерь  ра-
бочего времени от организационно-правовой 

формы предприятий и пришел к выводу о том, 
что развитие многообразия форм собственно-
сти ослабило контроль государства за соблю-
дение законодательства в сфере охраны труда, 
в результате чего в экономике Украины на-
блюдается не только увеличение потерь по за-
болеваемости и травматизму, но и сокрытие 
определенного количества несчастных случаев 
от статистического учета.  

В работах В.П. Полуянова с соавторами 
[6; 7; 9] рассмотрены практические условия 
применения различных методик анализа и про-
гнозирования использования рабочего време-
ни: метод вероятностного прогнозирования 
структуры потерь рабочего времени на про-
мышленных предприятиях, влияние эффектив-
ности использования рабочего времени на фи-
нансовые результаты шахты, подходы к фак-
торному анализу потерь рабочего времени. 

О.В. Захарова предлагает направления 
расширения информационных возможностей 
форм статистической отчетности для оценки 
степени влияния сокращения потерь по времен-
ной нетрудоспособности на эффективность ин-
вестиций в человеческий капитал [4]. В соав-
торстве с С.О. Поторочиным, О.В. Захарова 
предлагает использовать корреляционно-
регрессионный анализ для установления при-
чинно-следственной связи между такими пока-
зателями, как: количество человеко-дней нетру-
доспособности на одного потерпевшего и затра-
тами на мероприятия по охране труда на одного 
работающего; количеством несчастных случаев 
по организационным причинам и потерями ра-
бочего времени в среднем на одного наемного 
работника, занятого промышленной деятельно-
стью; между численностью работников, кото-
рым установлена хотя бы один из видов льгот и 
компенсаций, и расходами на мероприятия по 
охране труда в расчете на одного работающего; 
степени износа основных средств промышлен-
ных предприятиях и количеством человеко-
дней нетрудоспособности на одного потерпев-
шего, связанные с производством [10]. 

В статье Ю.И. Кундиева, А.М. Нагорной, 
Л.А. Добровольского [5] освещаются вопросы 
производственного травматизма в Украине и 
некоторых странах Запада за период 1990-
2007 гг., проводится сравнение показателей об-
щего и смертельного травматизма в абсолют-
ных цифрах и на 100 тыс. работающих. Обра-
щено внимание на неполный учет общего трав-
матизма в Украине и на недостаточный анализ 
причин травматизма, что не позволяет в доста-
точной мере оценивать риск несчастных случа-
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ев и разработать эффективные меры профилак-
тики. 

Однако, не смотря на достаточно об-
ширные исследования выбранной тематики, 
остаются не раскрытыми вопросы, посвящен-
ные количественной оценке влияния различ-
ных факторов на общую эффективность 
управления персоналом предприятия, и, преж-
де всего, в части регулирования уровня ис-
пользования рабочего времени персонала.  

Целью работы является оценка степени 
влияния отдельных факторов на показатели 
использования рабочего времени на предпри-
ятиях Украины. 

Данные официальной статистической от-
четности Украины [11-15] позволили проанали-
зировать динамику фонда рабочего времени од-
ного среднего штатного работника за период с 
2008 по 2012 гг. по видам экономической дея-
тельности, табл. 1. Обращает на себя внимание 
тот факт, что налицо динамика его постоянного 
уменьшения. В целом его продолжительность в 
2012 г. на 13,2% меньше, чем в 2008 г., однако 
данный факт связан только с действующим за-
конодательством и особенностями его приме-
нения в условиях предприятий конкретного ви-
да экономической деятельности в конкретный 
период времени. 

 
Таблица 1 

Фонд рабочего времени в среднем на одного штатного работника в Украине, ч 
 

Номер вида 
деятельности Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Всего 1943 1918 1916 1911 1909 

2 Сельское хозяйство, охота и связанные с ними 
услуги 1963 1947 1930 1939 1936 

3 лесное хозяйство и связанные с ним услуги 2002 1985 1986 1974 1974 
4 рыбное хозяйство 1947 1937 1905 1911 1871 
5 Промышленность 1996 1971 1973 1970 1970 
6 Строительство 1993 1956 1936 1940 1929 

7 Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного потребления 1962 1924 1911 1923 1919 

8 Деятельность гостиниц и ресторанов 1942 1902 1867 1888 1887 
9 Деятельность транспорта и связи 1992 1966 1971 1964 1960 
10 Финансовая деятельность 1989 1964 1955 1943 1952 

11 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, 
инжиниринг и предоставление услуг предпри-
нимателям 

1982 1966 1949 1944 1941 

12 Государственное управление 1965 1958 1959 1944 1948 
13 Образование 1722 1708 1708 1698 1696 

14 Здравоохранение и предоставление социальной 
помощи 1986 1972 1976 1964 1961 

15 
Предоставление коммунальных и индивиду-
альных услуг; деятельность в сфере культуры и 
спорта 

1868 1852 1849 1836 1840 

 
Кроме того, фонд разнится по видам 

экономической деятельности. Для того чтобы 
оценить, существуют ли статистически 
значимые различия между предприятиями 
различных видов экономической деятельности, 
которые привели к различиям в среднем фонде 
рабочего времени на одного штатного 
работника, воспользуемся методом проверки 
статистических гипотез. При этом в качестве 
основной гипотезы следует выдвинуть 
нулевую – т.е. гипотезу о статическом 

равенстве показателей. Для ее проверки 
воспользуемся t-критерием Стьюдента, 
который исчисляется по формуле: 

tрасч
разн

xx


12  ,                  (1) 

где tра сч  – фактическое значение t-критерия 
Стьюдента; 

      21, xx  – средние двух совокупностей; 
       разн – показатель колеблемости  
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разности. 
 
Показатель колеблемости разности 

может быть исчислен так: 

11 2

2
2

1

2
1







nnразн



, (2) 

где 2
1 – дисперсия признака в первой 

совокупности; 

       2
2

 – дисперсия признака во второй  
совокупности; 
      n1, n2 – объем совокупностей; 
     (n1-1), (n2-1) – число степеней свободы. 

 
Исчисленное с помощью формулы фак-

тическое значение критерия – tрасч. сравнивают 
с его критическим значением – tкр. Если в ходе 
сравнения окажется, что tрасчtкр, то нулевую 
гипотезу считают не противоречащей данным 
наблюдения. При tрасч>tкр нулевую гипотезу от-
вергают в пользу одной из альтернативных ги-
потез. 

Случаи отклонения нулевой гипотезы по 
результатам проверки приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Случаи отклонение гипотезы о статистическом равенстве средних фондов рабочего времени 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1     +   +       + + + + + + + 
2     +   +     + +       + + + 
3 + +   +     + +       + +   + 
4     +   +       +       + + + 
5 + +   +     + +       + +   + 
6               +         +   + 
7     +   +       +       + + + 
8   + +   + +     + + + + + + + 
9 + +   +     + +         +   + 
10 +             +         +   + 
11 +             +         +   + 
12 +   +   +     +         +   + 
13 + + + + + + + + + + + +   + + 
14 + +   +     + +         +   + 
15 + + + + + + + + + + + + + +   

 
В табл. 2 нумерация строк и столбцов со-

ответствует номерам строк в табл. 1. Знаком «+» 
отмечены те варианты парных сравнений сред-
них значений фонда рабочего времени по видам 
экономической деятельности, при которых нуле-
вая гипотеза была отклонена. Это означает, что 
по этим парам средних значений следует при-

знать наличие статистически значимых различий 
по формированию фонда рабочего времени, что 
означает различие по одному из показателей, ха-
рактеризующих условия труда работников. 

В табл. 3 на основании [11-15] приведены 
данные о временной нетрудоспособности в пе-
ресчете на одного штатного работника в часах. 

 
Таблица 3 

Временная нетрудоспособность в среднем на одного штатного работника, ч  
 

Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 

Всего 53 49 48 42 40 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 41 40 39 34 32 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 59 54 54 47 44 
рыбное хозяйство 35 33 29 23 23 

Промышленность 73 62 64 58 55 
Строительство 55 43 37 34 34 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич- 27 26 23 21 21 
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ного потребления 
Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 
Деятельность гостиниц и ресторанов 30 29 26 24 24 
Деятельность транспорта и связи 67 62 63 55 52 

деятельность транспорта х х 69 59 57 
деятельность почты и связи 52 47 45 38 35 

Финансовая деятельность 46 50 47 37 33 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 44 42 40 33 32 

из них исследования и разработки 51 50 50 40 40 
Государственное управление 57 59 58 50 47 
Образование 40 37 37 33 31 
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 49 48 46 41 38 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 34 35 33 29 28 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений 30 31 29 26 24 
 

Несложно заметить, что и по данному 
показателю наблюдается устойчивое сниже-
ние, в связи с чем выдвинем гипотезу о его 
причинах. Ранее сообщалось о том, что одной 
из причин снижения показателей по заболе-
ваемости являются недостатки в регистрации 
соответствующих случаев [8], что приводит в 
конечном итоге к несоответствию официаль-
ных статистических данных фактическому по-
ложению вещей. Не подвергая сомнению дос-
товерность проведенных исследований, прове-
рим гипотезу о том, что потери рабочего вре-

мени по временной нетрудоспособности зави-
сят от организационно-правовой формы пред-
приятий. Это позволит в дальнейшем провести 
проверку специфических факторов, присущих 
той или иной форме организации предприятия, 
для того, чтобы конкретизировать степень 
влияния того или иного фактора на потери ра-
бочего времени. С этой целью в табл. 4 приве-
ден удельный вес потерь по временной нетру-
доспособности в фонде рабочего времени од-
ного штатного работника. 

 
Таблица 4 

Удельный вес потерь по временной нетрудоспособности в фонде рабочего времени одного 
штатного работника в Украине, % 

 
 Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Всего 2,73 2,55 2,51 2,20 2,10 
2 Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 2,09 2,05 2,02 1,75 1,65 
3 Промышленность 3,65 3,12 3,22 2,94 2,79 
4 Строительство 2,82 2,22 1,94 1,78 1,82 
5 Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного потребления 1,35 1,32 1,17 1,07 1,07 
6 Деятельность гостиниц и ресторанов 1,51 1,48 1,34 1,24 1,24 
7 Деятельность транспорта и связи 3,41 3,22 3,30 2,86 2,71 
8 Финансовая деятельность 2,37 2,63 2,52 1,96 1,75 
9 Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и 

предоставление услуг предпринимателям 2,21 2,14 2,03 1,68 1,63 
10 из них исследования и разработки 2,56 2,55 2,56 2,06 2,05 
11 Государственное управление 2,88 3,00 2,98 2,57 2,42 
12 Образование 2,04 1,89 1,89 1,70 1,59 
13 Здравоохранение и предоставление социальной помощи 2,85 2,81 2,69 2,41 2,24 
14 Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; дея-

тельность в сфере культуры и спорта 1,71 1,77 1,67 1,48 1,43 
15 из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 

развлечений 1,61 1,67 1,57 1,42 1,30 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

179 

Источник: рассчитано автором на основании [15, с. 132-133; 14, с. 132-133; 13, с. 140-141; 12, 
с. 162;  11, с. 147] 

Удельный вес работников предприятий 
различных организационно-правовых форм хо-
зяйствования в среднеучетной численности 
штатных работников приведен соответственно 
в табл. 5 для предприятий государственной 
формы собственности, в табл. 6 – для предпри-
ятий коммунальной собственности, в табл. 7 – 

для открытых акционерных обществ, в табл. 8 
– для обществ с ограниченной ответствен-
ность, в табл. 9 – для филиалов, в табл. 10 – 
для частных предприятий. Соответствующие 
таблицы построены автором на основании [15, 
с. 166-167; 14, с. 166; 13, с. 174; 12, с. 192; 11, 
с. 176].  

 
Таблица 5 

Удельный вес работников государственных предприятий в среднеучетной численности 
штатных работников в Украине, % 

 
Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 4,3 4,2 3,9 3,7 3,6 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 84,6 85,3 86,0 84,3 80,4 
рыбное хозяйство 4,5 4,4 3,5 3,9 3,4 

Промышленность 6,2 6,4 5,8 5,6 5,5 
Строительство 1,9 1,6 1,6 1,1 1,1 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич-
ного потребления 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 

Деятельность гостиниц и ресторанов 3,4 3,3 4,1 3,9 4,4 
Деятельность транспорта и связи 6,7 6,5 6,3 6,1 5,8 

деятельность транспорта … … 7,8 7,4 7,0 
деятельность почты и связи 1,7 1,7 1,6 1,7 1,4 

Финансовая деятельность 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 11,6 11,2 9,9 9,2 8,7 

из них исследования и разработки 28,9 29,1 28,5 27,2 27,7 
Государственное управление 2,3 1,8 0,6 0,8 0,7 
Образование 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 
развлечений 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

 
Таблица 6 

Удельный вес работников коммунальных предприятий в среднеучетной численности штат-
ных работников в Украине, % 

 
Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
Всего 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 2,9 2,8 4,6 2,6 2,6 
рыбное хозяйство 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 

Промышленность 4,7 5,2 5,2 4,9 4,9 
Строительство 1,6 2,1 1,8 1,9 1,5 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич-
ного потребления 1,6 1,7 1,5 1,5 1,3 

Деятельность гостиниц и ресторанов 8,3 8,0 7,9 7,4 5,5 
Деятельность транспорта и связи 6,6 5,6 4,8 4,7 4,8 

деятельность транспорта … … 6,3 6,1 6,1 
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деятельность почты и связи 0,1 0,1 0,0 0,0 - 
Финансовая деятельность 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 18,5 18,0 14,7 14,1 13,1 

из них исследования и разработки 0,2 0,2 -   
Государственное управление 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 0,8 1,0 1,6 1,6 1,6 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 15,1 15,8 15,0 17,7 16,3 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений 3,7 3,9 4,0 3,4 2,8 
 

Таблица 7 
Удельный вес работников ОАО в среднеучетной численности  

штатных работников в Украине, % 
 

Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 13,3 12,2 9,4 8,4 1,9 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 5,5 5,6 5,0 4,0 0,8 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 0,2 0,0    
рыбное хозяйство 32,7 31,1 28,6 24,0 12,1 

Промышленность 36,9 35,8 29,3 26,3 5,9 
Строительство 13,5 12,7 8,8 7,2 2,2 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич-
ного потребления 4,7 4,0 2,1 2,0 0,2 

Деятельность гостиниц и ресторанов 5,8 5,6 4,6 3,5 0,1 
Деятельность транспорта и связи 6,0 5,5 4,5 4,1 0,9 

деятельность транспорта … … 5,7 5,2 1,2 
деятельность почты и связи 0,7 0,6 0,5 0,5 0,0 

Финансовая деятельность 22,5 23,6 5,2 4,8 2,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 5,7 5,3 4,8 3,8 1,1 

из них исследования и разработки 8,9 7,7 4,0 3,3 0,7 
Государственное управление    -  
Образование 0,0 0,0 0,0 0,0  
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 0,1 0,1 0,1 0,1  
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 0,6 0,6 0,4 0,3 0,0 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 
развлечений 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 

 
Таблица 8 

Удельный вес работников ООО предприятий в среднеучетной численности  
штатных работников в Украине, % 

 
Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
Всего 17,0 16,5 19,9 19,9 21,7 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 42,1 42,7 47,4 47,4 48,1 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 0,6 0,6 1,1 1,1 1,8 
рыбное хозяйство 20,0 20,6 23,4 23,4 29,2 

Промышленность 17,5 17,4 21,6 21,6 23,6 
Строительство 36,2 36,6 44,1 44,1 47,6 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич- 58,0 59,1 66,1 66,1 69,7 
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ного потребления 
Деятельность гостиниц и ресторанов 38,6 39,4 46,3 46,3 48,8 

Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 

Деятельность транспорта и связи 9,1 9,4 13,8 13,8 16,2 
деятельность транспорта … … 15,4 15,4 18,3 
деятельность почты и связи 5,6 5,4 8,3 8,3 8,6 

Финансовая деятельность 5,0 4,0 2,1 2,1 2,6 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 22,3 24,2 32,0 32,0 35,0 

из них исследования и разработки 4,8 4,8 5,5 5,5 4,4 
Государственное управление 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Образование 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 1,4 1,5 1,8 1,8 2,0 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 12,1 10,8 9,3 9,3 10,6 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 
развлечений 10,8 8,6 6,9 6,9 8,7 

Таблица 9 
Удельный вес работников филиалов в среднеучетной численности  

штатных работников в Украине, % 
 

Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 15,3 15,3 14,6 14,2 13,5 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 7,8 42,7 7,2 7,2 5,7 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 3,1 0,6 1,5 2,1 2,1 
рыбное хозяйство 9,8 20,6 9,4 4,5 1,7 

Промышленность 16,7 17,4 18,0 17,8 18,0 
Строительство 18,5 36,6 17,7 18,2 17,6 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич-
ного потребления 9,5 59,1 6,9 6,9 6,1 

Деятельность гостиниц и ресторанов 11,6 39,4 10,7 12,5 12,5 
Деятельность транспорта и связи 64,8 9,4 64,3 63,2 61,8 

деятельность транспорта … … 58,2 57,0 55,6 
деятельность почты и связи 87,5 5,4 84,8 84,5 84,6 

Финансовая деятельность 55,5 4,0 47,6 34,7 25,8 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 6,5 24,2 5,7 5,3 5,1 

из них исследования и разработки 3,5 4,8 3,6 4,0 4,4 
Государственное управление 3,9 0,0 2,7 2,7 1,7 
Образование 2,8 0,4 3,3 4,0 3,6 
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 0,9 1,5 1,4 0,8 0,7 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 2,8 10,8 2,0 1,2 1,0 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 
развлечений 3,5 8,6 2,3 1,5 1,2 

 
Таблица 10 

Удельный вес работников частных предприятий в среднеучетной численности  
штатных работников в Украине, % 

 
Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
Всего 3,2 3,0 3,9 3,6 3,7 
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 13,6 13,0 13,8 12,7 14,0 

лесное хозяйство и связанные с ним услуги 0,9 0,7 0,1 0,7 1,5 
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рыбное хозяйство 5,4 5,4 7,5 7,0 7,5 
Промышленность 1,9 2,0 2,9 2,8 2,9 
Строительство 7,0 6,8 11,2 10,0 10,9 

Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов лич-
ного потребления 10,4 10,5 11,5 10,5 10,4 

Деятельность гостиниц и ресторанов 7,6 8,2 11,1 9,5 9,3 
Деятельность транспорта и связи 1,4 1,5 2,0 2,4 2,6 

деятельность транспорта … … 2,4 2,7 3,0 
деятельность почты и связи 0,2 0,3 0,7 1,2 1,3 

Финансовая деятельность 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и пре-
доставление услуг предпринимателям 6,0 5,8 7,7 7,0 6,4 

из них исследования и разработки 0,3 0,3 0,6 0,3 0,7 
Государственное управление 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Образование 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Здравоохранение и предоставление социальной помощи 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятель-
ность в сфере культуры и спорта 2,0 1,7 2,1 1,9 1,7 

из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 
развлечений 1,0 0,7 0,8 1,0 1,0 

 
По представленным данным исследован 

коэффициент линейной парной корреляции. 
Так, за весь исследуемый период между пока-
зателем удельного веса потерь по временной 
нетрудоспособности в фонде рабочего времени 
одного штатного работника в Украине и пока-
зателем удельного веса работников государст-
венных предприятий в среднеучетной числен-
ности штатных работников в Украине значе-
ние коэффициента линейной парной корреля-
ции составило 0,240. Связь между показателем 
потерь и удельным весом работников комму-
нальных предприятий -0,190; удельным весом 
работников открытых акционерных обществ 
0,460; обществ с ограниченной ответственно-
стью -0,553; филиалов 0,246; частных пред-
приятий -0,532. В целом полученные значения 
хотя и показывают наличие связи, но при этом 
максимальный коэффициент детерминации не 
превышает 0,3, что свидетельствует о том, что 
по данной причине уровень связи определяется 
только на 30%, а остальные 70% обусловлены 
другими факторами. Однако, обращает на себя 
внимание отрицательное значение коэффици-
ента корреляции по ООО и частным предпри-
ятиям. Знак «-» указывает на то, что с ростом 
удельного веса численности работников дан-
ных организационно-правовых форм наблюда-
ется снижение уровня потерь рабочего време-
ни по временной нетрудоспособности. 

Продолжение исследования позволило 
установить, что совместный учет показателей 

по государственным предприятиям и ОАО да-
ет коэффициент корреляции 0,477. Аналогич-
но, совместное действие фактора удельного 
веса численности работников ООО и частных 
предприятий   дает   коэффициент  корреляции 
-0,555.  

Таким образом, исследование статисти-
ческих данных по Украине позволили отверг-
нуть гипотезу о статистическом равенстве ус-
ловий формирования фондов рабочего времени 
по видам экономической деятельности. Кроме 
того, на вновь полученных статистических 
данных подтвержден ранее сделанный вывод о 
том, что условия функционирования, специфи-
ческие для предприятий различных организа-
ционно-правовых форм, приводят к статисти-
чески различным уровням и динамике поведе-
ния показателя потерь рабочего времени по 
причине временной нетрудоспособности. 
Дальнейшие исследования должны быть на-
правлены на конкретизацию соответствующих 
факторов с целью организации управления по-
вышением эффективности использования пер-
сонала предприятия за счет сокращения ука-
занных потерь рабочего времени. 
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К ВОПРОСУ О РИСКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 
В процессе накопления и развития индиви-

дуального человеческого капитала участвует не 
только человек, но также предприятие. Для че-
ловека риск инвестирования в человеческий ка-
питал является экономической категорией и 
связан, прежде всего, с окупаемостью инвести-
ций. В свою очередь, для предприятия риск инве-
стирования в человеческий капитал является со-
ставляющей частью риска принятия решений в 
области управления персоналом и должен рас-
сматриваться в широком контексте. Понима-
ние различий между двумя перспективами ана-
лиза риска инвестирования в человеческий капи-
тал является отправным пунктом при планиро-
вании дальнейших исследований. Целью данной 
статьи является рассмотрение сущности риска 
инвестирования в человеческий капитал с точки 
зрения предприятия и с точки зрения человека. 

Ключевые слова: инвестиции в человече-
ский капитал, теория человеческого капитала, 
неопределённость, риск 

 
O. Shelest  

On the issue of the risk of investments in human 

capital 
In the process of individual human capital ac-

cumulation and development take part both, an indi-
vidual and a company. For a person, the risk of in-
vestments in human capital is an economic category 
and is associated primarily with the return to in-
vestments. For the company, the risk of investments 
in human capital could be seen as part of the human 
resource management risk. Therefore, it has to be 
considered in the broader – decision-making – con-
text. Understanding the differences between these 
approaches to the risk analysis is the starting point 
for planning future research. The purpose of this ar-
ticle is to examine the nature of the risk of invest-
ments in human capital taking into account a com-
pany’s perspective, as well as individual’s one. 

Keywords: investments in human capital, hu-
man capital theory, uncertainty, risk 

 
Изменения в характере труда за последние 

годы, развитие эластичных форм занятости и 
формирование экономики, основанной на знани-
ях, сопровождаются оживлением научных дис-
куссий о ценности человека в процессе производ-
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ства, а также направлениях развития науки и 
практики управления персоналом [33; 38; 40]. В 
современном мире, где информация является 
мощным инструментом конкурентной борьбы, а 
знания – ключевым ресурсом экономического 
развития, основной категорией персонала стано-
вятся  работники  умственного   труда   (knowledge 

 
© Е.С. Шелест, 2014 

 workers). В связи с этим хозяйственные процессы 
во многом обусловлены активным использовани-
ем результатов практического воплощения 
имеющихся знаний, что предопределяет переход 
к новой экономике, основанной на знаниях. Чело-
век является основным объектом инвестиций 
предприятия, поскольку обладает креативностью 
и может создавать новые знания. Как отмечает 
А. Pocztowski, продуктивность человеческого ка-
питала и окупаемость инвестиций становятся од-
ной из наиболее важных проблем в области 
управления персоналом [33]. Всё увереннее зву-
чат аргументы в пользу повышения роли концеп-
ции управления человеческим капиталом [38]. 

Факторы развития экономики, основан-
ной на знаниях, являются источником неопре-
делённости при принятии решений и связанно-
го с ними риска создания стоимости в области 
управления человеческими ресурсами [33, 
c. 301]. Следует отметить, что лишь в начале 
ХХI века риск в управлении персоналом ста-
новится все чаще предметом научных дискус-
сий. Это подтверждает актуальность и необхо-
димость проведения дальнейших теоретиче-
ских и практических исследований данной 
проблематики. Характерно, что для практиков 
управления человеческими ресурсами «риск» 
до сих пор остается понятием эфемерным, ко-
торое трудно поддается определению, иденти-
фикации и количественному измерению1.  

Представленные выше тенденции – раз-
витие   концепции   управления   человеческим 
капиталом и рост актуальности проблематики 
риска в управлении человеческими ресурсами 
– привели к необходимости исследования рис-
ка инвестирования в человеческий капитал. 
М. Juchnowicz, Т. Rostkowski, T. Listwan, 
А. Pocztowski подчёркивают, что решения, свя-
занные с человеческим капиталом, составляют 
источник наибольшего риска [21; 27; 33]. Это 
обуславливает актуальность темы исследова-
                                                
1 Данное предположение основано на интервью с 
одним из менеджеров высшего звена 
автомобильного предприятия и результатах 
стажировки автора в муниципалитете города 
Познань. 

ния данной работы. В процессе управления че-
ловеческий капитал может рассматриваться с 
точки зрения предприятия и с точки зрения от-
дельного человека [33, c. 34], которые являют-
ся основными инвесторами в человеческий ка-
питал2. Важным субъектом инвестирования в 
человеческий капитал является также государ-
ство. В данной работе, однако, риск с точки 
зрения государства рассматриваться не будет. 

Инвестирование в человеческий капитал 
является одним из процессов управления чело-
веческими ресурсами на предприятии. Поэто-
му, с точки зрения предприятия, риск инвести-
рования в человеческий капитал является од-
ним из видов риска принятия решений в облас-
ти управления персоналом [25; 26; 36]3. Это 
означает, что существует взаимосвязь данного 
риска с другими процессами в рамках приня-
тия кадровых решений.  

Для человека, в свою очередь, риск ин-
вестирования в человеческий капитал является 
экономической категорией и связан, прежде 
всего, с получением ожидаемой окупаемости 
инвестиций. Невозможность предугадать бу-
дущие события приводит к тому, что решение 
об инвестировании в человеческий капитал 
принимается в условиях неопределённости. 
Источником неопределённости является как 
сам человек, так и его окружение. В результате 
реальный результат реализованных инвести-
ций может отличаться от ожидаемого. 

Понимание различий между двумя пер-
спективами анализа риска инвестирования в 
человеческий капитал является отправным 
пунктом при планировании дальнейших ис-
следований. Представляется необходимым вы-
яснение сущности риска инвестирования в че-
ловеческий капитал с учётом особенностей ос-
новных инвесторов – предприятия и отдельно-
го человека. Целью статьи является уточне-
ние сущности риска инвестирования в челове-
ческий капитал с точки зрения предприятия и с 
точки зрения человека. 

В научной литературе риск инвестирова-
ния в человеческий капитал, как правило, рас-
сматривается как один из видов риска в облас-
ти управления персоналом. Ряд публикаций 
посвящён исследованию риска в управлении 
                                                
2 Инвесторами в человеческий капитал являются 
также органы местного самоуправления, 
неправительственные организации, семьи и 
домашние хозяйства [30, c. 172]. 
3 В статье понятия «управление персоналом» и 
«управление человеческими ресурсами» 
используются как синонимы.  



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

186 

человеческими ресурсами в отдельных сферах 
экономической деятельности: сельское хозяй-
ство – работы V. Bitsch, S.V. Harsh, A.G. Kassa, 
A.W. Mugera, N.J. Olynk [7; 8; 9], банковская 
сфера – работы H. Fischer, L. Mitlacher, 
K.G. Mittorp, C. Paul [16; 32], туризм – работы 
M. Tatarusanu [41]. Важным вкладом данных 
работ является стремление выявить источники 
риска в управлении человеческими ресурсами, 
которые являются наиболее характерными для 
той или иной отрасли.  

Проблематика риска в области управле-
ния персоналом с точки зрения предприятия 
рассматривается в работах комплексного ха-
рактера таких учёных, как: Е.Н. Буланова [44], 
О.В. Захарова [47], А.Е. Митрофанова [50], 
А.Л. Слободской [51], А. Lipka [25; 26], 
Р. Bochniarz и К. Gugała [11].  

Исследование риска инвестирования в че-
ловеческий капитал с точки зрения человека свои 
корни имеет в теории человеческого капитала. 
Одна из первых классических научных публика-
ций принадлежит авторству D. Levhari и Y. 
Weiss’а [24] и дала толчок новому направлению 
исследований в области инвестирования в чело-
веческий капитал. Анализ последних исследова-
ний подтверждает интерес авторов к таким аспек-
там риска инвестирования в человеческий капи-
тал, как влияние неопределённости на принятие 
решения об инвестировании в образование [35]; 
размер компенсации за риск инвестирования в че-
ловеческий капитал [13; 19; 31]; влияние гетеро-
генности и неопределённости на отклонение воз-
награждения за труд [5; 29]. 

Сущность риска в управлении персона-
лом. Начиная с 80-х годов прошлого века, 
произошла заметная эволюция функции 
управления персоналом. Среди характерных 
тенденций можно отметить, в частности, тур-
булентное окружение предприятия, целостный 
подход к управлению персоналом, ориентацию 
на работу с людьми, возрастающую роль ра-
ботника [27, c. 28]. Работник на предприятии 
перестал восприниматься как источник расхо-
дов. Пришло понимание уникальности челове-
ческого капитала и отсутствия взаимозаменяе-
мости отдельных его элементов. Перечислен-
ные тенденции привели к необходимости учёта 
риска при разработке и принятии любых ре-
шений в области управления персоналом. 

Многочисленные изменения техниче-
ских, экономических, законодательных и об-
щественно-культурных условий и их сочета-
ние, глобализация, беззащитность перед на-
плывом информации и её доступность транс-

формируют внешнее окружение, в котором 
функционируют предприятия. Это окружение 
каждый раз создает множество альтернатив 
принятия решений в процессе реализации кад-
ровой политики и достижения стратегических 
целей, порождает новый комплекс факторов 
риска в управлении персоналом. 

Стоит заметить, что влияние изменчивых 
факторов среды на решения в области управ-
ления персоналом всё время сопутствует раз-
витию науки и практики управления человече-
скими ресурсами, появлению новых концеп-
ций и моделей. Уже в Гарвардской модели 
стратегического управления человеческими 
ресурсами было заложено, что все области 
управления находятся под влиянием ситуаци-
онных факторов [34, с. 24-25]. Описывая кон-
цепцию «управления человеческими ресурса-
ми», Storey в качестве её характерной черты 
называет быстроту темпа принятий решений и 
возрастающее влияние информации [34, c. 26-
27]. Таким образом, изменчивость внешнего 
окружения предприятий не является причиной 
присутствия риска в управлении персоналом, а 
лучше будет сказать, создает новые его факто-
ры и усиливает последствия его проявления. 

J. Szambelańczyk справедливо отмечает, 
что проблематика влияния на поведение людей 
в процессе труда имеет такую же длинную ис-
торию, как и формирование организации [40, 
c. 254]. Придерживаясь данной логики рассуж-
дения, можно утверждать, что проблема суще-
ствования риска в управлении человеческими 
ресурсами также имеет глубокие исторические 
корни. С течением времени факторы риска из-
менялись в ответ на изменение окружения че-
ловека и условий, в которых он жил. В свою 
очередь, человек как собственник уникального 
человеческого капитала, развиваясь и будучи 
инициатором научного и технического про-
гресса, информационного развития, сам всегда 
являлся источником новых и непредсказуемых 
факторов риска. 

Присутствие риска и невозможность 
предсказать результаты решений в области 
управления человеческими ресурсами могут 
быть связаны c изменением качества человече-
ских ресурсов. Это проявляется, например, в 
трансформации жизненных ценностей нового 
поколения (т.н. «поколения Y»), ожиданий от 
работы, росте уровня образованности, росте 
уверенности в себе, профессиональной и тер-
риториальной мобильности. Практически не-
ограниченный доступ к информационно-
образовательным ресурсам, в том числе дис-
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танционным, возможность во время учебы по-
лучить опыт стажировок и практик за границей 
позволяют получить несколько высших обра-
зований, способствует открытости ко всему 
новому и развитию способности адаптации в 
мультикультурной среде. Часть молодых ра-
ботников, которая пользуется данными воз-
можностями, по-другому видят себя в среде 
предприятия и в отношениях работник-
работодатель, что должно быть соответствую-
ще оценено работодателями. Культурная и 
ментальная неоднородность человеческих ре-
сурсов увеличивает непредсказуемость по-
следствий принимаемых решений в области 
управления персоналом [33, c. 293]. Возникает, 
таким образом, необходимость подбирать раз-
ные комбинации методов управления, вовремя 
адаптировать их в соответствии с изменением 
качества человеческих ресурсов, учитывать 
возрастающую сложность трудовых отноше-
ний и оценивать последствия принимаемых 
решений (как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе). 

Результаты исследований, проведенных 
в 2008 г. компанией Ernst&Young среди руко-
водителей 1000 самых крупных (по данным 
журнала «Fortune») компаний, показали, что 
проблема человеческих ресурсов является од-
ной из наиболее важных с точки зрения влия-
ния на результаты деятельности корпораций. 
Риск в области человеческих ресурсов (HR 
risk) является одним из видов деловых рисков, 
с которыми чаще всего сталкиваются компа-
нии. Он также относится к одному из наиболее 
трудно идентифицируемых, контролируемых и 
поддающихся управлению рисков [15].  

Анализ любых экономических явлений и 
процессов предполагает наличие однозначных 
определений используемых научных категорий 
и понятий. Существует, однако, ряд сложно-
стей, если речь идет о формулировании поня-
тия «риск инвестирования в человеческий ка-

питал». Следует заметить, что в научной лите-
ратуре наряду с термином «риск в управлении 
персоналом» используются и другие: «риск в 
управлении человеческими ресурсами», «HR-
риск», «кадровый риск», «риск человеческого 
фактора», «риск, связанный с человеческими 
ресурсами», «социально-трудовые риски», 
«риск в области персонала». В результате 
трудно найти определение, которое бы ком-
плексно охватывало все аспекты данного поня-
тия и отражало его специфику. Существует не-
сколько подходов к пониманию сущности рис-
ка в управлении персоналом. В наиболее об-
щем виде, можно утверждать, что среди суще-
ствующих подходов присутствуют «узкое» и 
«широкое» понимание данного риска [52]. 

Анализ существующих определений (табл. 
1) позволяет сделать вывод, что риск в управле-
нии персоналом связан с человеческим фактором, 
то есть индивидуальными качествами работни-
ков, их субъективными действиями и решениями, 
которые могут привести к отклонению от ожи-
даемого результата. Именно так определяют риск 
в рамках «узкого» подхода. Согласно «широко-
му» подходу, данный риск охватывает последст-
вия действий и решений, которые принимают ли-
ца, ответственные за принятие кадровых реше-
ний. При этом учитывается также возможность 
положительного отклонения от ожидаемых ре-
зультатов. Важно отметить, что оба подхода име-
ют право на существование, поскольку принятие 
ошибочных решений в процессе управления пер-
соналом, неадекватные методы управления, а 
также несовершенные правила и инструкции ста-
вят предприятие под угрозу непредсказуемого по-
ведения персонала. Характерно также, что во 
многих из приведённых выше определений «риск 
в управлении персоналом» определяется с помо-
щью понятия «неопределённость». Между дан-
ными понятиями, однако, существует принципи-
альное различие [22, c. 51-56]. 

 
Таблица 1 

Обзор определений понятия «риск в управлении персоналом» 
 

Автор/авторы 
определения Определение понятия «риск в управлении персоналом» 

1 2 
«Узкий» подход к пониманию понятия «риск в управлении персоналом» 

Bochniarz P. 
Риск в управлении персоналом – это сумма потерь, которым подвергается пред-
приятие вследствие несоблюдения работниками внутренних и внешних принци-
пов; убытки, возникающие также в результате человеческих ошибок [10]. 

Bochniarz P., 
Gugała K. 

Риск в управлении персоналом – это «риск финансовых потерь, возникающих 
по причине несовершенства людей <…>, а также из-за недостатков процессов 
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управления ими» [11, c. 97-98]. 

Rutka R., 
Czerska M. 

Риск в управлении персоналом – это «функция вероятности наступления нега-
тивного события в результате принятых кадровых решений (как субъективных, 
так и вынужденных), а также масштаба отрицательных последствий данного 
события для нормального функционирования организации» [36, c. 201]. 

Продолжение таблицы 1 
1 2 

Капустина Н. 
Риски в управлении персоналом – «потенциальные потери или угрозы финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, связанные с деятельностью 
собственного персонала предприятия» [48, c. 139].  

Жуковская В., 
Серафим Н. 

Кадровые риски представляют собой «вероятность потерь, связанных с про-
цессом управления персоналом» [46, c. 113]. 

Копейкин Г., 
Потемкин В. 

Кадровые риски – это «риски, связанные с вероятностью реализации антропо-
генных угроз, то есть угроз, исходящих от людей» [51]. 

Митрофанова А. 

«Кадровый риск – ситуация, отражающая опасность нежелательного развития 
событий, которые напрямую или косвенно затрагивают функционирование и 
развитие организации, персонала, общества в целом и наступление которых 
связано с объективно существующей неопределённостью, обусловленной ря-
дом причин: неэффективностью системы управления персоналом; поведением, 
действием (бездействием) персонала; внешней средой организации» [50, c. 11-
12]. 

«Широкий» подход к пониманию понятия «риск в управлении персоналом» 

Lipka A. 

Риск в управлении персоналом является «результатом взаимодействия сово-
купности элементов, которые невозможно точно определить и которые вызы-
вают отклонения в реализации кадровых решений». Это также «деятельность в 
области работы с персоналом, осуществляемая в условиях неопределённости, 
которая может закончиться неудачей» [25, c. 24]. 

Marshall M., 
Corinne L. 

Риск человеческих ресурсов – это события, которые делают невозможным вы-
полнение работниками своих обязанностей, что препятствует эффективному 
функционированию предприятия [28]. 

Tyrańska M. 

«Риск в управлении человеческими ресурсами определяется степенью измен-
чивости и неопределённости достижения намеченного результата принятого 
решения и может рассматриваться как угроза для количественного и качест-
венного развития предприятия» [42]. 

Буланова Е. 

«Кадровый риск – это мера опасности отклонения фактически реализуемого 
уровня функционирования персонала от уровня, признаваемого адекватным 
установленной цели организации, вследствие неэффективной работы по 
управлению персоналом» [44]. 

Лебедев С. 
Кадровые риски – это «совокупность потенциальных угроз имущественным и 
неимущественным интересам организации, связанных с функционированием 
персонала, включая управление им» [49]. 

Даниленко О. 
Социально-трудовой риск – это «опасность неблагоприятного исхода одного 
ожидаемого явления в результате действия соответствующих факторов на 
сферу социально-трудовых отношений» [45]. 

 
Риск инвестирования в человеческий 

капитал с точки зрения предприятия. В усло-
виях экономики, основанной на знаниях, среди 
существующих видов риска в управлении персо-
налом особое внимание следует уделить риску 
инвестирования в человеческий капитал. Это 
связано с тем, что конкурентоспособность пред-
приятия могут обеспечить инновационность по-

ведения на рынке, новые технологии, интенсив-
ная исследовательская деятельность. Поскольку 
ни материальные, ни финансовые, ни любые 
другие ресурсы не способны генерировать новые 
знания и идеи, внедрять новые технологии и раз-
работки, то именно человеческий капитал стано-
вится для предприятий главным объектом инве-
стирования. 
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Понятие «человеческий капитал» является бо-
лее широким, чем понятие «человеческие ресурсы», 
поскольку воплощенные в человеке качества, знания 
и умения, мотивация и здоровье «имеют определен-
ную ценность и составляют источник будущих дохо-
дов, как для работника – собственника человеческого 
капитала, так и организации, которая этот капитал 
использует на определенных условиях» [34, c. 41]. В 
данном определении ключевым словосочетанием яв-
ляется «будущие доходы», которое указывает на ин-
вестиционный подход к персоналу предприятия. Ис-
пользование человеческого капитала «на определен-
ных условиях» означает, что предприятие и работник 
устанавливают границы, в пределах которых пред-
приятие привлекает и использует человеческий капи-
тал в своей деятельности. 

С точки зрения предприятия, инвестиции в 
человеческий капитал являются не только до-
полнительными расходами, но, прежде всего, 
одним из факторов его развития и стабильной 
позиции на рынке и в отрасли. Для предприятия, 
работающего в условиях постоянных изменений, 
инвестирование в развитие человеческого капи-
тала работников позволяет получить объектив-
ную информацию о меняющейся реальности и 
быстро решать проблемы, связанные с текущей 
деятельностью. Кроме того, умелое использова-
ние этой информации ведёт к достижению успе-
ха в виде повышения лояльности клиентов, 
улучшения финансовых показателей, а также об-
ретения положительного имиджа предприятия 
как работодателя на рынке труда. 

Инвестиции в развитие и рост человече-
ского капитала работников сопряжены с риском. 
Для предприятия одной из главных причин су-
ществования риска инвестирования в человече-
ский капитал является невозможность владеть 
правом собственности на него. Единственным 
собственником человеческого капитала является 
работник, который принимает решение о степе-
ни участия данного капитала в процессе произ-
водства. Соответственно, именно от работника 
зависит то, насколько эффективны будут инве-
стиции в человеческий капитал и как эти эффек-
ты будут использованы на предприятии. 

Инвестируя в человеческий капитал, рабо-
тодатель не может быть уверен, что в будущем 
сможет получить отдачу от инвестиций, поэтому 
несёт определенный риск. Риск низкой окупае-
мости инвестиций (или её отсутствия) в челове-
ческий капитал связан с неопределённостью от-
носительно роста производительности работни-
ка, прироста его знаний и умений, старения при-
обретенных знаний и навыков [6], а также поте-
рей человеческого капитала как следствием 

увольнения персонала [14; 26]. Реальная польза 
от реализации инвестиции может существенно 
отличаться от запланированного (ожидаемого) 
результата, а в крайних случаях инвестиции мо-
гут принести потери для предприятия. Таким об-
разом, следствием риска может быть снижение 
стоимости человеческого капитала, прирост ко-
торого был получен благодаря инвестициям [26]. 

Особенностью риска инвестирования в че-
ловеческий капитал является то, что он относит-
ся к управленческому риску, а также имеет стра-
тегический характер, поскольку связан с инве-
стициями, которые приносят эффекты в долго-
срочной перспективе [26, c. 245]. Кроме того, от-
дельные процессы управления человеческими 
ресурсами могут рассматриваться как инвести-
ции в развитие и накопление человеческого ка-
питала. Например, издержки предприятия, свя-
занные с поиском, привлечением и отбором но-
вых работников могут рассматриваться как ин-
вестиции в «приобретение» человеческого капи-
тала, поскольку альтернативным вариантом бы-
ло бы обучение уже нанятого персонала. 

Источники риска инвестирования в чело-
веческий капитал можно поделить на эндоген-
ные, связанные с данным предприятием, и экзо-
генные, связанные с окружением предприятия 
[26, c. 243]. К экзогенным источникам риска от-
носятся экономическая конъюнктура, ситуация 
на рынке труда, уровень развития рынка тренин-
говых услуг [26], демографическая ситуация в 
стране, трудовая миграция. При анализе эндо-
генных источников риска представляется целе-
сообразным отдельно учитывать риски, связан-
ные непосредственно с личностью работника 
(рис. 1). 

Важную роль в аспекте инвестирования 
предприятия в человеческий капитал играет 
обучение персонала. Предприятие, которое 
решает инвестировать в обучение работников, 
может не достичь запланированных результа-
тов, эффектов и преимуществ4. В практике 
данные понятия имеют объективный характер, 
однако субъективизм, который присущ суще-
ствующим методам оценки эффективности 
обучения, будет влиять на оценку риска инве-
стирования в обучение персонала. 

Риск инвестирования в обучение вклю-
чает в себя: риск определения потребности в 
обучении и адресатов обучения, риск подбора 

                                                
4 При оценке эффективности обучения используются 
понятия «результаты», «эффекты» и «преимущества». 
В основе различия между данными понятиями лежит 
разная степень связи с целями обучения [1, c. 98-99]. 
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Источники риска инвестирования 
в человеческий капитал 

Эндогенные Экзогенные 

Работник как владе-
лец человеческого 

капитала 

Особенности функ-
ционирования 
предприятия 

тренеров, риск определения содержания обу-
чения и риск отсутствия трансфера эффектов 

обучения [25, c. 73]. 

 

 
Рис. 1. Источники риска инвестирования в человеческий капитал с точки зрения предприятия 

 
Основными источниками риска опреде-

ления потребности в обучении и адресатов 
обучения являются: отсутствие достоверной 
информации или неправильный подбор и ис-
пользование информации о потребностях в 
обучении персонала; организация обучения с 
учётом ожиданий работников, но без учёта по-
требностей предприятия. Использование внут-
ренних тренеров сопряжено с риском отсутст-
вия методической подготовки в области про-
ведения обучения. В случае с внешними тре-
нерами следует учитывать риск несоответствия 
содержания обучения потребностям предпри-
ятия, а также риск использования малоэффек-
тивных методик обучения. При выборе содер-
жания обучения важным является выбор меж-
ду общим и специализированным его характе-
ром, что соответственно влияет на риск полез-
ности обучения для работника и предприятия. 
Наконец, риск отсутствия трансфера эффектов 
обучения связан с невозможностью примене-
ния полученных знаний и умений на практике. 
Данный риск может возникнуть как результат 
неправильной подготовки этапов процесса 
обучения персонала, а также внутренних об-
стоятельств, препятствующих переносу эффек-
тов обучения в практическую сферу [43, c. 67-
70]. К данным обстоятельствам относятся, на-
пример, избыток обязанностей, отсутствие 
поддержки со стороны руководителя и сотруд-
ников [1, c. 97]. 

Сложность анализа риска инвестирова-
ния в человеческий капитал проявляется в том, 
что он связан с принятием экономических ре-
шений [26, c. 248]. Экономический подход к 
анализу поведения в процессе принятия реше-
ний означает, что субъект действует рацио-
нально и стремится максимизировать собст-
венные выгоды (полезность). Инвестирование 
в человеческий капитал предполагает не толь-

ко участие предприятия, но и самого человека, 
который действует с целью получения наи-
большей полезности от принимаемых реше-
ний. При этом конечные цели предприятия и 
человека могут не совпадать. В связи с этим 
необходимо отдельно рассмотреть риск инве-
стирования в человеческий капитал с точки 
зрения человека. 

Риск инвестирования в человеческий 
капитал с точки зрения человека. Нельзя от-
рицать тот факт, что индивидуальные инвести-
ции в человеческий капитал сопровождаются 
неопределённостью, источниками которой яв-
ляются факторы, определяющие размер доход-
ности инвестиций. Эти факторы связаны не 
только непосредственно с человеком (напри-
мер, неизвестная продолжительность жизни), но 
также его внешним окружением (финансовое 
положение семьи, демографическая ситуация).  

Риск, связанный с индивидуальными ин-
вестициями в человеческий капитал, связан с 
неизвестной будущей величиной доходности 
этих инвестиций. Человек, инвестируя в чело-
веческий капитал, несёт расходы и ожидает, 
что в будущем получит определённые выгоды 
(в виде роста заработной платы, карьерного 
продвижения и др.). В момент принятия реше-
ния об инвестировании в человеческий капи-
тал он не в состоянии предсказать, что про-
изойдет в будущем. Он обладает лишь ограни-
ченной информацией о текущей и будущей си-
туации на рынке труда, основываясь на кото-
рой может лишь частично предсказать резуль-
тат реализации инвестиций. Например, инве-
стируя в получение образования, человек не 
может быть уверен, каково будет его положе-
ние на рынке труда после окончания учёбы 
(занимаемая должность, размер заработной 
платы). Поэтому в практике реальная отдача от 
инвестиций в человеческий капитал будет от-
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личаться от ожидаемой [3, c. 91].  
Начало исследованиям инвестирования в 

человеческий капитал в условиях риска и неоп-
ределённости было положено в 60-х годах про-
шлого века, которые ознаменовались рождением 
теории человеческого капитала [2; 37]. Данная 
теория опирается на концепции homo 
oeconomicus, то есть экономическом подходе к 
пониманию сущности поведения человека в 
процессе инвестирования в человеческий капи-
тал [3]. Рациональность поведения личности, ко-
торая стремится максимизировать свою полез-
ность, приводит к тому, что риск инвестирования 
в человеческий капитал несёт в себе не только 
возможность возникновения потерь, но также 
вероятность получения непрогнозируемого эф-
фекта, который превосходит ожидания5. 

Риск инвестирования в человеческий ка-
питал понимается как отклонение между фак-
тической окупаемостью инвестиций и ожидае-
мой. Понятие «неопределённости» использует-
ся для описания условий, в которых человек 
принимает решение об инвестировании в чело-
веческий капитал. Неопределённость возника-
ет по причине отсутствия полной информации 
о текущих и будущих событиях и/или обстоя-
тельствах, которые могут повлиять на возник-
новение отклонения от ожидаемой окупаемо-
сти инвестиций в человеческий капитал, а так-
же размер этого отклонения. Неопределён-
ность является, следовательно, источником 
возникновения риска. 

Большинство работ, в которых инвестиции 
в человеческий капитал с точки зрения человека 
исследуются в условиях риска и неопределённо-
сти, посвящены инвестициям в получение обра-
зования. Одна из первых признанных научных 
публикаций принадлежит авторству D. Levhari и 
Y. Weiss’а [24]. В своей работе авторы описыва-
ют теоретическую модель, иллюстрирующую 
влияние риска на принятие решения об инвести-
ровании в образование. Получение образования 
является инвестицией в человеческий капитал, 
которая в будущем должна принести отдачу в 
виде определённого размера вознаграждения за 
труд. По мнению авторов, заработная плата за-
висит от двух переменных: размера инвестиций 
в человеческий капитал и случайной величины. 
Последняя включает неопределённые входящие 
данные (uncertain inputs) и неопределённые вы-
                                                
5 Данный подход не в полной мере соответствует 
действительности, так как имеют место ситуации, в 
которых человек поступает исходя не из 
рациональной схемы поведения, а действует под 
влиянием интуиции, чувств, эмоций и ценностей. 

ходящие данные (uncertain outputs). Неопреде-
лённые входящие данные относятся к информа-
ции относительно качества образования, инди-
видуальных способностей человека, а также 
прироста человеческого капитала в результате 
инвестиций в образование. В свою очередь, не-
определённые выходящие данные включают со-
стояние спроса и предложения на рынке труда, 
потенциальный размер заработной платы, кото-
рые невозможно заранее предугадать.  

К источникам риска инвестирования в 
образование относятся также неизвестный за-
ранее момент устройства на работу после по-
лучения образования, а также неизвестная 
продолжительность жизни, которая определя-
ет, как долго человек будет получать отдачу от 
инвестиций в форме вознаграждения за труд 
[23]. Человек оказывается в условиях неопре-
делённости в момент принятия решения об ин-
вестировании в образование и выбора будущей 
профессии. Источником риска для него явля-
ется отсутствие полной информации о про-
грамме обучения, о том, будет ли он в состоя-
нии выполнить требования, чтобы освоить 
данную программу. После завершения фор-
мального образования человек сталкивается с 
неопределённостью на рынке труда, где на-
блюдается разброс уровней заработной платы 
и компетенций. Человек не может заранее пре-
дугадать, где он окажется в этом интервале 
[17, c. 15-16]. По мнению J. Hartog’а наиболь-
шая неопределённость связана с ценностью 
образования на рынке труда, которая выража-
ется в изменении спроса и предложения на 
данный вид профессии [17, c. 17]. 

Отправной точкой для исследования 
риска инвестирования в человеческий капитал 
является анализ отклонений и изменчивости 
размеров индивидуальной заработной платы. 
Вознаграждение за труд представляет собой 
денежное выражение доходности (убыточно-
сти) инвестиций. Другие виды отдачи от инве-
стиций, как правило, не берутся во внимание, 
поскольку не существует методов их точного 
измерения. Часто также они являются скрыты-
ми для исследователя. 

Характерно, что в преобладающем 
большинстве исследований риск инвестирова-
ния в человеческий капитал оценивается ex 
post, то есть после реализации инвестиций. 
Данный подход основан на методологических 
соображениях. Оценку риска легче произвести, 
когда есть возможность наблюдать наличие 
(или отсутствие) реальной отдачи от инвести-
ций в виде изменения вознаграждения за труд.  
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Стоит отметить, что среди учёных отсут-
ствует единое мнение относительно методики 
измерения риска инвестирования в человече-
ский капитал. Обзор зарубежной литературы 
показывает, что в научных работах можно 
встретить следующие показатели риска: 

- стандартное отклонение и третий мо-
мент распределения заработной платы (в пре-
делах отдельных профессий и/или направле-
ний полученного образования); 

- стандартное отклонение остаточной 
компоненты заработной платы; 

- коэффициент вариации заработной пла-
ты в течение времени; 

- относительная дисперсия и асиммет-
рия, интерквартильный размах; 

- разница показателя доходности инве-
стиций между высшим и низшим квантилями; 

- оценка вероятности в пределах сегмен-
тов распределения заработной платы [18]. 

Используемые в научных исследованиях 
показатели оценки риска основаны на адапта-
ции подхода, который применяется для анали-
за доходности финансовых инвестиций. Слож-
ность оценки риска инвестирования в челове-
ческий капитал с точки зрения отдельного че-
ловека связана с тем, что существующие под-
ходы к измерению окупаемости инвестиций 
также не лишены недостатков. Каждый из 
подходов допускает погрешность измерения, 
что приводит к переоценке или недооценке 
риска инвестирования. 

В современной научной литературе, по-
свящённой проблематике управления персона-
лом и экономике образования, доминируют ар-
гументы в пользу того, что человек не является 
простым ресурсом. Он обладает уникальным 
капиталом, ценность которого при запланиро-
ванных и обоснованных инвестициях может не 
только существенно возрастать, но и обеспе-
чивать его обладателю долгосрочные конку-
рентные преимущества. 

Инвестиции в аккумуляцию человече-
ского капитала на предприятии отличаются от 
инвестиций в материальные активы и интел-
лектуальный капитал тем, что в данном про-
цессе участвуют предприятие и сам человек 
[14]. Соответственно, при анализе риска инве-
стирования в человеческий капитал на микро-
экономическом уровне следует учитывать как 
минимум две перспективы – предприятия и 
человека. При этом перспектива предприятия 
переносит анализ риска в область наук об 
управлении, тогда как перспектива человека – 
в область экономики. 

С точки зрения предприятия риск инве-
стирования в человеческий капитал относится к 
одному из видов риска в управлении персона-
лом. Инвестиционный подход к персоналу тре-
бует учёта и анализа факторов, связанного с ин-
вестициями в человеческий капитал риска, а 
также обоснования процедур управления ним. 
На практике, однако, целесообразным может 
оказаться комплексное управление риском в об-
ласти управления персоналом, поскольку кадро-
вые процессы носят системный характер, что 
влечёт за собой взаимное влияние разных видов 
риска [26, c. 255-256]. Как следствие, инвестиро-
вание в человеческий капитал может также спо-
собствовать уменьшению или увеличению по-
следствий рисков, связанных с другими процес-
сами управления персоналом [12; 30, c. 172]. С 
учётом динамичного характера среды функцио-
нирования предприятия процесс инвестирования 
в человеческий капитал должен быть достаточно 
гибким и предусматривать несколько вариантов 
принятия управленческих решений, что позволит 
быстро реагировать на наиболее вероятные ис-
точники риска. 

С точки зрения человека риск инвести-
рования в человеческий капитал, будучи ча-
стью теории человеческого капитала, является 
категорией чисто экономической. Риск связан 
с тем, что реальная отдача от инвестиций в че-
ловеческий капитал подвержена отклонениям, 
которые невозможно предвидеть в момент 
принятия решения об инвестировании. Вопро-
сом, который остаётся до сих пор мало изу-
ченным, является выявление и оценка факто-
ров риска инвестирования в обучение, которое 
связанно с текущей трудовой деятельностью 
человека. Данной проблематике будут посвя-
щены дальнейшие углублённые исследования. 
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ПСИХОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 
 

У статті систематизовано психографічні 
моделі дослідження життєвого стилю спожи-
вача. Зазначено, що спосіб життя є узагальню-
ючим показником якості буття суспільства. По-
казано, що життєвий стиль впливає на потреби, 
відносини і, відповідно, на поведінку споживачів 
при купівлі. Підкреслено, що маркетологи праг-
нуть виявити залежність між способом життя 
та схильністю до споживання відповідних това-
рів. 

Ключові слова: поведінка споживача, пси-
хографічні моделі, життєвий стиль, потреби, 
купівля, маркетинг 

 
М.А. Окландер  

Психографические модели поведения потре-
бителей 

В статье систематизированы психогра-
фические модели исследования жизненного сти-
ля потребителя. Отмечено, что образ жизни яв-
ляется обобщающим показателем качества бы-
тия общества. Показано, что жизненный стиль 
влияет на потребности, отношения и, соответ-
ственно, на поведение потребителей при покуп-
ке. Подчеркнуто, что маркетологи стремятся 
выявить зависимость между образом жизни и 
склонностью к потреблению соответствующих 
товаров. 

Ключевые слова: поведение потребителя, 
психографические модели, жизненный стиль, 
потребности, покупка, маркетинг 
 
M. Oklander 

Psychographic consumer behavior patterns 
The article systematizes psychographic re-

search model of consumer lifestyle. Noted that life-
style is a summarizing indicator of the quality of life 
of society. It is shown that the life style influences the 
needs, attitudes and, accordingly, the behavior of 
consumers when buying. Emphasized that marketers 
seek to reveal the dependence between the way of 
life and the propensity to consume these goods. 

Keywords: consumer behavior, psychograph-
ic model, lifestyle, needs, buying, marketing 

 
Поведінка споживача є об’єктом компле-

ксу наук, кожна з яких вивчає одну з його сто-

рін: фізіологія вивчає людину як природний 
механізм, медицина вивчає лікування цього 
механізму, психологія вивчає психічну органі-
зацію людини, психіатрія – лікування психіч-
них захворювань, соціологія – поведінка лю-
дини у соціальних системах. Маркетинг вивчає 
поведінку особи на ринку. Споживачі однієї 
професійної приналежності можуть дотриму-
ватись різного способу життя: одна категорія 
споживачів проводить відпочинок за книжкою, 
інша надає перевагу активному відпочинку в 
горах. Тому актуальною науковою проблемою 
є систематизація психографічних моделей по-
ведінки споживача. 

На межі ХІХ-ХХ ст. починаються пог-
либлені дослідження поведінки споживачів, 
що пов’язано з появою і розвитком маркетин-
гу як економічної дисципліни. У період з  
1950-х до середини 1960-х років основна час-
тина маркетингових досліджень була 
пов’язана з вивченням споживачів та викорис-
танням отриманих результатів при сегменту-
ванні ринків. Тоді були здійснені спроби ви-
користання методів психології та соціології 
для пояснення поведінки споживачів. Так, за 
допомогою теорій особистості, мотивації, 
життєвого циклу родини, соціального класу 
були побудовані моделі, що пояснювали ко-
ливання попиту на різні види товарів та вибір 
марок. Серед найбільш важливих слід відміти-
ти роботи таких вчених, як Е. Роджерс [1], 
А. Копонен [2], В. Такер і Дж. Пейнтер [3], 
Ф. Еванс [4], М. Хейр [5], Е. Діхтер [6], 
П. Мартіно [7], Р. Коулман [8], С. Леві [9], 
В. Уеллс і Г. Гьюбар [10], С. Бартон [11], про 
що зазначає О.К. Шафалюк [12, с.43]. 

Від середини 1960-х до кінця 1970-х рр. 
основна частина досліджень була пов’язана з 
вивченням процесу прийняття рішення про ку-
півлю. У цей період було опубліковано один із 
найбільш популярних підручників з поведінки 
споживачів –  «Поведінка  споживачів»   амери- 

 
© М.А. Окландер, 2014 
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канських вчених Дж. Енджела, Д. Коллата, 
Р. Блекуелла. Саме вони перенесли акцент від 
сегментації ринку до вивчення процесу прий-
няття споживчих рішень. Модель «Енджела-
Коллата-Блекуелла», розроблена у 1968 р., і 
досі є однією з найбільш поширених [13; 14, 
с.72]. Слід відмітити також розробки таких 
вчених, як Дж. Ховард і Дж. Бетман [15, 16]. 
Остання запропонувала модель процесу об-
робки інформації під час прийняття споживчих 
рішень. У роботах Дж. Ховарда було започат-
ковано розробки щодо індивідуальних і ро-
динних процесів прийняття рішення про 
купівлю, зроблені спроби виявити вплив 
членів сім’ї на процес прийняття такого 
рішення. У цей період почала створюватись 
теорія установок, основні положення якої були 
запропоновані в роботах М. Фішбейна [17]. 

У сфері сегментування ринку найбільш 
важливими були роботи, пов’язані з психогра-
фією споживача [18]. Концепція психографії 
прийшла на зміну соціально-демографічним 
характеристикам, які раніше були основою се-
гментування ринку. Швидкий розвиток 
комп’ютерних систем та баз даних став по-
штовхом до розвитку сегментації «post hoc» 
(метод «К-сегментування»), який використову-
ється на споживчому ринку, структура якого 
не відома та не може бути визначена «a 
priory». У 1970-х роках значно вплинули на те-
орію споживання роботи французького філо-
софа і соціолога П. Бурд’є «Відмінності: соціа-
льна критика думок про смак» (1979 р.), фран-
цузького філософа і культуролога 
Ж. Бодрійяра (концепція «суспільства спожи-
вання»), американського соціального психоло-
га і соціолога І. Гоффмана, радянського літера-
турознавця і культуролога М. Бахтіна. У 1990-
х рр. кристалізувався новий напрям у маркети-
нгових дослідженнях поведінки споживача, 
який сфокусував увагу на культурних і соціа-
льних чинниках. Проте традиційний напрям 
вивчення поведінки споживачів, який базуєть-
ся на економічних та психологічних чинниках, 
залишається домінуючим. 

У теперішній час розвиток теорії поведі-
нки споживача відбувається під впливом двох 
методологічних шкіл: позитивізму і постмоде-
рнізму. Позитивізм – це процес використання 
кількісних методів для вивчення поведінки 
споживачів. Постмодернізм – процес викорис-
тання якісних методів для вивчення поведінки 
споживачів. Прихильники позитивістського 
підходу стверджують, що предметом дослі-

дження поведінки споживачів є процес купівлі, 
а прихильники постмодерністського підходу – 
процес споживання у цілому. На початку 
ХХІ ст. мінливе зовнішнє середовище ставить 
нові завдання перед теорією. 

Метою статті є систематизація психо-
графічних моделей поведінки споживача. 

Спосіб життя – це стабільна типова фор-
ма життєдіяльності особи, стереотип поведін-
ки, пов’язаний з використанням часу, грошей, 
інформації в залежності від прийнятої системи 
соціально-культурних цінностей, пріоритетів, 
розуміння норм, ступеня взаємодії з суспільст-
вом, звичок, традицій, кола спілкування, інте-
ресів, які визначають взаємозалежність між 
особою та оточенням. Спосіб життя часто на-
зивають стилем життя. 

Поняття «спосіб чи стиль життя» ґрунту-
ється на теорії Макса Вебера, який вважав, що 
стиль життя характеризує вчинки та інтереси 
особи і включає набір звичок, цінностей, віру-
вань, уявлень про честь. Він зазначав, що спо-
сіб життя є формою буття особи, що виража-
ється в її діяльності, інтересах і переконаннях. 
Спосіб життя демонструє «портрет» особи в її 
взаємодії з навколишнім середовищем і фор-
мується під впливом як зовнішніх соціальних 
чинників (культури, цінностей, соціального 
класу, референтних груп), так і індивідуальних 
характеристик (мотивів і емоцій). 

Дослідження життєвого стилю проводять 
з використанням науки психографіки. Психог-
рафіка – це кількісне дослідження життєвого 
стилю і демографічних характеристик спожи-
вача. До психографічних інструментів дослі-
дження життєвого стилю споживача відносять-
ся: 

1) модель АІО (англ. Actions, Interests, 
Opinions – дії, інтереси, думки) [19, с.164]; 

2) модель LOV (англ. List of values – 
список цінностей) [18, с.142-145; 20]; 

3) модель VALS 1 (англ. Values and 
Lifestyle – цінності і стилі життя) [18, с.122-
125, 136-137, 262; 20; 21; 22]; 

4) модель VALS 2 [18, с.137-139, 262-
263]; 

5) модель Sinus [23, с.248]. 
Модель АІО за допомогою набору кате-

горій описує життєвий стиль споживача за па-
раметрами, що об’єднані в три групи (дії, інте-
реси, думки) і в якості характеристик спожива-
чів використовуються демографічні показники 
(табл. 1). 

 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

199 

Таблиця 1 
Категорії для вивчення стилів життя згідно моделі АІО 

 
Дії Інтереси Думки Демографічні показники 

Робота 
Хобі 

Соціальні події 
Відпочинок 

Розваги 
Членство в клубах 

Суспільство 
Покупки 

Спорт 

Родина 
Будинок 
Робота 

Суспільство 
Відпочинок 

Мода 
Їжа 
ЗМІ 

Досягнення 

Про себе 
Соціальні аспекти 

Політика 
Бізнес 

Економіка 
Утворення 
Продукти 
Майбутнє 
Культура 

Вік 
Освіта 
Дохід 

Рід діяльності 
Розмір і стадія життєвого 

циклу сім’ї 
Житло 

Географія 
Розмір міста 

 
Для виявлення значень цих параметрів 

використовується набір питань і тверджень, ві-
дносно яких респондент повинен виразити 
свою життєву позицію – згоду або незгоду. 
Для оцінки дії: «Скільки книг ви прочитали за 
рік?», «Як часто ви відвідуєте великі торгіве-
льні центри?». Для оцінки інтересів: «Чим Ви 
більше цікавитеся спортом, сім’єю, роботою?», 
«Як часто Ви відвідуєте музеї?». Для оцінки 
думок: «Чи згодні Ви з твердженням, що ціни 
на автомобільне паливо дуже високі?». 

Модель LOV передбачає, що респонден-
ти ранжують особисті життєві цінності в на-
ступному списку: 1) самореалізація; 2) хвилю-
вання; 3) почуття досягнення; 4) самоповага; 
5) почуття належності; 6) бути шанованим; 
7) безпека; 8) забава і задоволення; 9) теплі 
стосунки з іншими. 

Диференціація споживачів на сегменти 
здійснюється за трьома аспектами: 

внутрішнє фокусування (цінності 1, 2, 3, 
4); 

міжособистісне фокусування (цінності 8, 
9); 

зовнішнє фокусування (цінності 5, 6, 7). 
Модель VALS 1 ґрунтується на переко-

нанні, що стиль життя є відображенням внут-
рішніх цінностей і відношення особи до життя. 
Модель поділяє споживачів на 9 сегментів, 
об’єднавши їх в чотири групи, що характери-
зуються специфічним цінностями, стилем жит-
тя, типами споживчої поведінки (табл. 2). Пе-
ршу групу становлять споживачі, якими керу-
ють потреби. Представники найбідніших 
верств населення. Головним критерієм при по-
купці є ціна. Обмежені у фінансових ресурсах, 
прагнуть задовольнити насущні потреби, тому 
витрачають гроші у зв’язку з потребами, а не 
бажаннями. 

 
Таблиця 2 

Типологія споживача за стилем життя згідно моделі VALS 1 
 

Назва  
сегменту Цінності і стилі життя Демографічні характе-

ристики Купівельна поведінка 

1 2 3 4 
Перша група. Споживачі, якими керують потреби 

«Виживаючі» 
 

Боротьба за виживання. 
Недовіра. 
Немає місця в суспільст-
ві. Керуються інстинкти-
вними потребами 

Дохід на рівні убогості. 
Невисокий рівень освіти. 
В сім’ях багато неповно-
літніх членів Живуть в 
найбідніших районах мі-
ста 

Найважливіше – ціна. Ці-
кавляться основними про-
дуктами. 
Роблять покупки для задо-
волення негайних потреб 

«Терплячі» 

Занепокоєння безпекою. 
Ненадійність, примус За-
лежні, слідують за веду-
чим, знаючі, рішучі 

Низький дохід. 
Невисокий рівень освіти 
Високий рівень безробіт-
тя. 
Живуть як у містах, так і 
в сільській місцевості 

Ціна важлива. Велике зна-
чення мають гарантії. 
Обережні покупці 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

Друга група. Споживачі, якими керують зовнішні чинники 

«Переконані» 

Звичайні. 
Не експериментують, 
традиціоналісти, форма-
льні. 
Ностальгічно налаштовані 

Дохід від низького до се-
реднього. 
Освіта середня. 
Працюють клерками Хо-
чуть жити за містом 

Сімейні, домашні. 
Середній і низький ціно-
вий сегмент масового ри-
нку 

«Наслідувачі» 

Амбіційні, «показушні» 
Стурбовані власним ста-
тусом. 
Метою є рух вгору. Ене-
ргійні, конкурують між 
собою 

Дохід від середнього до 
дуже високого. 
«Завжди молоді». Жи-
вуть тільки у великих мі-
стах. 
Зазвичай це чоловіки, але 
ситуація змінюється 

Споживання впадає в очі. 
«Свої» товари. 
Схильні до імітацій. Сте-
жать за модою 

«Процвітаючі» 
Досягнення, успіх, слава. 
Матеріалізм Лідерство, 
ефективність, комфорт 

Дуже високий дохід Лі-
дери у бізнесі, політиці. 
Висок освічені, живуть в 
містах і передмістях 

Товари повинні давати уя-
влення про успіх. 
Останні моделі, розкішні 
товари і подарунки. 
«Нові і поліпшені» товари 

Третя група. Споживачі, якими керують внутрішні чинники 

«Індивідуаліс-
ти» 

Яскраво виражені індиві-
дуалісти. 
Рішучі, імпульсивні, екс-
периментатори, непо-
стійні 

Молоді. Багато не пере-
бувають у шлюбі.  
Студенти або тільки по-
чинають працювати. 
Мають багатих батьків 

Виражають чийсь смак 
Люблять експерименти. 
Вільні від забобонів, схи-
льні до найбільших примх. 
Покупки схожі з покупка-
ми друзів 

«Ризикуючі» 

Прагнуть отримати безпо-
середній досвід. Активні, 
беруть участь у всьому. 
Спрямовані на особис-
тість, артистичні 

Два джерела доходу. Бі-
льшості за 40, багато ма-
ють молоді сім’ї.  
Хороша освіта 

Важливий процес, а не 
продукт. Енергійні, за-
ймаються відкритими ви-
дами спорту. 
Займаються домашніми 
справами, творчістю і са-
моаналізом 

«Соціально 
стурбовані» 

Несуть соціальну відпо-
відальність. 
Живуть просто 

Два джерела доходу. Ві-
дмінна освіту. 
Різний вік та райони 
проживання 

Консервативні. 
Простота, бережливість. 
Турбуються про навколи-
шнє середовище 

Четверта група. «Інтегровані» 

«Інтегровані» 

Психологічна зрілість, 
почуття відповідності. 
Терпимі, сприймають 
світ в цілому 

Дохід від хорошого до 
дуже високого. 
Різні вікові групи. 
Відмінна освіта 

Різні способи самовира-
ження. 
Естетичні, думають про 
екологію. 
Купують незвичайні пред-
мети 

 
До другої групи входять споживачі, яки-

ми керують зовнішні чинники. Головним кри-
терієм при покупці є думка інших осіб. Життє-
ві прагнення співзвучні основним тенденціям 
розвитку суспільства. Добре піддаються рек-
ламним закликам. 

До третьої групи входять споживачі, 
якими керують внутрішні чинники. Головним 

критерієм при покупці є власні потреби і ба-
жання. Вони точно знають, який товар їм пот-
рібний, погано піддаються рекламним закли-
кам. 

Четверту групу становлять «інтегровані» 
споживачі, які поєднують властивості двох по-
передніх груп. Це є найменш чисельна група, 
яку представляють індивідуали. При мало чи-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

201 

сельності, до неї входять законодавці мод, осо-
би через яких проходять всі успішні ідеї і то-
вари. Даний сегмент швидко зростає. 

Модель VALS 2 поділяє споживачів на 
дві групи. 

Першу становлять споживачі, орієнтова-
ні на: 

принцип – споживчий вибір ґрунтується 
на власних уявленнях, а не на відчуттях, подіях 
або бажанні схвалення; 

статус – роблять вибір на основі схва-
лення іншими їх покупки; 

дію – приймають рішення на основі ба-
жання фізичної активності, різноманітності, 
ризику. 

Другу групу становлять споживачі, оріє-
нтовані на фінансові, матеріальні, інформацій-
ні, фізичні, психологічні ресурси. 

На основі цих двох груп споживачів по-
діляють на вісім сегментів. 

1. Процвітаючі споживачі – висока само-
оцінка і надлишкові ресурси. Купівля є не сві-
доцтвом статусу або влади, а вираженням сма-
ку, незалежності і характеру. Мають широкий 
спектр інтересів, уважні до соціальних про-
блем, легко сприймають зміни. 

2. Споживачі, що реалізували себе – за-
доволені життям, вдумливі, цінують порядок, 
знання, відповідальність. Добре освідченні, 
кваліфіковані фахівці, легко сприймають нові 
ідеї і зміни, спокійні, самовпевнені, практичні, 
шукають у покупках функціональність, довго-
вічність. 

3. Віруючі споживачі – консервативні, 
віруючі, прихильники традиційних цінностей, 
невисокий рівень ресурсів, орієнтовані на 
принципи. Передбачувані споживачі, віддають 
перевагу вітчизняним товарам і звичним това-
рним маркам. 

4. Досягаючі споживачі – успішні, орієн-
товані на кар’єру чи роботу, самі керують своїм 
життям, суспільне життя будується довкола 
сім’ї і кар’єри, для них важливий імідж, відда-
ють перевагу традиційним, відомим, престиж-
ним товарам, що демонструють успіх оточую-
чим, рівним їм по статусу. 

5. Прагнучі споживачі – не впевнені в 
собі, шукають мотивації, схвалення оточую-
чих, мають низький рівень економічних, соціа-
льних, психологічних ресурсів, прагнуть бути 
стильними, наслідують зовнішній вигляд відо-
мих осіб. 

6. Споживачі-експериментатори – моло-
ді, енергійні, імпульсивні, шукають різномані-
тності, яскравих вражень, прагнуть до нового, 

незвичайного, ризикованого, з ентузіазмом 
сприймають нові можливості. Витрачають пе-
реважну частку доходу на одяг, швидке харчу-
вання, музику, кіно. 

7. Самодостатні споживачі – практичні, 
прихильники традиційних суспільних ціннос-
тей, при купівлі товарів звертають увагу на їх 
практичність. 

8. Виживаючі споживачі – хронічно бід-
ні, малоосвічені, пасивні, практично не мають 
професійної підготовки і соціальних зв’язків, 
не прагнуть до самореалізації. Націлені на за-
доволення базових потреб. 

Модель Sinus ґрунтується на виділенні 
соціальних прошарків з характерними типови-
ми установками і життєвими орієнтирами (си-
нус-типологія). Синус-типологія використову-
ються маркетологами в процесі сегментування 
ринку, виборі цільових сегментів, позиціону-
ванні товарів. Результатом використання си-
нус-типології є зведення різних ціннісних 
пріоритетів і способів життя в систему віднос-
но постійних типових середовищ (табл. 3). 

Економічне становище – це сукупність 
коштів, які знаходяться у розпорядженні особи 
і розмір яких визначається рівнем доходів, су-
мою заощаджень, величиною боргів, можливі-
стю отримання кредитів, позицією щодо нако-
пичення грошей. 

Основні джерела доходу споживача: за-
робітна плата; соціальні виплати держави (до-
помоги, пенсії, стипендії); дохід від підприєм-
ницької діяльності; дохід від власності (плата, 
отримана за оренду квартири, відсоток на гро-
шовий капітал, дивіденди від цінних паперів). 

Дохід споживача ділиться на номіналь-
ний (величина грошового доходу) і реальний. 
Реальний дохід – це кількість товарів, які мож-
на придбати на суму номінального доходу. Це 
узагальнюючий показник рівня життя населен-
ня країни. Він залежить від обсягу кінцевих 
доходів (номінальний дохід мінус податки) та 
рівня цін на товари.  

Дохід споживача розподіляється на три 
напрямки: 

– виплата податків державі; 
– задоволення особистих потреб; 
– формування особистих заощаджень. 
Споживчі витрати поділяють на 

обов’язкові і довільні. Обов’язкові витрати 
можна розглядати як мінімально необхідні – це 
витрати на харчування, одяг, транспорт, опла-
ту комунальних послуг. Якщо особисті доходи 
споживача не перевищують обов’язкові витра-
ти, то він не зможе дозволити собі довільні ви-
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трати (книги, подорожі, автомобіль). 
Таблиця 3 

Типологія споживачів за стилем життя згідно моделі Sinus 
 

 Життєві цілі Соціальне поло-
ження 

Робота Устрій життя 

1 2 3 4 5 

К
он

се
рв

ат
ив

но
-т

ех
но

кр
ат

ич
не

 с
е-

ре
до

ви
щ

е 

професійний і матері-
альний успіх, готов-
ність бути керівником, 
займатись творчою ро-
ботою; 

належність до еліти, 
усвідомлення влади, 
мислення, відповідне 
статусу; 

високий рівень життя, 
фінансова незалежність, 
наявність власності, по-
вноцінне сімейне життя 

рівень освіти ви-
щий середнього; 

менеджери сере-
дньої ланки і слу-
жбовці на високих 
посадах, підприє-
мці, особи вільних 
професій; 

високий рівень 
доходу 

готовність багато пра-
цювати; 

мислення, спрямоване 
на успіх; менталітет пе-
реможця; 

прагнення зайняти 
більш високі посади; 

виражена готовність 
управляти 

тримають дистанцію між 
собою і нижчими класами 
в особистому житті та ор-
ганізації вільного часу; 

приймають участь в ку-
льтурному і суспільному 
житті, потреба в ексклю-
зивності; 

дотримання традицій в 
комбінації з сучасними 
тенденціями 

Д
рі

бн
об

ур
ж

уа
зн

е 
се

ре
до

-
ви

щ
е 

традиційні цінності: 
виконання обов’язків, 
надійність, порядок, ди-
сципліна; 

власність, матеріальна 
забезпеченість, підви-
щення рівня життя 

середня і профе-
сійно-технічна 
освіта; 

менеджери сере-
дньої ланки, дрібні 
підприємці, служ-
бовці, фермери, 
пенсіонери; 

середній рівень 
доходу 

старанно виконують 
функціональні 
обов’язки; 

стабільна посада важ-
ливіша за кар’єру; 

орієнтація на статус, 
проте не прагнуть до 
вдосконалення 

пристосування до умов 
життя, прихильність до 
традицій;  

готовність жити скромно, 
перевага віддається якіс-
ним товарам; 

порядок і чистота є домі-
нуючими життєвими 
принципами 

Тр
ад

иц
ій

не
 р

об
іт

ни
че

 
се

ре
до

ви
щ

е 

хороший рівень жит-
тя, заробіток, постійна 
робота, забезпечена 
старість, невибагли-
вість, пристосування до 
умов життя; 

соціальна інтеграція: 
визнання друзями, ко-
легами, сусідами 

середня і профе-
сійно-технічна 
освіта; 

кваліфіковані і не 
кваліфіковані ро-
бітники; пенсіоне-
ри; 

низький і серед-
ній рівень доходу 

відділення роботи від 
особистого життя; пра-
цюю, щоб жити; 

почуття відповідаль-
ності, старанність, дис-
ципліна; орієнтація на 
профспілку, солідар-
ність 

прагматичний погляд на 
своє положення в суспіль-
стві; 

простота, економність; 
відсутність споживання 
заради престижу; 

купують добротні, надій-
ні товари, скепсис віднос-
но нововведень 

С
ер

ед
ов

ищ
е 

ге
до

-
ні

зм
у 

свобода, незалеж-
ність; 

насолодження жит-
тям, пошук спілкуван-
ня, життєрадісність; 

намагання відрізняти-
ся від обивателів 

вік до 30 років; 
школярі, учні 

училищ, працюю-
чі; 

маленький і сере-
дній дохід 

робота є джерелом до-
ходів для задоволення 
своїх бажань; 

важливість 
суб’єктивних чинників 
(цікава, різноманітна, 
неважка робота) 

життя сьогоднішнім 
днем, відсутність плану-
вання життя; 

спонтанне споживання, 
безконтрольне поводжен-
ня з грошима; 

гарне життя і комфорт 
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Н
ет

ра
ди

ці
йн

е 
ро

бі
тн

ич
е 

се
-

ре
до

ви
щ

е 
досягнення споживчих 

стандартів середнього 
класу; 
визнання іншими, на-

лежність до певної гру-
пи; 
мрії про «особливе 

життя» 

низький рівень 
освіти; 

робітники без 
професійно-
технічної освіти; 

високий рівень 
безробіття; 

низький дохід 
 

робота без ентузіазму 
для заробітку грошей; 
відсутність бажання 
працювати через немо-
жливість кар’єрного ро-
сту; 

менталітет «знедоле-
ного», озлобленість, ро-
зчарування, заздрість; 

тенденція до ухилення 
від роботи 

уникають думати про 
майбутнє, концентруються 
«тут і зараз»; 

обмежені фінансові мож-
ливості; 

імпульсивний стиль спо-
живання, швидке сприй-
няття нової моди, нових 
тенденцій 

Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 

С
ер

ед
ов

ищ
е,

 о
рі

єн
то

ва
не

 н
а 

пі
дй

ом
 

професійне і соціальне 
зростання; 
успіх, яким можна го-

рдитися; досягнення 
вище середніх;  
повага інших;  
матеріальні цінності 

(машина, відпустка, ек-
склюзивне дозвілля) 

середня і профе-
сійно-технічна 
освіта; 
професійні робіт-
ники, кваліфікова-
ні працівники, дрі-
бні підприємці, 
люди вільних про-
фесій; рівень дохо-
ду вищий серед-
нього 

прагнення зробити 
кар’єру; 
орієнтація на результат 
роботи; виконання 
важкої роботи; готов-
ність ризикувати; 
страх соціального па-
діння, зниження життє-
вого рівня 

орієнтація на стандарт 
вищих соціальних проша-
рків; 
реалізація в професійній 
діяльності, соціальному 
житті, небажання справля-
ти погане враження; 
споживання, орієнтоване 
на престиж, велике зна-
чення надається символам 
статусу 

С
уч

ас
но

-б
ур

ж
уа

зн
е 

се
ре

до
ви

щ
е 

гармонійне, захищене 
життя; 
прагнення до матері-

альної, соціальної, 
емоційної захищенос-
ті; 
прагнення до ідилії в 

особистому житті, га-
рмонії в сім’ї, діти є 
сенсом життя; 
особисте самореалі-

зація, готовність інте-
груватися в суспільст-
во 

домогосподарс-
тва, з декількох 
осіб з дітьми;  

якісний середній 
рівень освіти; 

працівники і 
службовці серед-
нього рівня; 

середній рівень 
доходів 

впорядковане про-
фесійне життя, відсут-
ність великих ризиків, 

високих цілей, об-
межена активність; 

стабільна робота, 
важливіша ніж 
кар’єра; 

відповідальне вико-
нання завдань 

бажання кращого жит-
тя, комфорту і насолоди, 
контрольований гедо-
нізм; 

особисте життя, орієн-
товане на суспільство 
(сім’я, родичі, друзі); 

велике значення нада-
ється доброзичливості, 
терпимості, справедливо-
сті; 

мир і гармонія з сусі-
дами і навколишнім се-
редовищем 

Л
іб

ер
ал

ьн
о-

ін
те

ле
кт

уа
ль

не
 с

ер
ед

о-
ви

щ
е 

політична корект-
ність, соціальна спра-
ведливість, гармонія 
людини і природи; 
емансипована сім’я; 
нематеріальні праг-

нення: самореалізація, 
розвиток особистості, 
індивідуальність, осо-
биста свобода; 
усвідомлене ототож-

нення себе з підпри-
ємством, успіх в робо-
ті 

високий рівень 
освіти; 

керівні праців-
ники і службовці, 
люди вільних 
професій, студен-
ти; 

високий рівень 
доходу 

пошук творчої, 
осмисленої роботи; 

 самостійність, осо-
биста свобода, відпо-
відальність; 

професійна етика, 
відсутність сильного 
прагнення до 
кар’єрного зростання 

здоровий спосіб життя, 
прагнення до гармонії; 

відмова від зайвого 
споживання; 

епікурейська філософія 
споживання; 

активна участь в суспі-
льному і культурному 
житті, відкритість світу 
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Ро
бі

тн
ич

е 
се

ре
до

ви
щ

е 
приємно проводити 

час; дозволяти собі 
все, що хочеш – але 
при цьому рівень ви-
мог наближений до 
реальності; 
творче мислення, ві-

дповідальність, праг-
нення до автономії; 
духовний і професій-

ний розвиток 

особи молодші 
30 років; 

професійно-
технічна освіта, 
учні училищ, 
школярі, студен-
ти; 

робітники, ква-
ліфіковані праців-
ники, державні 
службовці; 

середній і висо-
кий рівень дохо-
дів 

робота і професія 
важливі, пріоритет ін-
дивідуальних досяг-
нень, орієнтація на 
вирішення проблем; 

висока мобільність у 
роботі, низька прихи-
льність до посади чи 
підприємства; 

готовність до на-
вчання і підвищення 
кваліфікації 

відкритість новому, ві-
дсутність консерватив-
них поглядів, мобіль-
ність, терпимість по від-
ношенню до іншого спо-
собу життя; 

молодіжна культура 
організації дозвілля; за-
гальноприйнятий модер-
нізм в споживанні; високі 
технології як елемент по-
всякденного життя 

Продовження таблиці 3 
1 1 1 1 1 

П
ос

тм
од

ер
ні

ст
сь

ке
 с

ер
ед

ов
ищ

е 

прагнення до само-
вдосконалення; 

ухиляння від зовні-
шнього примусу, 
норм, ідеологій, ро-
льових моделей; від-
мова від зв’язування 
себе зобов’язаннями 
або «прикріплення» до 
одного місця; 

жити собі на втіху 

особи 20-35 ро-
ків, багато не-
одружених;  

високий рівень 
освіти; 

працівники се-
реднього рівня, 
приватні підприє-
мці, особи вільних 
професій, студен-
ти, молоді учені; 

різний рівень 
доходів 

прагнення до неза-
лежності, самореалі-
зації, небажання зна-
ходитися в ієрархічній 
структурі і діяти з 
примусу;  

більшість вільних 
професій в медіа, рек-
ламі, мистецтві, архі-
тектурі; 

часта зміна роботи, 
іноді виконання робо-
ти, що вимагає нижчої 
кваліфікації, ніж є у 
особи  

життєва егоцентрична 
філософія: життя без зо-
бов’язань; 

експериментування з 
різними життєвими уст-
роями, життя в різних 
середовищах, світах, ку-
льтурах; 

нарцисична самопрезе-
нтація через споживання; 

сильна потреба в спіл-
куванні, розвагах 

 
Німецький статистик Ернст Енгель вста-

новив зв’язок між доходами населення і струк-
турою споживання. Згідно із «Законом Енге-
ля», чим вищий рівень доходів сім’ї, тим мен-
ше частка її витрат на продовольчі товари. Ві-
дповідно зростає попит на промислові товари 
широкого вжитку, а при подальшому підви-
щенні рівня доходів істотно збільшуються ви-
трати на високоякісні товари і послуги. Таким 
чином, структура видатків на споживання змі-
нюється в прямій залежності від розміру дохо-
ду. 

З ростом доходу росте і сума заоща-
джень. Розрізняють такі види заощаджень: до-
машні (у готівково-грошовій формі) та інсти-
туційні. Інституційні заощадження поділяють-
ся на: 

а) «захисні» – спрямовані на збереження 
купівельної спроможності певної суми грошей 
(банківські депозити, страхові поліси, обліга-
ції); 

б) «спекулятивні» – спрямовані на прим-

ноження купівельної сили певної суми грошей 
(акції). 

Маркетологи повинні вести моніторинг 
тенденцій у зміні особистих доходів населен-
ня, норми заощаджень і процентних ставок. Рі-
вень і стабільність доходів, розмір заоща-
джень, ставлення до накопичення грошей слід 
враховувати при розробці характеристик това-
ру та визначенні ціни. Підвищення добробуту 
населення дозволяє вносити додаткові харак-
теристики і, відповідно, робити товари дорож-
чими. 

Спосіб життя є узагальнюючим показни-
ком якості буття суспільства. Кожному спосо-
бу життя відповідає певна суспільна оцінка, і 
особи, прагнучи до бажаної оцінки, формують 
обраний стиль життя. Так, здоровий спосіб 
життя передбачає правильне харчування, до-
тримання правил і норм гігієни, наявність не-
шкідливих умов на роботі і вдома, заняття фі-
зичною культурою, мінімальне вживання алко-
голю, профілактичні заходи щодо підтримання 
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здоров’я. Для маркетологів поняття способу 
життя має важливе прикладне значення, оскі-
льки розкриває динаміку змін соціально-
психологічних норм, уподобань споживачів на 
основі яких виникають цільові сегменти ринку 
з певним стилем життя. Життєвий стиль впли-
ває на потреби, стосунки і, відповідно, на по-
ведінку споживачів при купівлі. Маркетологи 
прагнуть виявити залежність між способом 
життя та схильністю до споживання відповід-
них товарів. Мета вивчення стилів життя – ро-
зробляти маркетингові програми для груп 
споживачів, що мають однакові життєві цінно-
сті. 

 
Література 

1. Rogers E. Diffusion of innovations / 
E. Rogers. – New York: Free Press, 1962. – 164 p. 

2. Koponen A. Personality characteristics of 
purchasers / A. Koponen // Journal of advertising 
research. – 1960. – №1. – Р. 6-12.  

3. Tucker W. Personality and product use / 
W. Tucker, J. Painter // Journal of Applied Psy-
chology. – 1961. – №45. – Р. 325-329. 

4. Evans F.B. Psychological and objective 
factors in the prediction of brand choice / F.B. 
Evans // Journal of Business. – 1959. – №32. – 
Р. 340-369. 

5. Haire M. Projective techniques in market-
ing research / M. Haire // Journal of Marketing. – 
1950. –№14. – Р. 649-656. 

6. Dichter E. Handbook of Consumer Moti-
vations / E. Dichter. – New York: McGraw Hill, 
1964. 

7. Martineau P. Social classes and spending 
behavior / P. Martineau // Journal of Marketing. – 
1958. – №23. – Р. 121-30. 

8. Coleman R.P. The Significance of Social 
Stratification / R.P. Coleman // Marketing: A Ma-
turing Discipline / in M.L. Bell (ed.). – Chicago: 
American Marketing Association, 1960. 

9. Levy S.J. Social class and consumer be-
havior / S.J. Levy // On Knowing the Consumer / 
J.W. Newman (ed.). – New York: Wiley, 1966. 

10. Wells W. Life-cycle concept in marketing 
research / W. Wells, G. Gubar // Journal of Mar-
keting Research. – 1966. – №3 – Р. 355-363. 

11. Barton S.G. The life-cycle and buying 
patterns / S.G. Barton // Consumer Behaviour / in 
L.H. Clark (ed.). – New York: New York Univer-
sity Press, 1955. 

12. Шафалюк О.К. Гуманістична 
концепція споживача в маркетингу: 
монографія / О.К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2008. 
– 200 с. 

13. Engel J.F. Consumer Behaviour / 
J.F. Engel, D.T. Kollat, R.D. Blackwell. – New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1968. – 345 р. 

14. Энджел Дж.Ф. Поведение потребите-
лей / Дж.Ф. Энджел, Р.Д. Блекуелл, 
П.У. Миннард; пер. с англ. – СПб.: Питер, 
2007. – 623 с. 

15. Howard J.A. The Theory of Buyer Beha-
vior / J.A. Howard, J.W. Sheth. – New York: John 
Wiley, 1969. – 358 p. 

16. Bettman J.R. An information processing 
theory of consumer choice / J.R. Bettman. – New 
York: New York University Press, 1979. – 250 р. 

17. Fishbein M. A behavior theory approach 
to the relations between beliefs about an object 
and the attitude toward an object / M. Fishbein // 
Readings in Attitude Theory and Measurement. – 
New York: Wiley. – 1967. 

18. Гантер Б. Типы потребителей: введение 
в психографику / Б. Гантер, А. Фернхам; пер. с 
англ. И.В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 
304 с. 

19. Меликян О.М. Поведение потребите-
лей / О.М. Меликян. – М.: Дашков и Ко, 2008 – 
263 с. 

20. Kahle L.R. Alternative measurement ap-
proaches to consumer values: The List of Values 
(LOV) and Values and Life Style (VALS) / 
L.R. Kahle // Journal of consumer research. – 
1986. – №13. – Р. 405-409. 

21. Mitchell A. The Nine American Life 
Styles / A. Mitchell. – New York: Macmillan Pub-
lishers, 1983. – 250 р.  

22. Rich M.F. Psychographics for the 1990s / 
M.F. Rich // American demographics. – 1989. – 
July. – P.24-54. 

23. Шаповалов В.А. Управление маркетин-
гом и маркетинговый анализ / В.А. Шаповалов. 
– Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 345 с.  

 

References 
1. Rogers E. Diffusion of innovations / 

E. Rogers. – New York: Free Press, 1962. – 164 p. 
2. Koponen A. Personality characteristics of 

purchasers / A. Koponen // Journal of advertising 
research. – 1960. – №1. – Р. 6-12.  

3. Tucker W. Personality and product use / 
W. Tucker, J. Painter // Journal of Applied Psy-
chology. – 1961. – №45. – Р. 325-329. 

4. Evans F.B. Psychological and objective 
factors in the prediction of brand choice / F.B. 
Evans // Journal of Business. – 1959. – №32. – 
Р. 340-369. 

5. Haire M. Projective techniques in market-
ing research / M. Haire // Journal of Marketing. – 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

206 

1950. –№14. – Р. 649-656. 
6. Dichter E. Handbook of Consumer Moti-

vations / E. Dichter. – New York: McGraw Hill, 
1964. 

7. Martineau P. Social classes and spending 
behavior / P. Martineau // Journal of Marketing. – 
1958. – №23. – Р. 121-30. 

8. Coleman R.P. The Significance of Social 
Stratification / R.P. Coleman // Marketing: A Ma-
turing Discipline / in M.L. Bell (ed.). – Chicago: 
American Marketing Association, 1960. 

9. Levy S.J. Social class and consumer be-
havior / S.J. Levy // On Knowing the Consumer / 
J.W. Newman (ed.). – New York: Wiley, 1966. 

10. Wells W. Life-cycle concept in marketing 
research / W. Wells, G. Gubar // Journal of Mar-
keting Research. – 1966. – №3 – Р. 355-363. 

11. Barton S.G. The life-cycle and buying 
patterns / S.G. Barton // Consumer Behaviour / in 
L.H. Clark (ed.). – New York: New York Univer-
sity Press, 1955. 

12. Shafaljuk O.K. Gumanistychna koncepci-
ja spozhyvacha v marketyngu: monografija / 
O.K. Shafaljuk. – K.: KNEU, 2008. – 200 р. 

13. Engel J.F. Consumer Behaviour / 
J.F. Engel, D.T. Kollat, R.D. Blackwell. – New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1968. – 345 р. 

14. Jendzhel Dzh.F. Povedenie potrebitelej / 
Dzh.F. Jendzhel, R.D. Blekuell, P.U. Minnard; 
per. s angl. – SPb.: Piter, 2007. – 623 s. 

15. Howard J.A. The Theory of Buyer Beha-

vior / J.A. Howard, J.W. Sheth. – New York: John 
Wiley, 1969. – 358 p. 

16. Bettman J.R. An information processing 
theory of consumer choice / J.R. Bettman. – New 
York: New York University Press, 1979. – 250 р. 

17. Fishbein M. A behavior theory approach 
to the relations between beliefs about an object 
and the attitude toward an object / M. Fishbein // 
Readings in Attitude Theory and Measurement. – 
New York: Wiley. – 1967. 

18. Ganter B. Tipy potrebitelej: vvedenie v 
psihografiku / B. Ganter, A. Fernham; per. s angl. 
I.V. Andreevoj. – SPb: Piter, 2001. – 304 s. 

19. Melikjan O.M. Povedenie potrebitelej / 
O.M. Melikjan. – M.: Dashkov i Ko, 2008 – 263 s. 

20. Kahle L.R. Alternative measurement ap-
proaches to consumer values: The List of Values 
(LOV) and Values and Life Style (VALS) / 
L.R. Kahle // Journal of consumer research. – 
1986. – №13. – Р. 405-409. 

21. Mitchell A. The Nine American Life 
Styles / A. Mitchell. – New York: Macmillan Pub-
lishers, 1983. – 250 р.  

22. Rich M.F. Psychographics for the 1990s / 
M.F. Rich // American demographics. – 1989. – 
July. – P.24-54. 

23. Shapovalov V.A. Upravlenie marketin-
gom i marketingovyj analiz / V.A. Shapovalov. – 
Rostov n/D.: Feniks, 2008. – 345 s. 
 
Статья поступила в редакцию 27.03.2014 

 
 
 

О.М. ЯРИМ-АГАЄВ, к.е.н., доцент, 
О.А. ПИСЬМЕННИЙ, к.е.н., доцент 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 
м. Донецьк, Україна 
yarsint@mail.ru, pism@ukr.net 

 
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ  

ПАРКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ 
 

Досліджено динаміку і тенденції розвитку 
парку легкових автомобілів України. Визначено 
фактори, що впливають на величину парку та 
шляхи їх оцінки. Запропоновано методичний під-
хід щодо оцінки обсягу реального парку автомо-
білів та визначено його рівень на основі зістав-
лення даних про реєстрацію автомобілів у ДАІ і 
опитуванням домогосподарств Держстатом. 
Визначена структура парку легкових автомобі-
лів. Запропоновано методику визначення серед-
нього віку автопарку, яка дозволила визначити 
його у 2013 р. на рівні 11,5 років.     

Ключові слова: ринок легкових автомобі-

лів, парк, забезпеченість, опитування домогос-
подарств, структура парку, середній вік авто-
мобілів 
 
А.Н. Ярым-Агаев, А.А. Письменный  
Методический подход к оценке парка легковых 

автомобилей Украины 
Исследована динамика и тенденции 

развития парка легковых автомобилей Украины. 
Определены факторы, влияющие на величину 
парка и пути их оценки. Предложен 
методический подход к оценке объема реального 
парка автомобилей и определен его уровень на 
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основе сопоставления данных о регистрации 
автомобилей в ГАИ и опроса домохозяйств 
Госстатом. Определена структура парка 
легковых автомобилей. Предложена методика 
определения среднего возраста автопарка, 
которая позволила определить его в 2013 г. на 
уровне 11,5 лет.     

Ключевые слова: рынок легковых автомо-
билей, парк, обеспеченность, опрос домохо-
зяйств, структура парка, средний возраст ав-
томобилей 

 
O.M. Yarym-Agayev, O.A. Pysmenniy  

А methodical approach to an assessment of cars 
park of Ukraine 

Dynamics and tendencies of development of 
cars park of Ukraine is researched. The factors in-
fluencing size of park and a way of their assessment 
are determined. Methodical approach to an assess-
ment of amount of real cars park is offered and its 
level on the basis of comparison of data on registra-
tion of cars in DAI and poll of households by 
Derzhstat is determined. The structure of cars park 
is certain. The technique to determination of average 
age of auto is offered, which allowed to determine it 
in 2013 at the level of 11,5 years.     

Keywords: cars market, park, security, poll of 
households, the structure of the park, autos  average 
age 
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Обсяг парку легкових автомобілів і рі-

вень забезпеченості населення легковими ав-
томобілями є найважливішими індикаторами 
добробуту населення та рівня розвитку країни. 
Крім того, рівень забезпеченості значною мі-
рою визначає насиченість автомобільного рин-
ку і перспективи його зростання. Тому оцінка 
обсягу парку легкових автомобілів, зокрема, 
легкових автомобілів в приватній власності, є 
найважливішим елементом аналізу стану авто-
мобільного ринку. 

Обсяг автомобільного ринку України 
може бути розрахований або на підставі аналі-
зу опитувань домогосподарств, або на підставі 
даних ДАІ про кількість зареєстрованих авто-
мобілів. Обидва методи є недостатньо доско-
налими в умовах України через низку причин. 
Використовуючи перший метод, виникає ви-
кривлення результатів внаслідок зміщення ос-
нови вибірки при опитуванні домогосподарств, 
коли через відмову у вибіркових обстеженнях 
випадають 5-7% найбільш забезпечених домо-
господарств, які відповідно мають найбільш 
високу забезпеченість автомобілями. Для краї-
ни з низьким рівнем забезпеченості автомобі-
лями таке зміщення вибірки може призводити 

до вельми істотних викривлень результатів. 
При оцінці парку на підставі даних про реєст-
рацію у ДАІ викривлення відбувається в наслі-
док того, що громадяни не знімають з обліку 
непридатні до використання, а часто і не існу-
ючі автомобілі через відсутність спонукальних 
мотивів для здійснення цієї операції. 

Різні аспекти трансформації автомобіль-
ного ринку України досліджувалися у роботах 
Ш. Бека [1], А. Бондаренка, О. Кривоконь, [2], 
В. Мовчаренко [3]. У роботі [4] М. Сокол здій-
снює прогнозування обсягу автомобільного 
ринку, що є одним з актуальних питань. Слід 
відзначити також роботу Т. Ладуби [3], у якій 
розглянута проблема інтернаціоналізації авто-
мобільної промисловості в процесі зростання 
економіки. Л. Мороз у своїй роботі [6] аналізує 
питання маркетингової комунікаційної політи-
ки учасників автомобільного ринку та її вплив 
на його розвиток. Дослідженню впливу світо-
вої економічної кризи на автомобільний ринок 
та очікування споживачів присвячена робота 
Н. Фігуна [7]. В свою чергу у роботі 
В. Шергіна [8] вивчається питання насиченості 
автомобільного ринку в порівнянні з розвине-
ними країнами. Водночас слід зазначити, що 
не зважаючи на велику кількість публікацій з 
питань еволюції автомобільного ринку, його 
специфіка потребує детальнішого дослідження 
ситуації, адже дані офіційної статистики щодо 
парку автомобілів в приватній власності за 
опитуванням та кількість реєстрацій у ДАІ не 
дозволяють отримати достовірних даних про 
реальний обсяг парку та потребують корегу-
вання. Саме вирішенню цієї наукової проблеми 
присвячено дане дослідження.  

Метою статті є аналіз динаміки та ро-
зробка методичного підходу щодо оцінки реа-
льного обсягу парку легкових автомобілів 
України та його середнього віку. 

Першим завданням у даній роботі є ви-
значення обсягу українського парку автомобі-
лів шляхом зіставлення даних, отриманих із 
двох зазначених джерел: рівнем забезпеченості 
населення легковими автомобілями та даних 
ДАІ про кількість зареєстрованих автомобілів. 
Розглянемо більш детально розвиток парку 
легкових автомобілів в Україні, починаючи з 
2000 р., коли український автомобільний ри-
нок почав набирати оберти та нарощувати 
продажі. Для визначення парку автомобілів за 
опитом населення використані офіційні дані 
опитування Держстату та дані про кількість 
домогосподарств. Результати розрахунків на-
ведені у табл. 1.  
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Таблиця 1 
Динаміка парку легкових автомобілів за даними опитувань Держстату та даними ДАІ [9]  

 

Рік 

Забезпеченість на-
селення автомобі-
лями (на 100 домо-
господарств), шт. 

Чисельність 
населення, 
млн. осіб  

Середній 
розмір до-
могоспо-
дарства, 

осіб 

Кількість 
домогоспо-

дарств, 
млн.шт. 

Кількість легкових ав-
томобілів у приватній 

власності, тис. шт. 
за забез-

печеністю 
за дани-
ми ДАІ 

1 2 3 4 5 6 7 
1990 20 51,94 2,95 17,61 3521,4 3271,7 
1995 27 51,3 2,85 18,00 4860,0 4468,7 
2000 17 48,92 2,76 17,72 3013,2 5109,6 
2001 16 48,46 2,73 17,75 2840,1 5168,9 
2002 16 48,00 2,71 17,71 2833,9 5159,1 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

2003 16 47,62 2,62 18,18 2908,1 4987,4 
2004 16 47,28 2,62 18,05 2887,3 5125,9 
2005 16 46,93 2,61 17,98 2876,9 5260,1 
2006 17 46,65 2,60 17,94 3050,2 5326,4 
2007 18,5* 46,37 2,60 17,83 3299,4 5630,9 
2008 20 46,14 2,60 17,75 3549,2 6090,4 
2009 20,5* 45,96 2,60 17,68 3623,8 6216,7 
2010 21 45,78 2,59 17,68 3711,9 6470,5 
2011 21,5* 45,63 2,59 17,62 3787,8 6514,5 
2012 22 45,55 2,58 17,66 3884,1 6558,5* 

Примітка: *  – оцінено авторами самостійно на основі наявних даних 
 
Слід зазначити, що починаючи з 

2006 р. опитування домогосподарств проводи-
лося 1 раз у два роки, тому у проміжні періоди 
забезпеченість розрахована як середнє ариф-
метичне двох суміжних років, наприклад, у 
2011 р.: 21,5 = (21+22)/2. Офіційні дані Держа-
втоінспекції про кількість автомобілів на облі-
ку у 2012 р. відсутні, тому парк було оцінено 

авторами самостійно на основі обсягу прода-
жів та вибуття парку у 2012 р. Тепер, порівня-
ємо дані про парк автомобілів за опитуванням 
населення з парком автомобілів за реєстрацією 
в Державтоінспекції. Динаміка парку легкових 
автомобілів у 1990-2012 рр. наведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка парку легкових автомобілів в Україні у 1990-2012 рр. [9], тис. шт. 
 
Як видно з рисунку, наявна тенденція 

щодо збільшення парку автомобілів, починаю-
чи з 2006 р., як за даними опитування Держс-

тату, так і за даними Державтоінспекції. На та-
ку тенденцію навіть особливо не вплинула 
криза кінця 2008 р. Очевидно, що різке збіль-
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шення парку в 2008 р. пов’язано з виключно 
високим рівнем продажів 2007-2008 рр. Таким 
чином, якщо аналізувати динаміку парку лег-
кових автомобілів, то очевидно, що спостеріга-
ється позитивна тенденція росту, що зумовле-
но поступовим виходом економіки України з 
кризового стану аж до 2008 р. Також, слід за-
значити, що існує суттєва різниця у оцінках кі-
лькості автомобілів по забезпеченості домого-
сподарств на основі опитувань, проведених 
Держстатом України, від даних, отриманих на 
підставі кількості зареєстрованих автомобілів 
(дані ДАІ), наприклад, у 2012 р. дані ДАІ пере-
вищують парк по опитуванню на 2674,4 тис. 

одиниць. Ці дуже істотні відмінності поясню-
ються двома основними факторами: 

1) в опитування домогосподарств не 
входять 5-7% домогосподарств вищого дохід-
ного сегменту, на кожне з яких припадає біль-
ше одного авто. Що досить істотно при серед-
ньому показнику 0,22 на домогосподарство; 

2) дані ДАІ включають автомобілі, що 
практично не функціонують, але залишаються 
на обліку внаслідок адміністративних правил. 

Співвідношення між обсягом парку, 
отриманим на підставі опитування і даними 
ДАІ, показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Співвідношення парку за опитуванням та парку за даними ДАІ у 2000-2012 рр. 

 
Таким чином, спостерігається стабільне 

співвідношення між даними отриманими дво-
ма методами, проте ця стабільність показує, 
що дані про парк автомобілів суттєво відріз-
няються (практично в 2 рази), причини такої 
різниці наведені вище. 

Для подальшого аналізу і оцінки реаль-
ного парку автомобілів проведемо зіставлення 
парку автомобілів, отриманого двома метода-
ми, за їх віковим складом. Омолодження авто-
транспорту на дорогах відбувалося з 2005 р. по 
2008 р., коли продажі нових автомобілів щорі-
чно переважали над реалізацією старих, але 
запас «міцності», який став результатом акти-
вних продажів в докризові роки, вже закінчив-
ся. За оцінками низки фахівців [8; 11] автомо-
білі в Україні мали середній вік близько 18,4-
18,7 років (див. рис. 3), що на нашу думку ви-
кликає сумніви, адже такий високий показник 
скоріше за все розраховувався на основі не 
скоригованого парку, що значно збільшило йо-
го реальне значення. 

Розглянемо докладніше вікові тенденції 
парку легкових автомобілів України на основі 
опитування та за даними ДАІ. Як зазначено в 
таблиці 1, забезпеченість автомобілями за да-
ними опитування 2012 р. складає 0,22 автомо-
білі на 1 домогосподарство при кількості до-
могосподарств 17,66 млн., що дорівнює парку 
легкових автомобілів 3,88 млн. шт. За даними 
опитування 2012 р. у структурі автопарку 
України за віком частка автомобілів віком до 5 
років – 19,4%, віком 5-10 років – 31,0% та бі-
льше 10 років – 41,6% [12, с.7]. 

Для визначення кількості автомобілів рі-
зних вікових категорій помножуємо наявний 
парк на долю кожної вікової категорії: 

до 5 років = 0,194*3884,1 тис. шт. = 
753,5  тис. шт.; 

5-10 років = 0,310*3884,1 тис. шт. = 
1204,1 тис. шт.; 

понад 10 років = 3884,1 – 753,5 – 
1204,1 = 1926,5 тис. шт. 
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Рис. 3. Середній вік автомобілів у парках країн Світу у 2010 р. [8] 

 
За даними ДАІ парк автомобілів дорів-

нює 6558,5 тис. шт. (див. табл. 1). Для визна-
чення вікової структури, проведемо наступний 
логічний аналіз. До автомобілів віком до 5 ро-
ків відносяться всі нові автомобілі, продані 
протягом 2008-2012 рр. і придбані домогоспо-
дарствами. Всього протягом 2008-2012 рр. бу-
ло продано 1422 тис. шт. автомобілів, з них за 
оцінками авторів придбано домогосподарства-
ми 90% (решта 10% придбані юридичними 
особами). Таким чином, домогосподарствами 
придбано 1422*0,9 = 1280 тис. шт., причому 
приймаємо, що вибуття з реєстрації автомобі-
лів цієї вікової категорії практично не було. 

До автомобілів віком 5-10 років віднесе-
ні всі нові автомобілі, продані протягом 2003-
2007 рр., що за нашими оцінками складали 
1385 тис. шт. До цієї ж категорії віднесені всі 
вживані імпортовані автомобілі, що були впе-

рше зареєстровані в Україні в 2008-2012 рр. в 
обсязі 21 тис. шт. Враховуючи, що середній вік 
ввезених вживаних імпортних автомобілів 
складає 6 років, вони прирівняні до продажів 
нових автомобілів 2006 р. випуску. Таким чи-
ном, загальна кількість автомобілів віком 5-
10 років становить 1385+21 = 1406 тис. шт. 

Очевидно, що кількість зареєстрованих 
автомобілів віком понад 10 років має визнача-
тися різницею між зареєстрованим парком ав-
томобілів і кількістю автомобілів двох розра-
хованих вище вікових категорій. Відповідно, 
кількість зареєстрованих автомобілів віком 
понад 10 років становить 6558,5–1280–1406 = 
3873 тис. шт. Зробивши відповідні розрахунки, 
ми можемо зіставити кількість автомобілів різ-
них вікових категорій на підставі опитувань 
населення та даних ДАІ. Результати цього зіс-
тавлення наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Зіставлення кількості автомобілів різних вікових категорій на підставі опитувань населення 
та даних ДАІ 

 
Кількість легкових автомобілів у 

приватній власності Усього Вік 
до 5 років 5-10 років понад 10 років 

за даними з реєстрації в ДАІ, тис. шт. 6558,5 1280 1406 3873 
за даними згідно опитування, тис. шт. 3884,1 754 1204 1927 
Абсолютне відхилення, тис. шт. 2674 526 202 1946 
Відносне відхилення, % 0,41 0,41 0,14 0,50 

 
Таким чином, методологічний підхід 

щодо оцінки обсягу реального парку автомобі-
лів полягає у наступному: 

1. Реальна кількість автомобілів віком до 
5 років повинна відповідати кількості нових 
проданих автомобілів, тобто 1280 тис. шт. 
(див. табл. 2). Різниця з даними опитування 
(526 тис. шт.), наведеними в таблиці, поясню-
ється тим, що частина високоприбуткових до-
могосподарств не потрапляє в опитування на-

селення. При цьому, ця частина населення пе-
реважною більшістю має автомобілі віком до 5 
років. Після закінчення цього терміну експлуа-
тації автомобілі, як правило, перепродаються, 
що знаходить своє відображення в опитуван-
нях, проте вже для автомобілів наступної віко-
вої категорії.  

У відповідності з даними опитування, 
забезпеченість населення автомобілями віком 
до 5 років становить 0,754 / 17,66 = 4,27 авто-
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мобілів на 100 домогосподарств. Маючи ці да-
ні, ми можемо визначити кількість домогоспо-
дарств вищих доходних категорій, що не пот-
рапляють в опитування. При цьому розглянемо 
3 варіанти: 

а) кожне з тих домогосподарств, що не 
потрапили в опитування, має в середньому 1,2 
автомобіля віком до 5 років. У цьому випадку, 
в основу вибірки і відповідно вибірку не пот-
рапляють 439 тис. домогосподарств, які мають 
1,2 автомобілі. Якби вони потрапили у вибірку, 
то розрахункова кількість автомобілів склала 
би 1280 тис. шт., що відповідає даним реєстра-
ції. 439 тис. домогосподарств – це 2,48% від 
всіх домогосподарств України, що означає 
зміщення вибірки на цю величину; 

б) кожне з тих домогосподарств, що не 
потрапили в опитування, має в середньому 1 
автомобіль віком до 5 років. У цьому випадку, 
в основу вибірки і відповідно вибірку не пот-
рапляють 526 тис. домогосподарств, які мають 
1 авто. Якби вони потрапили у вибірку, то роз-
рахункова кількість автомобілів склала би 1280 
тис. шт., що відповідає даним реєстрації. 526 
тис. домогосподарств – це 2,98% від усіх домо-
господарств України, що означає зміщення ви-
бірки на цю величину; 

в) кожне з тих домогосподарств, що не 
потрапили в опитування, має в середньому 0,8 
автомобіля віком до 5 років. У цьому випадку, 
в основу вибірки і відповідно вибірку не пот-
рапляють 658 тис. домогосподарств, що мають 
в середньому 0,8 автомобіля. Якби вони пот-
рапили у вибірку, то розрахункова кількість 
автомобіля склала би 1280 тис. шт., що відпо-
відає даним реєстрації. 658 тис. домогоспо-
дарств 3,73% від усіх домогосподарств Украї-
ни, що означає зміщення вибірки на цю вели-
чину. Таким чином, причиною помилки є не 
включення або відмова від опитування домо-
господарств верхнього дохідного сегменту, які 
складають 2,5-4%. З урахуванням розглянутої 
нижче помилки спогадів цей відсоток може пі-
двищиться до діапазону 5-7%. Виникає питан-
ня, чи може така частка високоприбуткових 
домогосподарств не потрапити в вибірку. На 
наш погляд таке припущення не суперечить 
даним Держстату, який фіксує відмову домо-
господарств при проведенні досліджень на рі-
вні 15-20% від первісної вибірки [13, с.373]. 

2. Для автомобілів віком 5-10 років обсяг 
реєстрації нових автомобілів у період 2003-
2007 рр. склав 1385 тис.шт., що трохи вище (на 
1204 тис. шт.) кількості автомобілів цього віку 
згідно з даними опитування. Причини появи 

різниці аналогічні розглянутим для групи ав-
томобілів віком до 5 років. При аналізі цієї 
групи автомобілів завдяки «помилці згадуван-
ня» може виникнути протилежна ситуація, ко-
ли кількість автомобілів, зазначених в опиту-
ванні, перевищує кількість зареєстрованих ав-
томобілів, що спостерігалося нами при оцінці 
парку автомобілів на рівні 2010 р. Як у першо-
му, так і в другому випадку реальний парк ав-
томобілів цього сегмента визначається на підс-
таві даних реєстрації у ДАІ. Однак у другому 
випадку різниця додається до автомобілів ві-
ком більше 10 років. Остаточна кількість авто-
мобілів віком 5-10 років у кількості 
1406 тис.шт. визначається з урахуванням коре-
ктування на 21 тис. вперше зареєстрованих 
вживаних автомобілів. Необхідно відзначити, 
що вибуття автомобілів цих двох сегментів ро-
зглядається в роботі як статистично незначу-
ще. 

3. Нарешті, для автомобілів старше 10 
років повинна бути прийнята величина, зазна-
чена в результаті опитувань домогосподарств. 
Для автомобілів віком понад 10 років зміщення 
вибірки практично не впливає на репрезента-
тивність даних, отриманих у результаті опиту-
вання. Тому що такі автомобілі практично від-
сутні у високоприбуткових верств населення. 
Істотна різниця між результатами опитувань і 
даними реєстрації пояснюється тим (майже 
2 млн. автомобілів), що безліч автомобілів, що 
фактично вибули з експлуатації, як і раніше 
перебувають на реєстрації в ДАІ. У цю групу 
входять автомобілі продані до 2003 р., а також 
близько 140 тис. вживаних автомобілів, реалі-
зованих у період 2003-2007 рр. Надалі виходя-
чи із середнього віку завезених вживаних ав-
томобілів для визначення середнього віку ав-
томобілів вони прирівняні до нових автомобі-
лів, що продані у 2001 р. Для розрахунку обся-
гу парку автомобілів їх кількість у даному ві-
ковому сегменті прийнята у відповідності із 
даними опитування домогосподарств, що дорі-
внює 1927 тис.шт. На підставі проведеного до-
слідження ми можемо відновити реальний об-
сяг автомобільного парку автомобілів і його 
структуру (див. табл. 3). 

Виникає резонне питання про відповід-
ність отриманих даних реальній картині пото-
ку автомобілів, що спостерігається на магіст-
ралях. Візуальне зростання цього потоку сут-
тєво вище, але пов’язане це не тільки зі збіль-
шенням кількості легкових автомобілів, але й 
зі збільшенням середнього пробігу з 5-
6 тис. км. у рік в 1990 р. до 15-17 тис. км. в 
2010-2012 рр. Отже, при збільшенні парку ав-
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томобілів в 1,5 рази автомобільний потік зріс 
майже в 5 разів, при практично незмінній кіль-

кості магістралей.  

 
Таблиця 3  

Оцінка реального парку легкових автомобілів у приватній власності 
 

Найменування Вік Усього  до 5 років 5-10 років понад 10 років 
Парк легкових автомо-
білів, тис. шт. 1280 1406 1927 4613 

Структура, % 27,7 30,5 41,8 100,0 
 

Структура реального парку легкових ав-
томобілів у зіставленні зі структурами парку, 
отриманими на підставі аналізу даних опиту-
вань Держстату і реєстраціями ДАІ, наведена 
на рис. 4. Таким чином, реальний парк автомо-

білів в Україні становить 4613 тис.шт. Зістав-
ляючи отримані дані про обсяг ринку з даними 
1990 р. ми бачимо, що він зріс майже в 1,5 ра-
зи, але жодним чином не в 2,1 рази у відповід-
ністю із даними ДАІ.  

 

 
  

а)  структура парку за ре-
єстраціями у ДАІ, % 

б) структура парку за опи-
туванням домогосподарств, 

% 

   в) структура реального парку, % 
 

 
Рис. 4. Структура парку легкових автомобілів в Україні, млн. шт. 

 
Визначення реального обсягу парку лег-

кових автомобілів дозволяє розрахувати реа-
льну забезпеченість автомобілями, яка складає 
4613/17,66 = 0,26 автомобіля на 1 домогоспо-
дарство або 26 автомобілів на 100 домогоспо-
дарств, що перевищує офіційні статистичні да-
ні на 4 автомобілі. 

Найважливішим показником стану парку 
автомобілів є його вік. Середній вік автомобіля 
можна визначити за наступною формулою: 

 








Qi

iQi
B i

2012

1

)2013(
,   (1) 

 
де В – середній вік автомобілів у парку, років; 

Qi – кількість автомобілів i-го року випуску, 
тис.шт.;  

Qi – парк легкових автомобілів, тис.шт. 
 

Розрахунок за формулою (1) дає дуже 

точний результат, якщо всі автомобілі, що сто-
ять на обліку, перебувають або можуть пере-
бувати в експлуатації. Однак, ми показали, що 
це не відповідає дійсності. Більш того, ми не 
можемо ідентифікувати який саме з автомобі-
лів перебуває в експлуатації, а який виведений 
з неї. 

У зв'язку з вищевикладеним, для визна-
чення середнього віку парку нам необхідно пе-
ретворити наведену формулу для чого слід 
прийняти низку припущень. Основні припу-
щення, прийняті нами, полягають у наступно-
му: 

1. Рік випуску нового автомобіля відпо-
відає року його продажу. 

2. Автомобілі вибувають із експлуатації 
послідовно в міру їх старіння. 

3. Середній вік уперше зареєстрованого 
(завезеного) вживаного автомобіля перевищує 
момент його реалізації на 6 років. 

При прийнятті цих припущень, оцінка 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

213 

середнього віку автомобілів у парку може бути 
визначена за формулою: 





2012

1992

)2013(
j

jdjB ,   (2) 

 
де 2013 – базовий рік розрахунку віку автопар-

ку, років; 
j – поточний рік продаж автомобілів, років; 
dj – частка продажів автомобілів в j-ому ро-

ці, частки одиниць. 
 

Наведена формула дає гарний результат 
тільки в тому випадку, якщо всі автомобілі, що 
продаються нові. Однак у різні періоди форму-
вання ринку легкових автомобілів значну част-
ку на ньому займали завезені вживані автомо-
білі, для яких на момент ввезення середній вік 
визначений в розмірі 6 років. Враховуючи ви-
щесказане, запропонований алгоритм розраху-
нків середнього віку автопарку полягає в на-
ступному: 

1. Для періоду 2008-2012 рр. розгляда-
ється продаж тільки нових автомобілів за ро-
ками зазначеного періоду. 

2. Для періоду 2003-2007 рр. продажі за 
роками прийняті тільки для нових автомобілів 
за винятком 2006 року до обсягу продажів яко-
го додано обсяг продажів вживаних автомобі-
лів у період 2008-2012 рр. (6-річне зміщення). 

3. Для періоду до 2003 р.: 
а) із загального обсягу автомобілів, що 

належать до парку, і проданих до 2003 р. від-
німаються 140 тис. вживаних автомобілів, реа-
лізованих в 2003-2007 рр., які розглядаються 
як нові автомобілі продані в 2001 р. При цьому 
реальна кількість автомобілів, проданих до 
2003 р., становить 1927 тис. штук – 140 тис. 

штук = 1787 тис. шт.; 
б) прийнято, що в цей період щорічно 

продавалися 166 тис. автомобілів, що включа-
ються в досліджуваний автомобільний парк. 
Керуючись принципом послідовного вибуття, 
період продажу цих автомобілів становить 
1787/160 = 11,2 року. Це означає, що найперші 
автомобілі включені в парк, що належать до 
цього періоду, були продані в 1991 р.; 

в) кількість автомобілів, проданих в 
1991 р. і включених у автомобільний парк, що 
розглядається, становить Q1991 = 1787-160*11 
= 27 тис.шт.; 

г) кількість проданих автомобілів у кож-
ному з розглянутих років починаючи з 1991 р. 
включає 40% нових автомобілів і 60% вжива-
них автомобілів із середнім віком на момент 
ввезення – 6 років. Для цього періоду формула 
(2) модернізується наступним чином:  

 





2002

1991

2002

1991

6.0)62013(4.0)2013(
j

j
j

j djdjB ; (3) 

 
д) для автомобілів, прирівняних до реа-

лізованих в 2001 р. (140 тис.шт.) додатково ро-
зраховується внесок у середній вік автомобіля 
за формулою: 

 

4613
140)20012013(2001 B .  (4) 

 
Розрахований у відповідністю із наведе-

ним алгоритмом середній вік автомобіля ста-
новить 11,2 року. Середній вік автомобілів, 
придбаних у різні часові проміжки, представ-
лено на рис. 5. 

 
Рис. 5. Середній вік реального парку легкових автомобілів в Україні 

за сегментами та у цілому 
 

Прийняті припущення дещо занижують 
реальний середній вік автомобілів, що експлу-
атуються. Однак, навіть із урахуванням цього 

заниження можна стверджувати, що він не пе-
ревищує 11,5 років. Порівнюючи отриманий 
результат із даними про середній вік автомобі-
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лів в інших країнах (див. рис. 3), очевидно, що 
вік українського парку суттєво вищій, ніж у 
розвинених країнах. Однак, розрахунки пока-
зали, що він на 6-7 років менше даних 
(18,4 роки), що приводиться різними джерела-
ми [8; 11]. 

Виконане дослідження парку легкових 
автомобілів дозволило зробити наступні ви-
сновки: 

Встановлено, що статистичні дані, що 
наводять офіційні органи статистики щодо ро-
зміру парку легкових автомобілів, не відпові-
дають реальній ситуації та потребують корегу-
вання. Причому, парк автомобілів за даними 
вибіркового спостереження домогосподарств є 
недооціненим завдяки тому, що частина домо-
господарств не потрапляє до вибірки та зали-
шається неврахованою. В свою чергу, кількість 
зареєстрованих автомобілів за даними Держав-
тоінспекції є переоціненою, яка містить значну 
частину неіснуючих автомобілів, що формаль-
но залишаються зареєстрованими. 

Запропоновано методику визначення ре-
ального обсягу парку легкових автомобілів в 
Україні, яка заснована на зіставленні даних 
про реєстрацію автомобілів у ДАІ і опитуван-
ням домогосподарств Держстатом.  

В результаті використання наведеного 
методичного підходу визначено реальний об-
сяг парку легкових автомобілів в Україні у 
2012 р., який склав 4613 тис. шт.  

1. Визначено вікову структуру автомо-
більного ринку України. 

2. Встановлено, що реальна забезпече-
ність населення автомобілями становить 
26 автомобілів на 100 домогосподарств. 

3. Розроблено методичний підхід щодо 
визначення середнього віку легкового автомо-
біля в Україні. 

4. Визначено, що середній вік автомо-
білів в Україні становить 11,5 років. 

Отримані результати дозволяють вирі-
шити низку актуальних завдань, пов’язаних з 
оцінкою реального обсягу суміжних ринків, за 
якими у теперішній час відсутня достовірна 
інформація. Мова, насамперед, іде про ринок 
бензину, який може бути визначений виходячи 
з кількості автомобілів і середнього їх пробігу, 
та ринки послуг з обслуговування автомобілів, 
які можуть бути оцінені виходячи з відновле-
ної вартості парку легкових автомобілів у кра-
їні. Розрахунок обсягів цих ринків традицій-
ними методами не дає задовільних результатів 
внаслідок того, що перший значною мірою, а 
другий – більш ніж на 90% перебувають в тіні. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ  
НА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Розглянуто концептуальні засади логісти-

чного аудиту, його складові, види та напрямки. 
Проаналізовано модель потокових процесів в ра-
мках енергопостачальної компанії. Запропонова-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

216 

но логістичний аудит фінансових потоків енер-
гопідприємства за технологією LFA. Визначено 
загальний критеріальний показник оцінки ефек-
тивності фінансових потоків енергопідприємст-
ва. 

Ключові слова: логістичний аудит, фінан-
сові потоки, енергетичні потоки, технологія 
LFA, ефективність фінансових потоків 
 
Е.В. Амельницкая  
Формирование системы логистического ауди-
та финансовых потоков на энергоснабжаю-

щем предприятии 
Рассмотрены концептуальные основы ло-

гистического аудита, его составляющие, виды и 
направления. Проанализирована модель потоко-
вых процессов в рамках энергоснабжающей ком-
пании. Предложен логистический аудит финан-
совых потоков энергопредприятия по техноло-
гии LFA. Определен общий критериальный пока-
затель оценки эффективности финансовых по-
токов энергопредприятия. 

Ключевые слова: логистический аудит, 
финансовые потоки, энергетические потоки, 
технология LFA, эффективность финансовых 
потоков 

 
E.V. Amelnitskaya  
Formation of the system of logistics audit of finan-

cial flows in the power supplying company 
Discusses the conceptual foundations of logis-

tics audit, its components, types and  directions.  The 
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model is analyzed streaming processes in the frame 
work of the power supplying company. The proposed 
logistics audit of financial flows utilities by LFA. De-
fined General criteria the indicator assessment of ef-
ficiency of financial flows utilities. 

Keywords: logistics audit, financial flows, 
energy flows, technology LFA, the efficiency of 
financial flows 

 
В умовах все більшого посилення глоба-

льної конкуренції однією з найбільш основних 
тенденцій сучасного етапу розвитку економіч-
них відносин є зміщення пріоритетів від ринку 
виробника до ринку покупця. На сучасному 
етапі розвитку економіки України управління 
виробництвом і процесами обігу матеріальних, 
грошових та інших ресурсів, засноване на тра-
диційних підходах, значною мірою себе виче-
рпало, у результаті чого особливої актуальнос-
ті набули дослідження з розробки нових, не-
традиційних підходів до управління у вироб-
ництві і споживанні, серед яких гідне місце за-

йняла теорія логістики. Логістичний підхід до 
управління підприємством націлений на забез-
печення раціоналізації потокових процесів у 
рамках керованої системи з позиції єдиного 
матеріалопровідного ланцюга, інтеграція 
окремих частин якого здійснюється на техніч-
ному, технологічному, економічному, методо-
логічному рівнях, а мінімізація витрат часу і 
ресурсів досягається шляхом оптимізації на-
скрізного управління матеріальними, інформа-
ційними та фінансовими потоками. 

Серед вітчизняних вчених вивченням 
концептуальних засад логістичного менеджме-
нту і аудиту займались такі науковці, як: 
Є. Крикавський та В. Козловський, що визна-
чають сутність логістичного менеджменту [2; 
3], Р. Ларіна, яка встановлює значення логісти-
чного аудиту в забезпечення ефективної діяль-
ності промислових підприємств [4], М. Оклан-
дер, що обґрунтовує сутність та складові логіс-
тичної системи підприємства [7]. Л. Міротін та 
І. Ташенов використовують логістику як осно-
вний інструмент обслуговування споживачів 
[5]. А. Богач та И. Ташбаев розглядають логіс-
тичний аудит як складову економічного конт-
ролю, що виявляє і розкриває нові можливості 
функціонування логістичної системи, визначає 
ефективність її діяльності, відповідність чин-
ному законодавству, правовим документам, 
досліджує організацію виробництва, плану-
вання, збереження фінансових ресурсів, якість 
випущеної продукції, достовірність відобра-
ження господарсько-фінансових операцій в 
обліку та звітності в межах окремого підпри-
ємства [1; 8]. Водночас, досі залишається не-
розв’язаною проблема формування системи 
логістичного аудиту фінансових потоків. 

За середньостатистичними даними, сьо-
годні в Україні близько 30% ціни товару скла-
дають витрати на його рух у ланцюгу поста-
чання, які формуються за рахунок таких логіс-
тичних операцій, як постачання, розподіл і 
збереження. У той же час у Німеччині цей по-
казник не перевищує 10%, а у Великобританії 
– 8% [3]. Одним з інструментів пошуку наяв-
них резервів зниження витрат в ланцюзі поста-
чання є логістичний аудит, який дозволяє пос-
тавити діагноз. 

Внаслідок виконання логістичних опера-
цій можуть виникати втрати прибутку через 
втрачені можливості. Рівень прибутковості пі-
дприємства, його конкурентоспроможність ці-
лком залежать від ефективності логістичної ді-
яльності, а точніше, від належного контролю 
за нею. Отже, актуальності набуває питання 
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аудиту логістичної діяльності промислового 
підприємства. При цьому розробка методичних 
рекомендацій та впровадження логістичного 
аудиту будуть сприяти дослідженню та оцінці 
логістичних операцій. Саме логістичний аудит 
як складова економічного контролю виявляє і 
розкриває нові можливості функціонування 
логістичної системи, визначає ефективність її 
діяльності, відповідність чинному законодав-
ству, правовим документам, досліджує органі-
зацію виробництва, планування, збереження 
фінансових ресурсів, дотримання технологіч-
ної та трудової дисципліни, якість випущеної 
продукції, достовірність відображення госпо-
дарсько-фінансових операцій в обліку та звіт-
ності в межах окремого підприємства. 

Метою даної статті є аналіз теоретич-
них розробок щодо складових логістичного 
аудиту на підприємстві та розробка рекомен-
дації щодо впровадження логістичного аудиту 
фінансових потоків в систему управління енер-
гопостачальними підприємствами. 

У науковій літературі різноманітні під-
ходи до визначення сутності логістичного ау-
диту, відповідні їм практичні цілі і задачі, його 
особливості або етапи, а також можливі ре-
зультати, що отримуються на практиці. Залеж-
но від мети здійснення можна виділити насту-
пні визначення: 

- логістичний аудит – незалежна неу-
переджена оцінка всіх складових ланцюгу пос-
тачань на підприємстві; 

- логістичний аудит – послуга, що до-
зволяє отримати об’єктивну оцінку ефективно-
сті діяльності основних процесів на підприємс-
тві; 

логістичний аудит – неупереджена оцін-
ка незалежною стороною всіх деталей, нюан-
сів, факторів в мережі постачальників підпри-
ємства; 

- логістичний аудит – системний про-
цес оцінки ефективності логістичної системи  
підприємства, закупівля, планування виробни-
цтва, складування, доставка, продаж, управ-
ління поверненнями і претензіями; 

- логістичний аудит – діагностика сис-
теми логістики і ланцюгів поставок; 

- логістичний аудит – інструмент аналі-
зу існуючої логістичної системи, її продуктив-
ності, технологій, що застосовуються, і резуль-
татів, що досягаються. 

Особливістю проведення логістичного 
аудиту є те, що він дозволяє проаналізувати 
матеріальні потоки і відповідні їм фінансові та 
інформаційні, виявити приховані логістичні 
витрати, чітко позначити випадки невідповід-

ності фінансових показників матеріальним по-
токам. Мета логістичного аудиту спрямована 
на залучення пильної уваги вищого менеджме-
нту підприємства до логістичного підходу в 
управлінні ланцюжками постачання. 

Доцільно виділити три загальні завдання 
проведення логістичного аудиту на 
підприємстві. 

Перше – правильно позиціонувати 
логістику в загальній структурі підприємства, 
урівняти логістичні цілі та стратегії з глобаль-
ними стратегіями підприємства. Друге завдан-
ня – фінансове. Це пов'язано з тим, що саме 
логістичний аудит визначає основні джерела 
прихованих логістичних витрат і, відповідно, 
потенційні зони поліпшення логістичних 
процесів. Третє завдання логістичного аудиту 
– впровадження сучасних логістичних 
технологій, спрямованих на підвищення 
ефективності роботи всього ланцюга поста-
чання. У результаті послідовного вирішення 
цих завдань можна досягти підвищення 
фінансової ефективності підприємства за до-
помогою поліпшення логістичної функції і 
значно зменшити розміри необхідного оборот-
ного капіталу. 

Згідно з міжнародним нормативом «Ви-
користання результатів роботи внутрішнього 
аудитора» внутрішній аудит логістичної 
діяльності промислового підприємства 
пропонується здійснювати за такими напряма-
ми: 

- аналіз системи обліку та внутрішньо-
го контролю логістичної діяльності; 

- вивчення фінансової та оперативної 
інформації щодо логістичних операцій;  

- вивчення ефективності управлінських 
рішень на різних рівнях господарювання; 

- аналіз адекватності політики у сфері 
менеджменту підприємства; 

- оцінка якості інформації; 
- розробка проектів управлінських рі-

шень у сфері логістичної діяльності; 
- проведення стратегічного аналізу; 
- розробка прогнозів логістичної діяль-

ності. 
Важливу роль в адмініструванні логісти-

чної системи відіграють процедури аудиту, під 
якими розуміються періодичні перевірки стану 
окремих компонентів логістичної системи і 
ефективності виконання логістичних функ-
цій/операцій. Система контролінгу може фун-
кціонувати недостатньо ефективно, якщо до-
пущені неточності в інформаційній базі. У цих 
випадках інформація, отримана в ході ауди-
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торських перевірок, служить як для коригу-
вання бази даних контролю, так і для встанов-
лення нових меж параметрів настройки та кон-
тролю.  

У логістичному менеджменті застосову-
ються різні види аудиту [6]: 

- загальний функціональний; 
- аудит попиту і рівнів логістичного 

сервісу; 
- аудит характеристик продукції і ресу-

рсовіддачі; 
- логістичних витрат; 
- загальний фінансовий; 
- розподільчих каналів; 
- запасів; 
- інформаційних потоків; 
- складського господарства; 
- товарно-транспортної документації. 
При плануванні та організації в енерге-

тичній компанії логістичних процесів слід крім 
підготовки матеріальних потоків продумати і 
прорахувати схеми просування фінансових по-
токів. Приклади з обслуговування матеріаль-
них потоків дозволяють наочно побачити важ-
ливість розуміння значення початкового фор-
мування фінансових потоків як у сфері матері-
ального, так і фінансового обслуговування. 

Для сумісного уявлення всієї сукупності 
енергетичних, фінансових, матеріальних та 
інших взаємозв’язків між постачальниками і 
споживачами енергетичних ресурсів можливо 
побудування моделі, в якої ці взаємозв’язки 
подані у вигляді потоків, що моделюються сіт-
ковими графами. 

Вказані потоки формують своєрідний 
рельєф. Вони мають багаторічну динамічну 
структуру стійкого ділового обігу. Енергетичні 
потоки складаються  в енергетичний баланс, 
що залишається основою для багатьох інфра-
структурних рішень, пов’язаних з проектуван-
ням розвитку, плануванням і оперативним 
управлінням територіальною економікою. Ба-
гато інтегральних показників виробничо-
господарської діяльності визначаються палив-
но-енергетичним забезпеченням. 

Енергетичний баланс в силу строгості 
його фізичної природи принципово може бути 
побудовано для будь-якого скіль завгодно сти-
слого проміжку часу і для будь-якого коль за-
вгодно малого об’єкта. 

Фінансові ж потоки, що інциденті енер-
гетичним і виражають грошову компенсацію 
енергоресурсів, що продаються і купуються, 
формуються інакше. Для стислих проміжків 
часу і для малих об’єктів фінансовий баланс 

побудувати достатньо складно. Деякі енерге-
тичні потоки не мають відповідного фінансо-
вого потоку, а деякі фінансові не енергетични-
ми потоками, а умовами їх здійснення. Фінан-
сові потоки значно нерівномірні в часі, а за ма-
лими об’єктами фінансові потоки взагалі не 
мають обліку.   

На рис.1 наведено умовну схему розті-
кання енергетичних і фінансових потоків енер-
гетичної компанії. Позначення на схемі: 

1 – енергетична компанія; 
2 – персонал енергетичної компанії;  
3 – устаткування, основні і оборотні ви-

робничі фонди компанії; 
4 – акціонери;  
5 – споживачі електричної і теплової 

енергії; 
6 – постачальники палива;  
7 – постачальники матеріалів;  
8 – оптовий ринок електроенергії 

ДП «Енергоринок»;  
9 – бюджети держави, регіону, муніци-

пальні;  
10 – навколишнє природне середовище;  
11 – неплатники;  
12 – інші постачальники. 
Енергетичні потоки:  
1. Постачання електричної і теплової 

енергії споживачам.  
2. Постачання електричної енергії 

ГП «Енергоринок» і отримання електроенергії 
з ДП «Енергоринок».  

3. Нормативні втрати електроенергії або 
тепла в мережі.  

4. Неплатежі, крадіжки електроенергії; 
недоврахування енергії, зверхнормативні втра-
ти електроенергії і тепла в мережах. 

Фінансові потоки:  
5. Платежі за постачання електроенергії і 

тепла. 
6. Платежі за постачання палива. 
7. Платежі за постачання матеріалів, 

устаткування та послуг.   
8. Платежі за послуги по організації і ро-

звитку енергосистеми країни та інші послуги 
на оптовому ринку електроенергії.  

9. Платежі в бюджети країни, регіонів, 
місцеві.  

10. Платежі за інші послуги.  
11. Заробітна плата персоналу компанії.  
12. Амортизаційні відрахування, витрати 

на експлуатацію, включаючи нормативні втра-
ти електроенергії в мережах.  

13. Дивіденди. 
Матеріальні потоки:  
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14. Постачання палива.  
15. Постачання матеріалів, устаткування.  
16. Викиди. 
Потоки послуг:  
17. Поставки послуг (ремонт тощо).  
18. Інші послуги.  
19. Послуги щодо організації функціону-

вання і розвитку енергосистеми країни і послу-
ги ГП «Енергоринок». 

20. Державні послуги. 
Нині у багатьох країнах світу використо-

вується методологія логістичного аудиту фі-
нансових потоків, розроблена американською 
компанією Logistics Field Audit, Inc. 

Логістичний аудит за технологією 
Logistics Field Audit – найбільш ефективний 
управлінський інструмент, широко використо-

вуваний провідними світовими компаніями, – 
забезпечує істотне скорочення дистанції між 
одержанням об’єктивної оцінки логістичної 
функції компаній, розробкою рекомендацій і 
впровадженням інновацій, що досягається вве-
денням логістів-аудиторів у практику реальних 
операцій. 

Кожний з розділів має свою структуру 
дослідження, метою якого є виявити проблемні 
місця, визначити можливості удосконалення, 
розробити плани впровадження нових техно-
логій управління фінансами. Результати логіс-
тичного аудиту оформляються у таких формах 
і термінах, які звичні для фінансових директо-
рів і вищих керівників. 
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                    фінансові 
                    матеріальні 
                    послуг 

 
Рис. 1. Схема основних енергетичних, фінансових, матеріальних та потоків послуг  

 
Структура дослідження будується на ос-

новних принципах LFA. 
Принцип LFA № 1. «Чітка відповідність 

стратегії керування ланцюгом фінансів глоба-
льними стратегіями компанії». Щоразу, коли 
компанія визначає нову стратегію (стратегію 
продажів, позиціювання на ринку, стратегію 
клієнтських відносин і т.п.), необхідно чітко 
визначати конкретні логістичні стратегії. Ви-
значення логістичних стратегій повинні вклю-
чати вказівка на досягнення точних значень 

параметрів логістичної функції, що дозволить 
компанії враховувати саме результативність 
інновацій. 

Розвинена система товарного плануван-
ня вимагає управлінського об’єднання корпо-
ративних знань (фінансових, маркетингових і 
логістичних) про товар, створення керованої 
асортиментної матриці. Це має бути реалізова-
но як введенням відповідних параметрів, так і 
шляхом виділення в структурі компанії функ-
ції по керуванню асортиментною матрицею. 

 
Рис. 2. Розділи логістичного аудиту фінансових потоків за технологією LFA 
 
Одним з найважливіших розділів логіс-

тичного аудиту за технологією LFA є аналіз 
системи керування фінансами. При цьому слід 
розуміти, що в цьому випадку мова йде не про 
розрахунок мінімального страхового запасу 
фінансів, способах його розрахунку і утриман-
ня (як пропонує багато підручників), а про си-
стему взаємодії між керуванням фінансами. 

Прямо з аналізом керування фінансами 
пов’язаний і аналіз системи планування підп-
риємства. У цьому розділі аудиту розгляда-
ються такі питання: 

- структура планування; 

- глибина планування фінансів та всього 
ланцюга поставок; 

- аналіз сезонних коливань і маркетинго-
ва оцінка несезонних коливань; 

- оцінка невиконання планів. 
Участь керівника логістичної служби в 

процесі планування на найвищому рівні дозво-
ляє уникнути незбалансованих навантажень на 
операційну службу, які, у свою чергу, ведуть 
до росту логістичних витрат і падіння якості 
обробки. Правильно розрахувати ємність не-
обхідної інфраструктури, отже, правильно роз-
рахувати логістичний бюджет. 

А. Схема бізнесу, місія й стратегія ене-
ргетичної компанії 

В. Аналіз товарної номенклатури 

С. Аналіз системи керування 
фінансами 

D. Аналіз системи планування фінансів 

Е. Аналіз логістичних витрат на органі-
зацію фінансових потоків 

F. Аналіз IT забезпечення фінансових 
потоків 

G. Аналіз логістичної служби 
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LFA-технологія визначає три основних 
джерела схованих логістичних витрат й, відпо-
відно, три основні зони логістичного аналізу, у 
результаті проведення якого можна досягти пі-
двищення фінансової ефективності компаній 
через поліпшення логістичної функції: 

- зниження операційних витрат; 
- зменшення оборотного капіталу; 
- поліпшення коефіцієнта повернення на 

активи. 
Принцип LFA №2: «Локалізація логісти-

чних витрат». 
Багато компаній не підраховує сукупної 

вартості своєї логістичної функції через недо-
лік досвіду в аналізі витрат, обмеженості за ча-
сом або через організаційний бар’єр. Однак 
досягнення вимірних результатів у реалізації 
корпоративних стратегій без цього кроку прак-
тично нереальне. Основними зонами виявлен-
ня схованих витрат є: складські, інвентариза-
ційні, транспортні, витрати ЗЕД, витрати за-
безпечення логістичної функції й структурні 
логістичні витрати. 

Слід розуміти, що, розраховуючи бю-
джет операційної логістики, компанії не зав-
жди враховують багато визначальних парамет-
рів, які й ведуть до появи схованих витрат.  

Найважливішим аспектом у структурі 
логістичних витрат є величина оборотного ка-
піталу. Логістика може вплинути на оборотний 
капітал багатьма способами. Наприклад, зме-
ншення дебіторської заборгованості шляхом 
поліпшення обробки замовлень клієнтів і дося-
гнення повноти інформації (табл., принцип 
«the perfect order») для скорочення протиріч із 
клієнтами, підвищення задоволення клієнтів і 
прискорення оплати клієнтами рахунків, опти-
мізація циклічності, що впливає на прискорен-
ня обороту наявних коштів. 

Зниження оборотного капіталу є основ-
ним інтересом компанії, тому що веде до пря-
мого підвищення її вартості. Провідна компа-
нія по виробництву комп’ютерів «Dell 
Computers Corporation» прославилася на фон-
довому ринку завдяки негативному оборотно-
му капіталу. Швидкий оборот товарів і здат-
ність одержувати оплату від клієнтів раніше, 
ніж оплачувати рахунки постачальників, і, як 
наслідок, можливість мати негативний оборот-
ний капітал перевертає традиційне розуміння 
про керування оборотним капіталом. 

Не слід забувати і такий параметр, як пі-
двищення коефіцієнта повернення на активи. 
Коефіцієнт повернення на активи (Return on 
Assets, ROA), або прибуток, віднесений до ос-

новних коштів, є основним показником діяль-
ності фірми.  

Аналізуючи ІТ-забезпечення компанії в 
процесі логістичного аудиту по LFA – техно-
логії, необхідно враховувати, що завданням 
інформаційної системи із точки зору логістики 
є не тільки облік товарно-матеріальних ціннос-
тей, але й управління товарними потоками. 

Сучасні комп’ютерні програми повинні 
не тільки відповідати поточним вимогам бізне-
су, але і підтримувати його подальший розви-
ток. Головне завдання впровадження програм 
– підвищення ефективності складських проце-
сів і, як результат, підвищення ефективності 
всього бізнесу. 

Принцип LFA №3: «Визначення і пос-
тійний облік логістичних показників». Облік і 
оцінка логістичних показників стають ключо-
вими факторами постійного поліпшення на 
шляху до лідерства в галузі. Коли вартість ло-
гістичної функції підрахована, для досягнення 
стратегічних цілей слід сформулювати конкре-
тні принципово вимірювані параметри опера-
ційної діяльності, визначити методологію під-
рахунків і систему оцінок. Необхідно організу-
вати безперервний моніторинг логістичної фу-
нкції компанії. 

Логістичний аудит за технологією LFA 
розкриває джерела надлишкових логістичних 
витрат і розробляє план оптимізації логістич-
ної функції шляхом поліпшення функціональ-
ної ефективності, керування табличною систе-
мою підприємства, інтеграції та тісної взаємо-
дії всіх ланок ланцюга поставок. При цьому 
необхідно розуміти, що ефективність від робо-
ти аудиторів на підприємстві може бути досяг-
нута тільки тоді, коли рекомендації будуть 
впроваджені. Логістичний аудит за технологі-
єю Logistics Field Audit – найбільш ефективний 
управлінський інструмент, широко використо-
вуваний провідними світовими компаніями, 
забезпечує істотне скорочення дистанції між 
одержанням об’єктивної оцінки логістичної 
функції компаній розробкою рекомендацій і 
впровадженням інновацій, що досягається вве-
денням логістів-аудиторів у практику реальних 
операцій. 

Для того, щоб сформулювати ефективну 
систему показників логістичного аудиту фі-
нансових потоків енергопідприємства, необ-
хідно визначити важливість фінансових показ-
ників в кожній групі, за якими оцінюється фі-
нансовий стан підприємства, а також важли-
вість кожної групи в загальному критеріально-
му показнику оцінки ефективності фінансових 
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потоків енергопідприємства. Нижче наведено 
перелік показників оцінки фінансової діяльно-
сті підприємства. 

1. Ділова активність: 
- коефіцієнт оборотності основних засо-

бів (фондовіддача); 
- коефіцієнт оборотності активів; 
- коефіцієнт оборотності дебіторської за-

боргованості; 
- коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості; 
- коефіцієнт оборотності матеріальних 

запасів. 
2. Ліквідність: 
- коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
- коефіцієнт швидкої ліквідності; 
- коефіцієнт покриття. 
3. Фінансова стійкість: 
- коефіцієнт забезпеченості власними за-

собами; 

- коефіцієнт забезпечення власними обо-
ротними засобами; 

- коефіцієнт маневреності; 
- коефіцієнт маневреності власних обо-

ротних коштів; 
- коефіцієнт концентрації власного капі-

талу. 
4. Прибутковість: 
- рентабельність продукції; 
- рентабельність основної діяльності; 
- рентабельність активів; 
- рентабельність власного капіталу. 
З використанням методу експертних оці-

нок визначено показники та їх відносну важ-
ливість в кожній групі фінансових показників 
підприємства, які пропонується використову-
вати для оцінки ефективності логістичного ау-
диту фінансових потоків енергопідприємства 
(табл.1). 
 

 
Таблиця 1 

Показники оцінки ефективності фінансових потоків енергопідприємства 
 

Група Вагомість 
групи, в.о. Показник 

Вагомість 
показни-
ка, в.о. 

1. Ділова активність 0,18 

2. Коефіцієнт оборотності активів 0,29 
3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгова-
ності 0,23 

4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборго-
ваності 0,23 

2. Ліквідність 0,28 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,43 
3. Коефіцієнт покриття 0,37 

3. Фінансова  
  стійкість 

0,31 1.Коефіцієнт забезпеченості власними засобами 0,29 
4. Коефіцієнт маневреності, ч.о. 0,23 
5. Коефіцієнт маневреності власних оборотних 
коштів 0,24 

4. Прибутковість 0,23 
2. Рентабельність основної діяльності, % 0,19 
3. Рентабельність активів, % 0,41 
4. Рентабельність власного капіталу, % 0,25 

 
На підставі проведених розрахунків і 

оцінок пропонується оцінювати ефективність 
фінансових потоків енергопідприємства за на-
ступною формулою: 

 
,К×α×β=Е

фijjіла ∑∑  

де Ела – комплексний показник ефективності 
фінансових потоків; 

   – питома вага i-ої групи фінансових по-
казників; 

бj – питома вага j-го показника в окремій 
групі фінансових показників; 

Кфij – значення і-го фінансового показника в 
j-ій групі в певний період часу, в.о. 

 
Актуальність, необхідність і перспектив-

ність досліджень системи логістичного аудиту 
фінансових потоків в систему управління про-
мисловими підприємствами,особливо енерге-
тичної галузі, потребує подальших досліджень 
в цьому напрямку. Впровадження системи ло-
гістичного аудиту фінансових потоків в управ-
лінську діяльність енергопостачальних підпри-
ємств дозволить підвищити ефективність її 
функціонування. 
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Перспективами подальших досліджень у 
даному напрямі є удосконалення інформацій-
ного супроводження фінансових потоків та оп-
тимізація витрат на проведення фінансового 
аудиту енергопостачальної компанії. 
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ІНДЕКС ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ (LPI) ЯК ПОКАЗНИК 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 

 
Досліджено методику та етапи розрахун-

ку Індексу ефективності логістики (LPI) в розрі-
зі країн світу, проаналізовано показники, за яки-
ми здійснюється оцінка логістичної ефективно-
сті. Розглянуто поділ країн за рівнем розвитку 
логістичного середовища на чотири групи. Наве-
дено рейтинг та розподіл Індексу у світі.  

Ключові слова: індекс ефективності логі-
стики, ефективність логістики, логістичне се-
редовище, ланцюги поставок, логістична інфра-
структура 
 
Н.В. Фигун, О.Б. Билошевская  

Индекс эффективности логистики (LPI) как 

показатель конкурентоспособности и потен-
циала страны 

Исследованы методика и этапы расчета 
Индекса эффективности логистики (LPI) в раз-
резе стран мира, проанализированы показатели, 
по которым осуществляется оценка логистиче-
ской эффективности. Рассмотрено деление 
стран по уровню развития логистической среды 
на четыре группы. Приведены рейтинг и распре-
деление Индекса в мире. 

Ключевые слова: индекс эффективности 
логистики, эффективность логистики, логисти-
ческа среда, цепи поставок, логистическая ин-
фраструктура. 
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N.V. Fihun, O.B. Biloshevska  
Logistics performance index (LPI) as an indicator 

of competitiveness and potential of the country 
The methods and steps of calculation Logis-

tics Performance Index (LPI) in the context of the 
world are reserched, the indicators on which the as-
sessment of logistics performance are analysed. The 
separation of the development level of the logistics 
environment in the four groups are considered. The 
ratings and the allocation of the Index in the world 
are carried out. 

Keywords: Logistics Performance Index, effi-
ciency of logistics, logistic environment, supply 
chain, logistics infrastructure 

 
Ефективність логістики країни стає все 

більш важливим фактором економічного зрос-
тання, диверсифікації і скорочення бідності. 
Для компаній, які здійснюють свою діяльність 
у сфері логістики, тобто пов'язану з організаці-
єю і регулюванням процесів переміщення то-
варів від виробників до споживачів, управлін-
ням запасами, важливими є такі показники, як 
час навантаження, розвантаження, митного 
очищення, вартість перевезення. Об'єктивна 
оцінка розвитку логістики – це завдання, рі-
шенням якої займаються різні науково-
дослідні інститути, міжнародні організації та 
науковці. Тому аналіз та вдосконалення меха-
нізмів такої оцінки на рівні країн залишається 
актуальною проблемою сьогодення.  

Одним з широко використовуваних ме-
тодів  є  складання рейтингів між країнами, що  
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базуються на обчисленні зведеного індексу на 
основі різних показників (субіндексів). Індекс 
ефективності логістики (LPI) відноситься до 
одного з таких методів, який досліджує ефек-
тивність логістики у різних країнах. У 2007 р. 
Всесвітній банк спільно з Університетом 
м. Турку (Фінляндія) вперше застосував Індекс 
ефективності логістики (LPI) для оцінки рівня 
розвитку логістики в різних країнах. Г.А. Пла-
хута звертає увагу, що одним із співавторів Ін-
дексу є професор логістики Школи економіки 
Лаурі Оджала [5]. Вагомий внесок у питання 
ефективності логістичних систем внесли такі 
вчені, як Д. Бауерсокс та Д. Клосс [3]. 
С.В. Домнина та Д.І. Зинина дослідили спосіб 
отримання інформації та обробку даних для 
визначення Індексу ефективності логістики 
(LPI) [6]. Питання глобального логістичного 
середовища та ефективності логістики розгля-

дали такі вчені, як С.В. Свиридко [7], 
Г.А. Плахута [5], В.І. Сергеев [8], Н.М. Васи-
льців [4]. Проте методичним аспектам розра-
хунку конкретних показників ефективності ло-
гістики присвячено недостатньо уваги. 

Метою цього дослідження є аналіз ме-
ханізмів розрахунку ефективності функціону-
вання логістичного середовища у різних краї-
нах та розгляд процесу складання Індексу ефе-
ктивності логістики (LPI), що дозволить ви-
явити проблеми і можливості в сфері логістики 
в кожній країні. 

В умовах конкурентного середовища, та-
кі чинники, як географічне розташування ком-
панії, якість сировини, яку використовують 
постачальники та споживчі ринки, на яких 
працює компанія, визначають якість логістики. 
Окрім ефективності діяльності у інвестиційній 
сфері, останнім часом дуже важливим була і є 
ефективність діяльності у логістиці. Кожна 
країна в світі має свої особливості в організації 
логістичної та митної інфраструктури. Для 
оцінки розвитку логістичної системи різних 
країн і їх порівняння спеціалістами Світового 
банку був розроблений Індекс ефективності 
логістики (LPI). 

Цей показник логістичної ефективності є 
життєво важливим для торгівлі і зростання. 
Можливість країни торгувати по всьому світу 
залежить від доступу до глобальної логістич-
ної мережі та вантажів. Ефективність ланцюгів 
поставок (вартість, час і надійність) залежить 
від індивідуальних особливостей економіки 
країни, в тому числі і від побудови системи ло-
гістики.  

Індекс ефективності логістики припус-
кає, що митні реформи, краще управління кор-
донами і поліпшення інфраструктури мають 
істотний вплив на логістику. Науковці вважа-
ють LPI сильним індикатором зростання торгі-
влі [4]. 

Для кожної країни один раз на два роки 
Індекс ефективності логістики розраховується 
на основі інформації, отриманої за допомогою 
анкет від більш ніж 800 найбільших міжнарод-
них логістичних компаній. LPI був опубліко-
ваний в 2007, 2010 і 2012 рр. Індекс дає змогу 
аналізувати і порівнювати логістичну діяль-
ність у 155 країнах світу та визначати їх рей-
тинги. Для складання Індексу використовуєть-
ся більше ніж 5000 індивідуальних оцінок кра-
їн. Кожний респондент оцінює за 5-бальною 
шкалою кожну із 6 позицій логістичної систе-
ми, що відбиває ефективність.  

LPI розраховується за формулою:  
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,
N

C6C5C4C3C2C1LPI
i


         (1) 

де LPI – середнє зважене оцінок ефективності 
логістичної системи країни;  

С1, С2, С3, С4, С5, С6 – оцінки ефективнос-
ті;  

 Ni – загальна кількість оцінок.  
 
У 2010 р. Всесвітній банк вніс деякі змі-

ни в методику розрахунку Індексу і забрав та-
кий критерій оцінки, як «логістичні витрати». 
Це було зроблено через те, що в багатьох краї-
нах статистика по логістичним витратам відсу-
тня і зібрати достовірну інформацію по даному 
чиннику немає можливості. Також показник 
«компетентність» був трансформований в 
«якість і компетентність логістичних послуг».  

На рис. 1 представлено шість показників, 
за якими здійснюється оцінка логістичної ефе-
ктивності. Їх можна поділити на дві основні 
категорії: 

перша – області регуляторної політики із 
зазначенням основних внесків у розвиток лан-
цюгів поставок (митний контроль, інфраструк-
тура, процеси обслуговування); 

друга – ефективність ланцюгів поставок 

(терміни виконання замовлень, обсяги міжна-
родних перевезень, виявлення та відстеження 
вантажів). 

Оцінка ефективності здійснюється від-
носно восьми країн, з якими працює логістич-
на компанія, за такими позиціями:  

ефективність процедур митного оформ-
лення та управління кордонами, оцінюється від 
«дуже низька» (1) до «дуже висока» (5);  

якість торгової та транспортної інфра-
структури, оцінюється від «дуже низька» (1) до 
«дуже висока» (5); 

простота організації доступних за ціною 
міжнародних перевезень, оцінюється від «дуже 
складно» (1) до «дуже легко» (5);  

компетентність та якість логістичних по-
слуг, оцінюється від «дуже низька» (1) до 
2дуже висока» (5); 

можливість відстеження та контролю за 
проходженням вантажів, оцінюється від «дуже 
низька» (1) до «дуже висока» (5);  

частота, з якою витрати часу на транспо-
ртування вантажів до пункту призначення зна-
ходяться в межах очікуваного до попередньо 
визначеного графіку поставки, оцінюється від 
«майже ніколи» (1) до «майже завжди» (5). 

 

 
Рис. 1. Показники, за якими здійснюється оцінка логістичної ефективності 

Джерело: розроблено на підставі [1] 
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Області ре-
гуляторної 
політики  

 

 

Митний  
контроль 

 
Інфраструкту-

ра 

 

Процеси об-
слуговування 

Терміни вико-
нання замов-

лень 
 

Обсяги між-
народних пе-

ревезень 
 



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

226 

 
Рис. 2. Механізм відбору країн для здійснення оцінки ефективності логістики 

Джерело: розроблено на підставі [1] 
 
Індекс ефективності логістики для кож-

ної країни розраховується на основі опитувань 
міжнародних, національних та регіональних 
логістичних операторів, транспортно-
експедиторських компаній, які надають послу-
ги з організації перевезень вантажів залізнич-
ним, автомобільним, морським, річковим або 
повітряним транспортом, а також складських 
операторів. Таке опитування складається з 
двох частин [3].  

За допомогою першої частини опитуван-
ня інформацією наповнюється зовнішній LPI.  
Кожний респондент оцінює вісім закордонних 
ринків по шести основних компонентах ефек-
тивності логістики. Вісім країн обираються з 
урахуванням найголовніших ринків експорту 
та імпорту країни, де знаходиться респондент, 
за принципом випадкового відбору.   

Респонденти беруть участь в опитування 

в режимі онлайн. Веб-підсистема опитування 
включає новий розроблений підхід – випадко-
вої рівномірної вибірки (USR), суть якої поля-
гає в тому, що країни для оцінки ефективності 
відбираються із сукупності країн за випадко-
вим принципом. Ця вибірка дає змогу одержа-
ти максимально можливу кількість відповідей 
стосовно недостатньо представлених країн. 

Основні чинники, які впливають на вибір 
найголовніших ринків експорту та імпорту 
країни, поділені на 2 групи, які взаємо-
пов’язані між собою (рис. 2). Перша група 
чинників – це географічне розташування країн, 
респонденти з якої приймають участь в опиту-
ванні (країна або не має виходу до моря або 
має). Друга група чинників – це рівень доходу 
в країні ( низький, середній, високий) [6].  

Отриманий за допомогою першої части-
ни опитування зовнішній LPI є сумарним інди-

Країна з низьким рівнем 
доходу 

5 країн з найголовнішими 
ринками експорту 

 + 3 країни з найголовні-
шими ринками імпорту 

 

Країна з середнім рівнем 
доходу 

3 країн з найголовнішими 
ринками експорту   

+ 1 країна з найголовніши-
ми ринками імпорту  

+ 4 країни випадково виб-
рані по одній з кожної з чо-

тирьох груп 
а) Африка,  

б) Східна і Центральна Азія,  

Країна з високим рівнем доходу 
2 країни випадково вибрані з 5 найголовніших ринків експорту та з 

5 найголовніших ринків імпорту 
+ 4 країни випадково вибрані по одній  з кожної з чотирьох груп 
а) Африка, б) Східна і Центральна Азія, в) Латинська Америка, г) 

Європа 

Країна з низьким рівнем 
доходу 

4 країн з найголовнішими 
ринками експорту 

+ 2 країни з найголовні-
шими ринками імпорту 

+ 2 країни з’єднані прото-

Країна з середнім рівнем 
доходу 

3 країн з найголовнішими 
ринками експорту + 1 краї-
на з найголовнішими рин-

ками імпорту 
+  2 країни з’єднані прото-

кою 
+ 2 країни випадково виб-

рані по одній з кожної з 
двох груп 

Країна не має виходу до моря Країна має вихід до моря 
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катором ефективності логістичного сектору. 
Він поєднує дані щодо шести основних вико-
навчих компонентів в єдиний комплексний по-
казник. 

За допомогою другої частини опитуван-
ня отримується інформація про внутрішній LPI 
країни. В цьому опитуванні респонденти дають 
інформацію про стан логістики в країні, де во-
ни працюють. У питаннях другої частини рес-
пондентів просять вибрати одну з п’яти кате-
горій продуктивності логістичної системи кра-
їни – дуже висока, висока, середня, низька, 
дуже низька. 

На основі оцінки зовнішнього та внутрі-
шнього індексу ефективності логістики прово-
диться розрахунок індексу, який визначає міс-
це країни серед інших країн світу, що беруть 
участь в рейтингу.  

Розподіл балів LPI розбивається на 
4 групи, тобто 4 типи країн в залежності від 
наявних у них бар’єрів у розвитку логістично-
го середовища. 

Перша група – це країни з низьким рів-
нем розвитку. До їх характеристик відносять – 
брак належної інфраструктури; низька якість 
логістичних послуг та поставок; проблеми з 
митними пропускними пунктами; регіональні 
обмеження через відсутності виходу до моря. 

Друга група – це країни з обмеженою 
ефективністю. В них погано розвинена інфра-
структура; слабкий ринок логістичних послуг; 
потенційна можливість перебудови митних 
пропускних пунктів; проблема у регіонально-
му обмеженні і транзиті.  

Третя група – країни з достатньою ефек-
тивністю – добре розвинені митні пропускні 
пункти; облаштовані кордони; можливий дефі-
цит або надлишок в окремих логістичних пос-
лугах. 

Четверта група – країни з високою ефек-
тивністю. У цих країнах відмінна якість логіс-
тичних послуг; транзитні потоки функціону-
ють без перешкод; проблеми з облаштування 
кордону відсутні. 

Для того, щоб перейти від країн з низь-
ким рівнем розвитку логістичного середовища 
до групи країн з високим рівнем розвитку пот-

рібно значне збільшення Індексу LPI. 
Показник LPI має обмежену область за-

стосування, оскільки досвід міжнародних екс-
педиторів не може вказати на наявність широ-
кого логістичного середовища у бідних краї-
нах, так як ці країни частіше співпрацюють з 
традиційними операторами. Міжнародні та 
традиційні оператори можуть відрізнятись як у 
своїй взаємодії з органами державної влади, 
так і за рівнем обслуговування. Також, для кра-
їн, що не мають виходу до моря, та для мале-
ньких острівних держав, LPI може відобража-
ти проблеми доступу за межі країни. Низька 
оцінка країни, що не має виходу до моря, може 
не зовсім адекватно відображати зусилля краї-
ни у сфері сприяння торгівлі.   

Цінність розрахунку Індексу можна 
представити за допомогою схеми, наведеної на 
рис. 3. 

Країни, які очолюють рейтинг LPI у 
2012 р. (табл. 1), є основними глобальними 
транспортно-логістичними центрами. Вони 
отримують вигоду від економії на масштабах 
та за допомогою створення та впровадження 
інноваційних технологій. Країни з найнижчи-
ми рейтингами, як правило, географічно ізо-
льовані, або страждають через погане управ-
ління.  

Існує і певна відмінність між країнами з 
однаковим рівнем доходів. Країни, де торгівля 
є важливим фактором зростання, як правило, 
мають більш високу продуктивність логістики, 
ніж країни з аналогічним рівнем доходу. Краї-
ни-експортери нафти часто мають низький LPI, 
в той час як країни з промисловістю, яка орієн-
тована на експорт, мають сильніші сектори ло-
гістики [1].  

Україна згідно Індексу LPI у 2012 р. по-
сіла 66 місце з рейтингом 2,85. Україна, як і бі-
льшість країн СНД, відноситься до групи країн 
з обмеженим рівнем розвитку логістичного се-
редовища і значно відстає від країн-лідерів. 

В загальному, розподіл індексу ефектив-
ності логістики LPI у світі виглядає так, як зо-
бражено на рис. 4.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Роль індексу ефективності логістики у державній політиці 

Джерело: розроблено на підставі [1] 
Таблиця 1 

 

Роль LPI: 
 Загальний показник, який 

вказує на проблеми 
 Стимулює державу до діалогу 

з приватним сектором  
 Дає можливість моніторити 

прогрес протягом довгого часу 
 

 

Наслідки використання LPI в 
 управлінні:  

 Розширюється програма реформ  
 Поліпшується якість логістичних послуг 
 Налагоджується партнерство з приватним 
сектором 
 Створюються транзитні коридори  
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Країни десятка найкращих за Індексом ефективності логістики LPI у 2012 р. 
Місце Індекс ефективності логістики Країна 

1 4,13 Сінгапур  
2 4,12 Гонконг (Китай) 
3 4,05 Фінляндія 
4 4,03 Німеччина 
5 4,02 Нідерланди 
6 4,02 Данія 
7 3,98 Бельгія 
8 3,93 Японія 
9 3,93 США 

10 3,90 Великобританія 
… … … 
30 3,43 Польща 
… … … 
66 2,85 Україна 
… … … 
95 2,58 Росія 

Джерело: [1] 
 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень: 

1. Розроблена Світовим банком методика 
оцінки ефективності логістики не є чисто нау-
ковою. Ця оцінка на основі LPI дається за до-
помогою погляду приватного сектора на те, як 
країни взаємодіють між собою під час торгіве-
льних операцій, тому в цій оцінці не відобра-
жені зміни, що відбуваються на рівні окремої 
країни.  

2. Експерти зазначають, що Індекс LPI 
дозволяє визначити країни, які випереджають 
або відстають у розвитку логістики. Індекс LPI 

враховує рівень кооперації та налагодженості 
взаємозв’язків від приватних підприємств до 
держави в цілому, а також дозволяє оцінити 
потенціал їх подальшого розвитку. Подальши-
ми напрямками дослідження можуть бути ана-
ліз додаткових індикаторів, які мають вплив на 
ефективність логістики, таких як можливість 
глобальної торгівлі, глобальна конкурентосп-
роможність, роль індикаторів на прийняття ло-
гістичних рішень, ранжування за рівнем впли-
ву та їх важливістю на розвиток підприємства 
тощо.  

 

Рис. 4. Індекс ефективності логістики LPI у світі  
Джерело: [1] 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПОРТОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 
С УЧЕТОМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПРИБЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
В статье приводится построение и анализ 

марковской модели работы портового контей-
нерного терминала, который интерпретируется 
как  некоторая система массового обслужива-
ния (СМО). Специфической особенностью этой 
СМО является наличие взаимодействия потока 
судов с контейнерным поездом. Поток прибы-
тий  судна считается эрланговским. Для такой 
СМО выведена и решается система алгебраиче-
ских уравнений для стационарных вероятностей 
состояний, с помощью которых выражаются 
основные показатели эффективности работы 
СМО: средний уровень запасов контейнеров на 
складе, вероятность простоя судна в ожидании 
подвоза контейнеров и др. Рассматривается за-
дача исследования зависимости степени регу-
лярности прибытия транспортных средств на 
значение указанных показателей. 

Ключевые слова: портовый контейнерный 
терминал, контейнерный поезд, судно-
контейнеровоз, система массового обслужива-
ния, марковский процесс, уровень запасов  кон-
тейнеров на складе, вероятность простоя судна 

 
M. Postan, I. Savel’eva  
Method of risks evaluation in output plan optimiza-

tion by enterprise under random demand 
In our paper, the Markovain model of port’s 

container terminal functioning is built and analyzed. 
А port’s terminal is interpreted as queueing system. 
The specific feature of this queueing system is inte-
raction between containership and container train. It 
is supposed that flow of containership’s arrivals is 
Erlang. For such kind of queueing system the system 
of algebraic equations is derived for determination 
of stationary state-probabilities. With the help of 
these probabilities the main performance indices are 
expressed, for example: mean number of containers 
at warehouse, probability of containership demur-
rage, etc. The problem of regularity of transport 
units’ arrivals  influence on storage level of contain-
ers at warehouse is considered. 

Keywords: ports’ container terminal, con-
tainer train, containership, queueing system, the 
Markov process, storage level of containers at 

warehouse, probability of containership demurrage 
 
При проектировании портовых контей-

нерных терминалов (ПКТ) и совершенствова-
нии управления их функционированием воз-
никает необходимость учитывать объективно 
существующие нерегулярность и аритмич-
ность прибытия транспортных средств для по-
грузки и выгрузки грузов. Несмотря на суще-
ствующие месячные планы-графики прибытия 
судов на ПКТ, а также соглашения между ПКТ 
и железной дорогой, идеальной координации 
прибытия порожнего и груженого транспорта 
достичь практически невозможно из-за форс-
мажорных или субъективных факторов, а так-
же из-за сложности организации работы самой 
транспортной системы. Нерегулярность посту-
пления груза и транспорта на ПКТ приводят к 
неравномерному использованию во времени 
производственных мощностей и трудовых ре-
сурсов ПКТ, к созданию их значительных ре-
зервов. Кроме того, они способствуют возник-
новению ряда рисковых ситуаций, например: 
   - простою одного вида транспорта из-за от-
сутствия смежных видов транспорта, груза или 
свободной складской вместимости;  
   - простою перегрузочного оборудования и 
докеров-механизаторов; 
   - недоиспользованию складских помещений; 
   - нарушению финансовой устойчивости опе-
ратора ПКТ. 

Поэтому при определении технико-
эксплуатационных параметров ПКТ необходи-
мо учитывать возможность наступления ука-
занных рисков.  

Различные теоретические особенности 
данной проблематики освещались в моногра-
фиях [4; 6] и статьях [2; 3; 5]. В качестве ос-
новного методологического подхода в указан-
ных  работах  использовались  методы   теории 
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массового обслуживания в сочетании с мето-
дами теории запасов. Так, в статьях [2; 5] при-
ведена вероятностная модель ПКТ, с помощью 
которой исследовалось взаимодействие судна-
контейнеровоза с потоком автомашин. При 
этом для описания движения судна допуска-
лась разная степень регулярности его прибы-
тия на ПКТ, что учитывалось с помощью зако-
на распределения Эрланга времени рейса суд-
на. Отметим, что обозримые аналитические ре-
зультаты в цитированных работах получены 
при упрощающем предположении о нулевом 
(т.е. практически пренебрежимо малом) вре-
мени выгрузки контейнеров из машин на склад 
и времени их погрузки со склада на судно.  Не-
смотря на кажущуюся неестественность такого 
допущения, оно вполне приемлемо с теорети-
ческой точки зрения, так как найденное с его 
помощью соотношения и показатели эффек-
тивности работы ПКТ могут рассматриваться 
как нулевое приближение при их разложении в 
степенные ряды по степеням малого параметра 
(т.е. времени погрузки/выгрузки). Кроме того, 
такое допущение позволяет сконцентрировать 
внимание  на оценке простоев транспорта, вы-
званных только недостаточной координацией 
моментов прибытия груженых и порожних 
транспортных средств (например, простоя 
судна вследствие ожидания подвоза груза). 
Использовавшийся в цитированных работах 
подход может быть использован также для 
анализа взаимодействия потока судов и кон-
тейнерного поезда.  

Как следует из результатов предыдущих 
исследований [2-6], без тех или иных упро-
щающих допущений теоретическое исследова-
ние указанного класса транспортных систем 
становится практически невозможным из-за 
высокой размерности моделей. Поэтому здесь 
обычно приходится довольствоваться в основ-
ном только асимптотическими результатами, 
имитационными экспериментами и качествен-
ным анализом. 

Целью работы является построение и 
анализ вероятностной модели работы ПКТ, 
учитывающую взаимодействие линейного 
судна-контейнеровоза с контейнерным поез-
дом (или фидерным судном), а также установ-
ление аналитических зависимостей между  па-
раметрами входящих потоков транспорта и ос-
новными показателями эффективности работы 
исследуемой транспортной системы. 

Математическая постановка задачи. 
Предположим, что на ПКТ прибывает линей-
ное судно-контейнеровоз для погрузки кон-

тейнеров, которые доставляются с помощью 
маршрутного контейнерного поезда (или фи-
дерного судна). Время кругового рейса судна 
(без учета времени его нахождения на ПКТ) 
будем считать случайной величиной с функци-

ей распределения (ф.р.) ).(1 tA  Примем, что 
длительность кругового рейса контейнерного 
поезда также является случайной величиной с 

ф.р. ),(2 tA  причем независимой от случайной 
длительности рейса судна. Считаем, что с ве-

роятностью ia  на судно погружается ровно i 
контейнеров (в единицах TEU) 

,1
1




K

i
ia

 
где K – максимальное число контейнеров, ко-

торое следует погрузить на судно. 
Это число, очевидно, не превышает 
контейнеровместимость судна. 

 
Каждый контейнерный поезд привозит 

ровно L < K контейнеров, которые  выгружа-
ются  на складскую площадку. Длительностя-
ми погрузки контейнеров на судно и выгрузки 
их из поезда будем пренебрегать, т.е. считать, 
что эти времена значительно меньше, чем 
средние длительности рейсов судна и поезда. 
Вместимость склада (в единицах TEU) будем 
считать достаточно большой (т.е. будем пре-
небрегать возможностью простоя поезда из-за 
отсутствия  свободной складской емкости).  

Обозначим через )(t  количество кон-
тейнеров, находящихся в момент времени t  на 

складе, если .0)( t  Если ,0)( t  то )(t  
есть количество контейнеров, которое должно 
быть погружено на судно, при условии, что в 
момент t  судно находится на ПКТ и склад 
пуст. 

Основной  задачей  является нахождение 
распределения вероятностей случайного про-

цесса )(t  в принятых выше допущениях. 
Располагая этим распределением, мы можем 
определить различные показатели эффектив-
ности работы ПКТ. Однако при произвольных 

ф.р. )(1 tA  и )(2 tA  эта задача весьма сложна в 
математическом аспекте. Практически, полу-
чить обозримые аналитические результаты 
можно только для случая: 

,2,1,
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т.е. для закона распределения Эрланга или для 
других распределений фазового типа. Для при-
ложений этого, впрочем, вполне достаточно. 

Отметим, что распределение (1) позво-
ляют описать широкий спектр реальных си-
туаций: от совершенно случайных длительно-
стей круговых рейсов транспортных средств 
(rn=1, n=1,2) до полностью регулярного их 

движения ).2,1,0/1  ,(  nr nn    
Ниже будет найдено  стационарное рас-

пределение процесса )(t  для некоторых ча-
стных случаев закона распределения (1). 

Основные результаты работы. Рассмот-
рим вначале наиболее простой с математиче-

ской точки зрения случай .121  rr  При этом 
)(t  становится однородным марковским 

процессом, фазовое пространство состояний 
которого будет таким: 
 

,...}.1,0,...,1,:{  KKii  
Обозначим 

                                                    
,},)( P{lim)(   iitip t        (2) 

 
предельные вероятности состояний процесса 

)(t  (в предположении существования ука-
занных пределов). Для нахождения распреде-
ления вероятностей (2) стандартным путем [1] 
можно вывести следующую бесконечную сис-
тему алгебраических уравнений Колмогорова: 
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Из уравнений (3), (4) можно последова-

тельно выразить вероятности 
)1( ),...,1( ),(  pKpKp  через вероятно-

сти ).1(),...,1(),0( Kppp  Из уравнений (3) 
получим следующее рекуррентное соотноше-
ние: 
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Из уравнений (4) при 
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Действуя аналогично для значений 

,1,...,12,2  LKLKi  с помощью 
уравнений (4) выразим все вероятности 

,1,...,1,),(  KKiip  через вероятности 
).1(),...,1(),0( Kppp  Таким образом, задача 

свелась к решению бесконечной системы ли-
нейных алгебраических уравнений (5),(6). Ре-
шим эту систему методом производящих 
функций. Введем следующую функцию: 
 

,1,)()(
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и с ее помощью преобразуем систему (5). В ре-
зультате стандартных преобразований найдем: 
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Поскольку )(zP  аналитическая в круге 
1z  функция, то нули числителя и знамена-

теля дроби (9) должны совпадать между собой. 
Один из этих нулей равен 1, поэтому из (9)  
вытекает равенство: 

                                                         

 











K

l

l

i
l

Li
ipaip

1

1

0

1
).()( 12 

           (10) 
 

Соотношение (10) выражает так назы-
ваемый закон сохранения для анализируемой 
обслуживающей системы. Он показывает, что 
в установившемся режиме работы системы ин-
тенсивность потока событий «в момент при-
бытия судна на складе недостаточно контейне-
ров для его загрузки» (правая часть равенства 
(10)) равна интенсивности потока событий «на 
ПКТ, где находится судно в ожидании контей-
неров, прибывает поезд с недостающими для 
догрузки судна контейнерами» (левая часть 
равенства (10)). 

Вычислим: 
 

),(lim 01 zPz 
 

применив правило Лопиталя и используя соот-
ношение (10):  
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Поскольку )1(P  есть вероятность, а числитель 
дроби (11) неотрицателен, то ее знаменатель 
должен быть положительным, т.е. должно вы-
полняться неравенство: 
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С физической точки зрения условие (12) 
является необходимым для существования ус-
тановившегося режима работы ПКТ как об-
служивающей системы. При его нарушении 
количество контейнеров, скапливающихся на 
складе, будет неограниченно возрастать с те-
чением времени (в силу принятого выше до-
пущения о неограниченности складской вме-
стимости). В левой части неравенства (12) сто-
ит параметр потока контейнеров, вывозимых 

из ПКТ, а в правой части – параметр потока 
прибывающих на ПКТ контейнеров. Таким об-
разом, выполнение условия (12) гарантирует 
работу ПКТ в статистически равновесном ре-
жиме. Разность же левой и правой частей не-
равенства (12) имеет смысл резерва пропуск-
ной способности ПКТ. 

Для нахождения оставшихся неизвест-

ными вероятностей ,1,...,1,0),(  Kiip  не-
обходимо вновь воспользоваться свойством 
аналитичности функции (9) в единичном кру-
ге, где многочлен: 
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имеет ровно K нулей. Чтобы доказать это ут-
верждение, представим данный многочлен в 
виде: 
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Поскольку на окружности 1z  выполняется 
условие 
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то, согласно теореме Руше [1], функции )(zD  

и )(1 zD  имеют одинаковое число нулей внут-

ри и на границе единичного круга ,1z  т.е. 
K  нулей. Обозначим эти нули через 

.,...,,,1 1210  Kzzzz  Тогда из (9) вытекает 
следующая система уравнений для нахождения 
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Эта система должна решаться вместе с 
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уравнением  (6) с учетом равенств (7), (8). 
Отметим вычислительную сложность 

указанной задачи, связанную с тем, что пара-
метр K на практике является достаточно боль-
шим числом (обычно измеряемым десятками и 
даже сотнями). Поэтому нахождение корней  

алгебраического уравнения 0)( zD    степе-
ни LK   может представлять серьезную вы-
числительную проблему. 

Используя предельные вероятности, най-
денные в результате решения системы (3)-(6), 
можно вычислять показатели, характеризую-
щие эффективность взаимодействия судна с 
контейнерным поездом. Приведем некоторые 
из них. 
а) среднее количество контейнеров, находя-
щихся на складе в произвольный момент вре-
мени, 











1

2

)]()1)((

)1()12([{
2
1

)1(

Li
ipiLKiLK

PLKL

PK

























K

i
i

l

i

K

l

K

i
i

Lia

ipilKilKa

aiKi

l

1

1
21

1

01

1
1

.)( 

)]}()1)((

)12([





 

 
Здесь вероятность Р(1) определена фор-

мулой (11). 
б) среднее число контейнеров, в ожидании 
прибытия которых простаивает судно, 
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в) вероятность простоя судна в ожидании под-
воза контейнеров на поезде: 
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С целью минимизации простоя судна 
можно подобрать параметр L  таким образом, 
чтобы выполнялось условие 
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где  заданная малая вероятность. 
 

Проанализируем теперь более общий, 
чем изучавшийся выше случай, считая, что 

.1 ,1 21  rrr  В этом случае можно гово-
рить об ограниченной регулярности прибытия 
судна на терминал, поскольку при больших 
значениях параметра r  и фиксированной ве-

личине 1/ r  время между уходом судна из 
ПКТ до следующего момента его прибытия 
будет мало отличаться от постоянной величи-
ны. Для моделирования данной обслуживаю-
щей системы воспользуемся обычно приме-
няемым в такой ситуации методом фаз Эрланга 

[1]. Обозначим через )(t  номер текущей фа-
зы движения судна в момент времени t  и вве-
дем в рассмотрение однородный марковский 

процесс )),(),(( tt   где компонента )(t  со-
храняет прежний смысл. Этот марковский 
процесс определен над следующим фазовым 
пространством состояний: 
 

 }.0,1,...,1,:),0{(
,...}2,1,0 ; 1,...,2,1:),{(
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Отметим, что состояния 

)0)(,0)((  tt   здесь имеют следующий 
смысл: в момент времени t склад пуст и судно 
стоит у причала в ожидании подвоза контейне-
ров поездом, причем для загрузки судна требу-

ется ровно )(t  контейнеров. Состояния же 
)0)(,0)((  tt   означают, что в момент t 

судно находится в первой фазе движения, а на 

складе находится )(t   контейнеров. Обозна-
чим 
 

  ),(},)(,)({lim),( P ijitjtijp t 
 
(считая, что указанные пределы существуют). 

Предельные вероятности ,),(),,( ijijp  
удовлетворяют следующей системе алгебраи-
ческих уравнений Колмогорова, обобщающей 
систему (3)-(6): 
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Из (13) находим  
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а из (14) следует, что: 

                 

1,...,1,

  ),,1(),0(),0(
02

1



 





LKLKi

lrpaLipip
iK

l
il


 (19) 

  
Следовательно, все вероятности вида 

,1,...,1,),,0(  KKiip  выражаются по 
формулам (18), (19) через вероятности 

.1,...,1,0  ),,1(  Kiirp  Для нахождения 
оставшихся вероятностей воспользуемся урав-
нениями (15)-(17). Введем производящие 
функции: 
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и преобразуем с их помощью систему уравне-
ний (15),(16). В  итоге придем к следующей 
системе уравнений для нахождения функций 
(20): 
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Из (22) следует, что:   
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Полагая в формуле (23) 1 rj  и подставляя 

в (21) полученное выражение для ),(1 zPr  
найдем: 
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Положив в (24) 1z  и учитывая свойство 

аналитичности функции )(0 zP  в единичном 
круге, 
получим соотношение, обобщающее (10), 
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Вычислив предел в (24) при 01z  с уче-
том (25), найдем: 
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Из (26) вытекает следующее необходимое ус-
ловие существования установившегося режима 
работы системы (см. (12)): 
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С целью определения неизвестных веро-

ятностей ,1,...,1,0  ),,1(  Kiirp  необхо-
димо исследовать нули знаменателя дроби в 
правой части формулы (24). Представим этот 
знаменатель в виде разности: 

 ),()( 43 zDzD              (28) 
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На единичной окружности 1z  имеют 
место следующие неравенства: 
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Поэтому функция (28) имеет столько же 

нулей внутри и на границе единичного круга, 

сколько и функция ),(3 zD  т.е. K нулей, кото-
рые  будем обозначать, как и выше, 

.,...,,,1 1210  Kzzzz   
Из свойства аналитичности функции 

)(0 zP  в указанном круге из (24) следует, что 
должны выполняться равенства: 
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Решение этой системы вместе с уравне-

ниями (17)-(19) позволит найти все оставшиеся 
неизвестными вероятности состояний обслу-
живающей системы. 

Укажем некоторые основные показатели 
эффективности обслуживания, которые выра-
жаются через найденные вероятности.           

а) среднее количество контейнеров, находя-
щихся на складе в произвольный момент вре-

мени,       
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   а  )1(0P  вычисляется по формуле (26). 
   б) среднее число контейнеров, которые ожи-
дает судно,                       
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                     (30) 
    в) вероятность простоя судна в ожидании 
прибытия контейнеров:  
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Выражения (29) и (31) позволяют прове-

сти количественный анализ влияния степени 
регулярности прибытия судна на терминал, ха-
рактеризуемой параметром r, на средний уро-
вень запаса контейнеров на складе и на веро-
ятность простоя судна. В то же время на эти 
показатели влияет также и степень регулярно-
сти прибытия контейнерного поезда. Общая 
закономерность влияния степени регулярности 
прибытия транспортных средств на терминал 
заключается в снижении среднего уровня запа-
са контейнеров на складе с ростом степени ре-
гулярности. Поэтому представляет интерес 
дальнейшее исследование процесса взаимо-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

237 

действия на терминале судов и поезда с учетом 
разного уровня регулярности прибытия судов 
и поезда. Как следует из приведенных выше 
результатов, такая задача в принципе также 
может быть решена, хотя ее решение и сопря-
жено с большими математическими трудно-
стями. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ  

 
Пропонується застосування 

комп’ютерних імітаційних технологій як гнучко-
го інструментарію моделювання економічних си-
стем. Обґрунтовується доцільність залучення 
системно-динамічного підходу в моделюванні ро-
звитку морського порту. Запропоновано ком-
плекс моделей операційної діяльності порту та 
пов’язаних з нею фінансових потоків. Розглянута 

структура моделі динаміки розвитку порту 
протягом року з добовим кроком імітації. Наве-
дені результати імітаційних експериментів на 
моделі на прикладі Державного підприємства 
«Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ». 

Ключові слова: імітаційна модель, іміта-
ційний експеримент, системно-динамічний під-
хід, операційна діяльність 
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З.Н. Соколовская, Н.В. Яценко  
Моделирование операционной деятельности 

морского порта 
Предлагается использование компьютер-

ных имитационных технологий как гибкого ин-
струментария моделирования экономических 
систем. Обосновывается целесообразность при-
влечения системно-динамического подхода в мо-
делировании развития морского порта. Предло-
жен комплекс моделей операционной деятельно-
сти порта и связанных с нею финансовых пото-
ков. Рассмотрена структура модели динамики 
развития порта на протяжении года с суточ-
ным шагом имитации. Приведены результаты 
имитационных экспериментов на модели на 
примере Государственного предприятия «Мор-
ской торговый порт «Усть-Дунайск». 

Ключевые слова: имитационная модель, 
имитационный эксперимент, системно-
динамический подход, операционная деятель-
ность 

 
Z.N. Sokolovska, N.V. Yatsenko  
Simulation of the operating activity of the seaport 

Computer imitation technologies are pro-
posed as the flexible set of the simulation instru-
ments of economic systems modelling. The expedien-
cy of system-dynamic approach in the simulation of 
a seaport development is reasoned. Package of mod-
els of the operating activity of a port and financial 
flows connected with it is proposed. Structure of de-
velopment dynamics model of a port within a yearly 
period with the daily step of imitation is examined. 
Results of imitation experiments are given based on 
the model by the example of State Enterprise «Sea 
commercial port «Ust-Dunaisk». 

Keywords: simulation model, imitation expe-
riment, system dynamics, operating activity of port 
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На сучасному етапі розвитку економіки 

будь-які об’єкти вимушені працювати в умовах 
високої невизначеності, що суттєво ускладнює 
управління ними. Забезпечення своєчасного, 
адекватного моніторингу та ефективного 
управління об’єктами передбачає залучення 
гнучкого інструментарію досліджень, зокрема 
комп’ютерних імітаційних технологій моде-
лювання. Імітаційне моделювання – один з по-
тужних універсальних засобів дослідження 
економічних систем будь-якої складності. Імі-
таційна модель дозволяє встановити скриті те-
нденції функціонування об’єктів, виявити «ву-
зькі місця», а також скласти цілісну картину 
розвитку процесів, притаманних об’єкту дослі-
дження, у часі. Модель-тренажер надає мож-

ливість оперативно проаналізувати наслідки 
прийнятих управлінських рішень та своєчасно 
запобігти можливим негативним впливам вну-
трішнього та зовнішнього середовища. Саме 
тому тема дослідження є досить актуальною. 

Проблемам створення імітаційних моде-
лей та їх прикладному застосуванню у різних 
галузях економіки присвячено багато праць ві-
тчизняних і зарубіжних вчених. А. Борщев до-
сліджує можливості переходу від традиційного 
імітаційного моделювання до практичних 
агент них моделей [1]. Д.Ю. Каталевський ви-
значає основи імітаційного моделювання та 
системного аналізу в управління [3]. Дж. Сте-
рман, Р. Легато та Т. Мортаган аналізують мо-
жливості використання імітаційних моделей в 
різних кризових умовах [9-11]. Проте в ході 
розробки конкретних додатків об’єктивно ви-
никає низка питань, пов’язаних із вибором ме-
тодологічного підходу моделювання, програм-
ної платформи реалізації моделі, а також з 
плануванням імітаційних експериментів. Саме 
розв’язанню цих питань і мають бути присвя-
ченими подальші наукові дослідження. 

У сучасному імітаційному моделюванні 
сформувалися три головні підходи – дискрет-
но-подійний [1; 5; 8], системно-динамічний [5; 
6; 9] та мультиагентний [1; 3; 8]. Кожен із під-
ходів реалізується на відповідних програмних 
платформах, найбільш відомими з яких є 
GPSS, AnyLogic, BPsim, PowerSim, Ithink, 
Simplex, Modul Vision, Triad.Net, CERT, 
ESimL, Simulab, NetStar, Pilgrim, МОСТ, 
КОГНИТРОН, ARENA та ін. Вибір конкретної 
методології залежить від поставлених цілей, 
необхідного ступеня агрегації досліджуваних 
процесів, дотримання оптимальної складності 
моделі та її адекватності реальному об’єкту, 
наявності ефективних та доцільних у конкрет-
ному випадку засобів автоматизації і інформа-
тизації.  

Моделювання діяльності морського пор-
ту, як складної економічної системи, стикаєть-
ся з необхідністю розв’язання різноманітних 
задач, розв’язання яких потребує впроваджен-
ня різних імітаційних методологій. Актуаль-
ність цього підкреслюють О.В. Григорьев, 
І.О. Бондарева, Е.А. Латипова, К.М. Семенов, 
Р. Легато, Т. Мортаган та М. Нажиб [2; 4; 10-
12]. Отже, залучення конкретного методологі-
чного підходу передбачає ретельне обґрунту-
вання.  

Метою статті є розгляд можливостей 
застосування системно-динамічного підходу в 
моделюванні операційної діяльності портового 
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комплексу – на прикладі Державного підпри-
ємства «Морський торгівельний порт «Усть-
Дунайськ». 

У поточний час порт спеціалізується на 
перевантаженні навалювальних та генеральних 
вантажів. Основними напрямами його діяльно-
сті є: 

 навантаження-вивантаження суден; 
 перевалка вантажу з річкових суден на 

морські і навпаки; 
 обслуговування пасажирів; 
 транспортно-експедиторські і складські 

операції; 
 агентування і комплексне обслугову-

вання флоту (зняття л’яльних, фекальних вод, 
сухого сміття, бункерування водою і паливом), 
буксирні операції; 

 обслуговування несамохідного флоту; 
 управління судноплавством на аквато-

рії порту, інформаційне забезпечення; 
 зовнішньоекономічна діяльність; 
 забезпечення безпечної стоянки суден. 
Перевантажувальні роботи в порту здій-

снюються на причалах, де розміщені портальні 
крани, а також у акваторії порту з судна на су-
дно. Складські площі для збереження та нако-
пичення вантажів поділяються на відкриті та 
криті площадки. 

У ході моделювання основна увага при-
ділялася операційній діяльності порту та 
пов’язаним з нею фінансовим потокам. В якос-
ті першочергових вирішувалися наступні за-
вдання дослідження: 

 аналіз динаміки обсягів вантажно-
розвантажувальних робіт; 

 аналіз ефективності використання по-
тужностей вантажно-розвантажувальної техні-
ки; 

 оцінка ефективності використання 
складських приміщень порту; 

 оцінка динаміки портових зборів у 
зв’язку із судозаходами у порт вітчизняних та 
іноземних суден;  

 аналіз фінансових потоків (дохо-
дів/витрат) від операційної діяльності порту. 

Перелічені задачі передбачали вивчення 
динаміки наведених процесів за різні часові 
періоди та прогнозування їх подальшого роз-
витку на довготривалу перспективу. При цьо-
му здійснення господарських операцій, 
пов’язаних з операційною діяльністю порту, 
потрібно було імітувати із врахуванням бага-
тьох стохастичних впливів факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища та з врахуван-

ням часових затримок (тривалості) відповідних 
процесів. Головна мета полягала у визначенні 
загальних тенденцій функціонування об’єкту 
та отриманні уявлення про найбільш вагомі 
«вузькі місця». У такій постановці задачі дос-
лідження носили стратегічний характер, були 
націлені, перш за все, на розробку довготрива-
лої стратегії розвитку портового господарства, 
а тому допускали достатньо високий рівень аг-
регації в межах моделей. 

Згідно з цим, доцільним стало залучення 
системно-динамічного підходу, який за зміс-
том використовується тоді, коли динаміка 
об’єкту моделювання визначається у вигляді 
еволюційних змін, без відтворення окремих 
елементарних подій. Моделі реальних об’єктів 
при цьому представлені у вигляді взаємодії по-
токів різноманітної природи, що і потрібно у 
даному випадку: різноспрямовані вантажопо-
токи, заходи у порт вітчизняних та зарубіжних 
суден, фінансові потоки від здійснення конк-
ретних видів операцій тощо. 

Потоки і фонди є фундаментальними по-
няттями методу, на базі якого об’єкт моделю-
вання представляється як динамічна система. 
Структурно модель – це сукупність фондів, 
пов’язаних між собою потоками. Вміст фондів 
вимірюється їх рівнем, а інтенсивність потоків 
визначається темпами або швидкістю перемі-
щення вмісту фондів. Наведені поняття є дуже 
універсальними і легко інтерпретуються у тер-
мінах конкретної економічної системи. У да-
ному випадку у вигляді фондів виступають об-
сяги вантажів різних типів, обсяги вантажопе-
ревалки конкретних кранів та загальний обсяг 
вантажопереробки порту, кількість оброблених 
суден, доходи та витрати від канальних зборів, 
від зберігання вантажів на складах тощо. Рівні 
фондів визначаються величинами безперерв-
ними за діапазоном своїх значень та дискрет-
ними у часі. Вони фактично є змінними стану 
системи, значення яких формуються за раху-
нок накопичення різниць між вхідними та ви-
хідними потоками. Темпи потоків визначають-
ся управлінськими рішеннями, які формуються 
на основі інформації про стан рівнів. Рівняння 
темпів – це формалізовані правила, що визна-
чають, яким чином інформація про рівні приз-
водить до вибору поточних значень темпів по-
токів. 

Моделі системної динаміки – це моделі 
зі зворотними зв’язками, у яких процеси проті-
кають у часі. Останнє досягається за рахунок 
наявності специфічної дискретної змінної – 
«часу». Користувач має змогу встановити як 
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термін імітації – загальний час моделювання, 
так і крок імітації – часовий крок моделювання 
(елементарну одиницю часу). Отже, можливою 
є імітація тривалості будь-якого процесу – на-
приклад, операцій перевалки вантажів кранами 
або з судна на судно; терміну зберігання ван-
тажів на складах; термінів оренди допоміжного 
флоту тощо.  

На математичному рівні моделі систем-
ної динаміки є системою кінцево-різницевих 
рівнянь, які вирішуються на основі чисельного 
алгоритму інтегрування (за схемою Ейлера або 
Рунге-Кутта) з постійним кроком та заданими 
початковими значеннями. Формування моделі 
за методом системної динаміки здійснюється 
за допомогою діаграм причинно-наслідкових 
зв’язків. Діаграми визначають, в яких відно-
шеннях знаходяться між собою змінні і явля-

ють собою розмічені графи.  
Таким чином, системна динаміка замі-

нює індивідуальні об’єкти їх агрегатами та пе-
редбачає найвищий рівень абстракції і безпе-
рервність процесів у часі, що і відповідає цілям 
конкретного дослідження. 

Розроблений комплекс моделей діяльно-
сті порту реалізований на програмній платфо-
рмі Ithink і містить моделі, які призначені для 
імітації процесів на різну часову перспективу 
(впродовж року та на тривалий час), що перед-
бачає різний ступінь їх агрегації та відмінності 
алгоритмічної бази. Розглянемо отримані ре-
зультати на прикладі фрагментів роботи моде-
лі аналізу динаміки функціонування порту 
протягом року з добовим кроком імітації. Зага-
льна структура моделі наведена на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Структура моделі динаміки операційної діяльності порту та пов’язаних з нею 
фінансових потоків 

 
У моделі відокремлені блоки, в яких реа-

лізується імітація господарських операцій, 
пов’язаних з вантажно-розвантажувальними 
роботами та зберіганням вантажів – «Опера-
ційна діяльність порту (вантажно-
розвантажувальні роботи)», «Операційна дія-
льність порту (зберігання вантажів на скла-
дах)», а також блоки формування фінансових 
потоків, притаманним цим операціям. Усі інші 
блоки – комбіновані: імітація динаміки відпо-

відних господарських операцій супроводжу-
ється формуванням фінансових потоків. Так, 
наприклад, в блоці «Доходи та витрати від по-
ртових та канальних зборів» реалізується ди-
наміка судозаходів у порт вітчизняних та іно-
земних суден; операції, пов’язані з їх обслуго-
вуванням, та паралельно формуються доходи і 
витрати портових служб. Усі наведені блоки 
сполучені з центральним блоком моделі, в 
якому визначаються загальні доходи та витра-
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ти від діяльності порту. 
У результаті проведених експериментів 

(напередодні 2013 р.) отримана прогнозна ди-
наміка добової вантажопереробки впродовж 
року (рис. 2). Спостерігається сезонна динамі-
ка робіт, що відповідає періодам навігації.  

Модельні експерименти довели, що у 
періоди спаду навігації крани простоюють, але 
у найбільш напружені періоди спостерігається 
недостатність наявних потужностей. Черга до 
кранів значна, що видно з рис. 3. Це значно 
впливає на якість та строки проведення ванта-
жно-розвантажувальних робіт у порту та об-

слуговування клієнтів (суден). В ході вивчення 
ситуації встановлено, що крани потребують 
капітального ремонту, а поточні ремонти ви-
рішують проблему лише на деякій час. Часті 
поточні ремонти призводять до збільшення ви-
трат (матеріальних та трудових) щодо підтри-
мки кранового господарства у робочому стані. 
Якщо не завдати відповідних заходів, робочий 
стан кранів буде «вузьким місцем», особливо у 
періоди інтенсивної навігації. Загалом іміта-
ційні експерименти довели, що портове облад-
нання потребує значної модернізації. 

 

 
Рис. 2.  Динаміка добової вантажопереробки порту впродовж року (тис. т) 
 

 

 
Рис. 3. Динаміка черги на перевалку вантажів портальними кранами (тис. т) 
 

 
Приблизно третину від загального обся-

гу вантажно-розвантажувальних робіт складає 
перевалка вантажів судно/судно. Операції з 
перевалки здійснюються без швартування суд-
на до причалу, а безпосередньо у акваторії 
порту з судна на судно або за допомогою пла-
вучих кранів (згідно з типом вантажів та конк-
ретною ситуацією). Динаміка добової перевал-

ки судно/судно впродовж року наведена на 
рис.4. 

Інтенсивність навігації безпосередньо 
впливає на потребу у складських приміщеннях. 
Виявлено, що загалом складських площ доста-
тньо, зважаючи на вантажопотоки порту. Але 
правила зберігання не завжди дотримуються – 
критої площі не вистачає у найбільш активні 
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сезони, у зв’язку з чим вимушено використо-
вується відкрита площадка. 

 

 

 
Рис. 4. Динаміка добової перевалки вантажів судно/судно (т) 

 
Наприклад, на рис. 5 та рис. 6 наведені, 

відповідно, динаміка стану черги на зберігання 
та динаміка проходження потоків зерна через 
склад та відкриту площадку.  

 

    
              Рис. 5. Динаміка стану черги                    Рис. 6. Динаміка проходження вантажу   
                   на зберігання зерна (т)                           через склад та відкриту площадку  
                наростаючим підсумком (тис. т) 

 
Експеримент доводить, що черги прак-

тично немає: несуттєва спостерігається у пері-
оді найбільш інтенсивної навігації. Але відк-
рита площадка вимушено використовується в 
кілька разів інтенсивніше, ніж критий склад, 
хоча погіршуються або зовсім порушуються 
умови зберігання та мають місце втрати ван-
тажу. «Вузьке місце» щодо використання 

складських площ створює і недосконала інфра-
структура порту. Транзитні вантажопотоки ча-
сто затримуються за цієї причини.  

Динаміка загального фінансового ре-
зультату (доходів та витрат від діяльності під-
приємства водного транспорту наростаючим 
підсумком впродовж року), наведена на рис. 7, 
загалом демонструє збитковість порту. 
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Рис. 7.  Динаміка доходів та витрат від діяльності порту (тис. грн.) 
 

Якщо витрати і надалі будуть значно збі-
льшуватися (що імітується у моделі впливом 
багатьох детермінованих та стохастичних фак-
торів), фінансове становище суттєво погір-
шиться. Серед найбільш впливових факторів – 
збільшення обсягів споживання та цін на пали-
во і електроенергію; сировину і матеріали, 
пов’язані з ремонтами портового обладнання. 
Проведений у зв’язку з цим аналіз довів, що 
квота відповідних витрат у загальному обсязі 
штучно зменшена завдяки, наприклад, закупів-
лі палива у мінімальних розмірах; проведення 

тільки поточних «підтримуючих» ремонтів, а 
також значного скорочення штату і відповідне 
зменшення витрат на оплату праці та відраху-
вань на соціальні заходи. 

Серед складових доходної частини фі-
нансових потоків порту найбільша інтенсив-
ність спостерігається по доходам від роботи 
службово-допоміжного (СД), рейдового та мі-
сцевого флоту (рис. 8); доходам від оренди 
флоту, а також від інших видів робіт та послуг 
(рис. 9).  

 

     
          Рис. 8. Динаміка доходів від роботи СД,             Рис. 9. Динаміка доходів від інших 
                   рейдового та місцевого флоту                                    видів робіт та послуг   

наростаючим підсумком впродовж року (тис. грн.) 
 

Аналіз попередніх періодів довів, що та-
ка ситуація є наслідком достатньо сталої тен-
денції і обумовлена одержанням доходів від 
надання послуг портовим флотом (буксирами, 
бункерувальниками питної води), а також над-
ходженням доходів від інших послуг, що нада-
валися службою портового нагляду (оформ-
лення приходу-відходу, завірення журналів 

тощо), адміністративно-господарським відді-
лом (обслуговування пасажирів, послуги авто-
транспорту, ВОХР) та портовим пунктом (на-
приклад, послуги докерів тощо).  

Доходи від оренди флоту мають місце на 
фоні відносно мінімальних витрат, пов’язаних 
з цим видом діяльності (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Динаміка доходів та витрат, пов’язаних з орендою флоту, наростаючим під-

сумком впродовж року (тис. грн.) 
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Однак, наведена тенденція не є сталою. 

Імітаційні експерименти довели очікуваний 
спад доходів від оренди, що обумовлено пос-
туповим виведенням зі строю, списанням бук-
сирів, плавучих кранів та практично відсутніс-
тю оновлення портового флоту. 

Динаміка доходної частини фінансових 

потоків порту, пов’язаних з вантажоперероб-
кою (добових надходжень та наростаючим під-
сумком), наведена на рис. 11. Динаміці обсягів 
вантажно-розвантажувальних робіт відповідає 
і динаміка доходів від зберігання вантажів 
(рис. 12). 

 

  
 Рис. 11. Динаміка доходів порту від                        Рис. 12. Динаміка доходів від  

                            вантажопереробки                                                    зберігання вантажів 
 (добових та наростаючим підсумком) впродовж року (тис. грн.) 

 
Імітаційні експерименти довели подаль-

ше падіння вантажопотоків порту на перспек-
тиву, що об’єктивно відповідає існуючим реа-
ліям: економічна криза в країні; вимоги каран-
тинних органів від вантажовласників, які пере-
возять транзитне зерно через українські дунай-
ські порти; зупинка виробничої діяльності у 
Жебриянівській бухті; припинення обробки 

багато габаритних суден тощо. Відповідно 
прогнозується негативна динаміка доходів та 
позитивна – витрат в разі збереження наявної 
ситуації. 

Динаміка потоку надходження портових 
зборів загалом позитивна, але нерівномірна 
впродовж року (рис. 13).  

 

 
Рис. 12. Динаміка добового надходження портових зборів (тис. грн.) 

 
Процес цілком об’єктивний та залежний 

від числа судозаходів і оброблених у порту су-
ден. Носить виражений сезонний характер. 
Якщо прогнозуються несприятливі кліматичні 
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умови (раннє закриття навігації на річці Дунай 
у зв’язку з льодовою обстановкою), можливо 
падіння рівня потоку досліджуваних зборів та 
втрата коштів у зимовий період. Експерименти 
доводять значне падіння відповідних доходів у 
перспективі, що спричинено негативною ди-
намікою числа судозаходів у порт вітчизняних 
і, особливо, іноземних суден.  

Таким чином, розглянуті фрагменти імі-
таційних експериментів на моделі доводять її 
можливості стосовно аналізу динаміки основ-
них результатів операційної діяльності порту 
та супутніх фінансових потоків. Це допомагає 
своєчасно визначити наявні проблеми і запобі-
гти прогнозованим негативним наслідкам.  

Імітаційні експерименти на короткостро-
кову та середньострокову перспективу допов-
нюються результатами роботи моделей ком-
плексу, за якими здійснюються довготривалі 
прогнози. Завдяки цьому можливо визначити 
ступінь стаціонарності досліджуваних проце-
сів та більш чітко обґрунтувати тенденції, ви-
явлені за короткостроковими експериментами. 

Завдяки тренажерному характеру в мо-
делях можуть змінюватися різноманітні пара-
метри (відображають зміни оточення функціо-
нування порту), терміни та кроки імітації. За-
пропоновані імітаційні моделі є модульними та 
відкритими, що дозволяє користувачам вноси-
ти будь-які зміни стосовно їх складу та струк-
тури. Використання CASE-технологій пакету 
Ithink робить проведення імітаційних експери-
ментів простим та доступним у повсякденній 
діяльності управлінського персоналу порту. 

 

Література 
1. Борщев А. От системной динамики и 

традиционного имитационного моделирования 
– к практическим агентным моделям: причины, 
технологии, инструменты / А. Борщев [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.xjtek.com.  

2. Григорьев О.В. Управление стратеги-
ческими рисками грузового порта с примене-
нием имитационного моделирования / 
О.В. Григорьев, И.О. Бондарева, Э.А. Латыпо-
ва // Вестник АГТУ. – Серия «Управление, вы-
числительная техника и информатика». – 2013. 
– №1. – С. 155-161. 

3. Каталевский Д.Ю. Основы имитацион-
ного моделирования и системного анализа в 
управлении / Д.Ю. Каталевский. – М.: МГУ, 
2011. – 304 с. 

4. Семёнов К.М. Методика систематиза-
ции процессов в дискретно-событийной ими-
тационной модели морского порта / К.М. Се-

менов // Вестник АГТУ. – Серия «Морская 
техника и технология». – 2013. – № 2. – С. 184-
192. 

5. Соколовська З.М. Комп’ютерне моде-
лювання складних економічних систем: Моно-
графія / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова. – 
Одеса: Астропринт, 2011. – 502 с. 

6. Форрестер Дж. Основы кибернетики 
предприятия / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 
1971. – 765 с.  

7. Цисарь И.Ф. Моделирование экономи-
ки в Ithink_Stella. Кризисы, налоги, информа-
ция, банки / И.Ф. Цисарь. – М.: 
ДИАЛОГ_МИФИ, 2009. – 224 с. 

8. Oren T.I. Concepts for Advanced Simula-
tion Methodologies, Simulation / T.I. Oren, 
B.P. Zeigler. – North-Holland Publishing compa-
ny, 2009. – Р. 78-88.  

9. Sterman J. Business Dynamics: Systems 
Thinking and Modeling for a Complex World / 
J. Sterman. – Boston: McGraw-Hill Companies, 
2000. – 276 p. 

10. Legato P. A simulation modelling para-
digm for the optimal management of logistics in 
container terminals / P. Legato, R. Trunfio // Pro-
ceedings of the 21st European Conference on 
Modelling and Simulation. – Prague: Czech Re-
public. – P. 479-488. 

11. Martagan T. A simulation model of port 
operations during crisis conditions / T. Martagan, 
B. Eksioglu, S. Eksioglu, A. Greenwood // Pro-
ceedings of the 2009 Winter Simulation Confe-
rence. – P. 2832-2843. 

12. Najib M. A container terminal manage-
ment system / M. Najib, A. El Fazziki, J. Bouka-
chour // Proceedings of the International Confe-
rence on Harbour Maritime and Multimodal Lo-
gistics M&S, 2012. – P. 118-127. 

 
References 

1. Borshhev А. Ot sistemnoj dinamiki i tra-
ditsionnogo imitatsionnogo modelirovaniya – k 
prakticheskim agentnym modelyam: prichiny, 
tekhnologii, instrumenty [Elektronniy resurs]. – 
Rezhim dostupa: www.xjtek.com.  

2. Grigor'ev O.V. Upravlenie strategi-
cheskimi riskami gruzovogo porta s primeneniem 
imitatsionnogo modelirovaniya / O.V. Grigor'ev, 
I.O. Bondareva, EH.А. Latypova // Vestnik 
АGTU. – Seriya «Upravlenie, vychislitel'naya 
tekhnika i informatika». – 2013. – №1. – P. 155-
161/  

3. Katalevskij D.Yu. Osnovy imitatsionnogo 
modelirovaniya i sistemnogo analiza v upravlenii / 
D.Yu. Katalevskij. – M.: MGU, 2011. – 304 p.  



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

246 

4. Semyonov K.M. Metodika sistematizatsii 
protsessov v diskretno-sobytijnoj imitatsionnoj 
modeli morskogo porta / K.M. Semenov // Vest-
nik АGTU. – Seriya «Morskaya tekhnika i tekh-
nologiya». – 2013. – № 2. – P. 184-192.  

5. Sokolovs'ka Z.M. Komp’yuterne 
modelyuvannya skladnykh ekonomichnykh 
system: Monohrafiya / Z.M. Sokolovs'ka, 
O.A. Klepikova. – Odesa: Astroprynt, 2011. – 
502 p. 

6. Forrester Dzh. Osnovy kibernetiki pred-
priyatiya / Dzh. Forrester. – M.: Progress, 1971. – 
765 p.  

7. TSisar' I.F. Modelirovanie ehkonomiki v 
Ithink_Stella. Krizisy, nalogi, informa-tsiya, banki 
/ I.F. TSisar'. – M.: DIАLOG_MIFI, 2009. – 
224 p.  

8. Oren T.I. Concepts for Advanced Simula-
tion Methodologies, Simulation / T.I. Oren, 
B.P. Zeigler. – North-Holland Publishing compa-
ny, 2009. – Р. 78-88.  

9. Sterman J. Business Dynamics: Systems 

Thinking and Modeling for a Complex World / 
J. Sterman. – Boston: McGraw-Hill Companies, 
2000. – 276 p. 

10. Legato P. A simulation modelling para-
digm for the optimal management of logistics in 
container terminals / P. Legato, R. Trunfio // Pro-
ceedings of the 21st European Conference on 
Modelling and Simulation. – Prague: Czech Re-
public. – P. 479-488. 

11. Martagan T. A simulation model of port 
operations during crisis conditions / T. Martagan, 
B. Eksioglu, S. Eksioglu, A. Greenwood // Pro-
ceedings of the 2009 Winter Simulation Confe-
rence. – P. 2832-2843. 

12. Najib M. A container terminal manage-
ment system / M. Najib, A. El Fazziki, J. Bouka-
chour // Proceedings of the International Confe-
rence on Harbour Maritime and Multimodal Lo-
gistics M&S, 2012. – P. 118-127. 
 
Статья поступила в редакцию 21.04.2014 

 
 

І.Ю. ІВЧЕНКО, к.е.н., доцент, 
О.І. ІВЧЕНКО  
Одеський національний політехнічний університет,  
м. Одеса, Україна 
ivchenkoira@gmail.com 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО 

АПАРАТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Піднімається питання вдосконалення еко-
номіко-математичного інструментарію для ро-
зробки оптимального управління процесами об-
слуговування і відновлення виробничого апарату 
підприємства. Для моделювання процесів прос-
того та розширеного відтворення фондів пропо-
нується скористатися схемою опису технологі-
чного способу в кожен момент часу. Розроблена 
динамічна модель відтворення основних вироб-
ничих фондів підприємства. Відмінною рисою 
моделі є однотипний і взаємоузгоджений опис 
цієї діяльності з процесами випуску продукції на 
основі застосування апарату виробничих функ-
цій і функцій витрат. У моделі враховано мож-
ливість формального опису допустимих керую-
чих дій на виробничу та відтворювальну діяль-
ність підприємства. Це дає змогу оптимізувати 
узгодження виробничих та інвестиційних проце-
сів в ресурсно-часовому просторі. Побудована 
модель дає можливість пошуку оптимальних 
траєкторій управління за допомогою багаток-
ритеріального підходу. Це дозволяє досліджува-
ти поведінку моделі під впливом різних критеріїв 

оптимізації з урахуванням управління всіма осно-
вними видами діяльності. 

Ключові слова: діяльність по відтворенню 
фондів; процеси простого та розширеного відт-
ворення фондів; виробнича функція; моделюван-
ня; оптимальне управління підприємством; ба-
гатокритеріальний підхід до оптимізації 

 
I.Yu. Ivchenko, О.I. Ivchenko  
Modeling of maintenance and repair of production 

apparatus 
The issue of improving of economic and ma-

thematical tools for the development of optimum 
control of maintenance and upgrade production fa-
cilities of the enterprise rises in the article. The au-
thor proposes to use the scheme describing the tech-
nological method at each time point for the simula-
tion of simple and expanded reproduction funds. 
Dynamic model of reproduction of fixed productive 
assets of the plant is constructed. The same type and 
mutually agreed description of activities funds for 
reproduction process output is developed. The model 
is based on the use of the apparatus of production 
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functions and cost functions. Possibility of a formal 
description of admissible control actions on the pro-
duction  and  reproductive activity of the company is  
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considered in the model. It allows to optimize the 
coordination of production and investment processes 
in resource-temporal space. Model makes it possible 
to search for optimal trajectories management using 
multi-criteria approach. Such approach allows to 
investigate the behavior of the model under the in-
fluence of different optimization criteria, based on 
all the major management activities. 

Keywords: activities to reproduce the funds, 
process of simple and expanded reproduction of 
funds, production function, modeling, optimal man-
agement; multiobjective  optimization approach 

 
И.Ю. Ивченко, О.И. Ивченко  
Моделирование процессов обслуживания и вос-

становления производственного аппарата 
предприятия 

Поднимается вопрос совершенствования 
экономико-математического инструментария 
для разработки оптимального управления про-
цессами обслуживания и обновления производ-
ственного аппарата предприятия. Для модели-
рования процессов простого и расширенного 
воспроизводства фондов предлагается восполь-
зоваться схемой описания технологического 
способа в каждый момент времени. Разработа-
на динамическая модель воспроизводства основ-
ных производственных фондов предприятия. 
Отличительной чертой модели является одно-
типное и взаимосогласованное описание этой 
деятельности с процессом выпуска продукции на 
основе применения аппарата производственных 
функций и функций затрат. В модели учтена 
возможность формального описания допусти-
мых управляющих воздействий на производст-
венную и воспроизводственную деятельность 
предприятия. Это позволяет оптимизировать 
согласование производственных и инвестицион-
ных процессов в ресурсно-временном простран-
стве. Построенная модель дает возможность 
поиска оптимальных траекторий управления с 
помощью многокритериального подхода. Это 
позволяет исследовать поведение модели под 
влиянием различных критериев оптимизации с 
учетом управления всеми основными видами 
деятельности. 

Ключевые слова: деятельность по вос-
производству фондов, процессы простого и рас-
ширенного воспроизводства фондов; производ-
ственная функция; моделирование; оптимальное 
управление предприятием; многокритериальный 
подход к оптимизации 

 
На сучасному етапі розвитку економіки 

України в структурі виробничої діяльності 
промислових підприємств поряд з удоскона-
ленням процесів виробництва все більшого 
значення набувають процеси по поліпшенню і 
розширенню виробничо-технічної бази підпри-
ємства. Активізація діяльності по  відновлен-
ню виробничого апарату підприємства потре-
бує притягнення для цих цілей значних ресур-
сів, які в свою чергу обмежені низькими ре-
зультатами господарювання і незадовільним 
станом підприємств. В умовах нестабільної 
економіки залучення ресурсів ускладнюється. 
Тому в сучасних кризових для підприємства 
умовах часто відтворювальна діяльність здійс-
нюється власними силами, а позикові кошти 
приваблюють лише в разі відсутності власних 
коштів. 

У задачах управління виробничою дія-
льністю, поряд із задачами з моделювання ви-
робничої програми, значне місце займають за-
дачі моделювання процесів обслуговування і 
відновлення виробничого апарату підприємст-
ва. У таких моделях на кожному часовому 
кроці повинні бути визначені динаміка фондів 
(обсяги виведення основних виробничих фон-
дів кожного виду з експлуатації та обсяги від-
новлюваних основних фондів кожного виду) та 
розподіл робіт з відтворення фондів (і вироб-
ничих ресурсів) між альтернативними техно-
логіями відновлення фондів. 

Найбільш розповсюджений погляд на 
моделювання таких задач у сучасної наукової 
літературі має представлення процесу руху 
фондів за такою схемою: динаміка фондів ви-
значається їх наявністю на початок фіксовано-
го моменту часу, а також кількістю фондів, які 
вибули або надійшли на підприємство в кожен 
момент часу. Динаміка фондів описується ди-
ференціальними, або кінцево-різницевими рів-
няннями, що відображають процеси освоєння 
основних виробничих фондів (ОВФ) і їх ви-
буття з урахуванням етапу розвитку фондів. 
Конкретний вид функцій і значення відповід-
них коефіцієнтів залежать від типу ОВФ та 
умов їх експлуатації [1] і від виду часових 
змінних. 

Беручи до уваги циклічний характер 
процесів з відтворення фондів, для прийняття 
управлінських рішень з обслуговування та від-
новлення ОВФ доволі широко вживаються 
дискретні моделі динаміки фондів. У цих мо-
делях кожен цикл руху фондів описується різ-
ницевими рівняннями, в яких стан економічної 
системи в наступному циклі залежить від ста-
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ну системи в попередньому циклі, а також від 
управління системою і від зовнішніх чинників. 
В ситуації, коли тривалість циклу стає набага-
то менше інтервалу управління, дискретні мо-
делі перетворюються в безперервні моделі.  

Принципово інший підхід до моделю-
вання динаміки фондів був запропонований 
одним з основоположників моделей системної 
динаміки Дж. Форрестером [4]. Ці моделі за-
звичай використовуються як інструмент дослі-
дження зворотних зв’язків у виробничо-
господарської діяльності. Для їх аналізу Дж. 
Форрестер застосував імітаційне моделювання, 
яке дозволяє отримати кількісну оцінку проце-
сів, пов’язаних з різними збуреннями і керую-
чими впливами. 

В економічній літературі, яка присвячена 
опису виробничих задач, основу підходу до 
моделювання підприємства складає поняття і 
схема опису технологічного способу виробни-
цтва. Вихідними даними для опису виробничої 
діяльності традиційно є ресурси, які подаються 
на вхід виробничої системи, а на виході – ре-
зультат у вигляді готових обсягів виробництва 
різних видів продукції. Найбільш поширеним 
апаратом для опису та моделювання таких 
процесів є виробничі функції (ВФ) [3, с. 99]. 
Як відомо, ВФ пов’язують витрати виробничих 
факторів з результатами діяльності виробничо-
го об’єкта. При цьому в економічній літературі 
(наприклад, див. [2, с.13]) виробнича система 
(підсистема, технологічний блок) розглядаєть-
ся як «чорна скринька», на вхід якого надхо-
дять ресурси, а на виході – результат у вигляді 
готових обсягів виробництва різних видів про-
дукції [5, с.76]. Великий арсенал різноманітних 
виробничих функцій дає можливість моделю-
вати різні за своїм характером виробництва, а 
можливість побудови динамічних виробничих 
функцій дозволяє відображати зазначені 
зв’язки та їх зміну у часі.  

Пропонується скористатися зазначеними 
достоїнствами виробничих функцій, щоб 
пов’язати фактори виробництва з результатами 
не тільки виробничої діяльності підприємства, 
але і з результатами діяльності по відтворенню 
фондів (як при простому відтворенні виробни-
чого апарату, так і при реалізації інвестиційної 
програми з відтворення фондів). Це стає мож-
ливим тому, що зі структурно-системних по-
зицій така діяльність мало чим відрізняється 
від процесів виробництва продукції. Як для 
процесів виробництва, так і для процесів об-
слуговування і відновлення ОВФ існують пев-
ні технології, а проведення відповідних робіт 

вимагає витрат конкретних чинників виробни-
цтва. Відмінність процесів обслуговування і 
відновлення виробничого апарату підприємст-
ва від процесів виробництва продукції склада-
ється тільки в кінцевому результаті застосу-
вання таких технологій (це новий стан ОВФ, 
тобто ОВФ з відновленими технічними харак-
теристиками) і в номенклатурі факторів виро-
бництва (це власне обладнання, що підлягає 
відновленню, запасні частини, необхідні для 
відновлення фондів, або нове обладнання, іде-
нтичне за всіма характеристиками фондам, які 
замінюються). На підставі цієї аналогії в моде-
лі запропоновано всі види таких робіт предста-
вляти у вигляді відповідних технологічних 
способів (умовно кажучи) відновлення ОВФ в 
повній відповідності з поданням технологічних 
способів виробництва продукції. 

Мета дослідження полягає в розробці 
економіко-математичного інструментарію для 
моделювання процесів обслуговування і відно-
влення виробничого апарату підприємства. 
Основні завдання дослідження полягають у на-
ступному: розробити динамічну модель відт-
ворення основних виробничих фондів (ОВФ) 
підприємства, відмінною рисою якої є одноти-
пний і взаємоузгоджений опис цієї діяльності з 
діяльністю по випуску продукції на основі за-
стосування апарату виробничих функцій і фу-
нкцій витрат. У моделі повинне бути врахова-
но можливість формального опису допустимих 
керуючих дій на виробничу, відтворювальну та 
інвестиційну діяльність підприємства. Це дасть 
змогу оптимізувати узгодження виробничих та 
інвестиційних процесів в ресурсно-часовому 
просторі.  

У процесі функціонування підприємства 
його ОВФ зазнають певні відміни як спонтан-
ного (не залежного від людини) характеру, так 
і тими, що обумовлені цілеспрямованими дія-
ми людей. У моделях динаміки ОВФ це знахо-
дить своє відображення в класичних за фор-
мою диференційних або кінцево-різницевих 
рівняннях. У змістовному плані такі рівняння 
відображають той факт, що стан ОВФ до кінця 
одиничного часового періоду є результатом 
взаємодій процесів поповнення та вибуття 
ОВФ з урахуванням стану ОВФ на початок да-
ного часового періоду. 

У моделі, яка описується у даному дос-
лідженні, розрізняються два види вибуття 
ОВФ у кожний момент часу: внаслідок фізич-
ного зносу і внаслідок директивного їх виве-
дення з експлуатації. Останнє можна розгляда-
ти як аналог ліквідації зношених фондів, що не 
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підлягають відновленню. Розмір фізичного 
зносу приймається пропорційним кількості 
фондів даного виду. Такий підхід є традицій-
ним для моделей динаміки фондів.  

Обсяги фондів, що директивно виведені 
в кожен момент, задаються на основі керуючих 
змінних зі значеннями на відрізку [0, 1], які 
мають сенс частки (від тих, які є в даний мо-
мент часу) фондів, виведених з виробничого 
процесу за рішенням підприємства, тобто та-
кож вважаються пропорційними наявним на 
даний момент часу фондам. 

Для спрощення моделі, яка розробляєть-
ся в даному дослідженні, не розглядається мо-
жливість реалізації на вторинному ринку фон-
дів, які булі директивно виведені. Ці фонди 
вважаються для підприємства безповоротно 
втраченими.  

Поповнення ОВФ в загальному випадку 
можливе за рахунок відновлення або заміни 
фізично зношених фондів, а також за рахунок 
введення в експлуатацію нових фондів в про-
цесі розширення діючого підприємства, моде-
рнізації ОВФ і реконструкції виробництва. 

Процеси підтримки та розвитку вироб-
ничого апарату промислового підприємства 
включають в себе дві якісно різні складові. 
Одна з них цілком відноситься до повсякден-
ної виробничої діяльності підприємства і мало 
чим відрізняється від процесів виробництва 
продукції. Це процеси технічного обслугову-
вання і відновлення основних виробничих фо-
ндів. Друга складова реалізується в рамках ін-
вестиційної діяльності підприємства і за харак-
тером здійснюваних процесів принципово від-
різняється від зазначених вище виробничих 
процесів. Якісна відмінність двох зазначених 
складових стала основою для застосування і 
різного математичного апарату для опису цих 
процесів. 

Схематично динаміка стану об’єктів ос-
новних фондів підприємства кожного виду у 
кожний момент часу може бути описана за до-
помогою наступного кінцево-різницевого рів-
няння: 
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де 1-ktkt F,F  – стан ОВФ виду k в поточний (t) і 
попередній (t-1) моменти часу ві-
дповідно;  
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FF , – поповнення та вибуття ОВФ 
виду k в поточний момент часу. 

 
У моделі враховуються два види проце-

сів вибуття ОВФ: директивне виведення фон-
дів з експлуатації та фізичний знос. 

Директивне виведені фонди вважаються 
безповоротно втраченими для підприємства. 
Величина фізичного зносу в моделі інтерпре-
тується як зменшення кількості «працездат-
них» фондів (виробничих потужностей), екві-
валентне появі відповідної кількості фондів, 
що вийшли з ладу та відновлення яких можли-
ве шляхом ремонту. 

Миттєве вибуття фондів внаслідок за-
значених процесів розраховується за форму-
лою: 

,11 
  ktkktkt FFF
kt

             (2) 

де kt  – коефіцієнти директивного виведення 
ОВФ виду k; 

kt – коефіцієнти фізичного зносу ОВФ 
виду k. 

 

Очевидно, параметр kt є керуючим, а 

параметр kt є відомою характеристикою фон-
дів даного виду в конкретних умовах їх вико-
ристання на даному підприємстві. 

Поповнення ОВФ можливо за рахунок 
відновлення ОВФ, заміни зношених фондів на 
аналогічні, а також шляхом розширення виро-
бництва, технічного переозброєння підприємс-
тва і модернізації. При цьому остання група за-
значених процесів реалізується в рамках інвес-
тиційної діяльності і вимагає спеціального під-
ходу до математичного опису. 

У моделі обсяги ОВФ, що підлягають ві-
дновленню в кожен момент часу, визначаються 
як частина вибулих у попередній момент часу, 
тобто за допомогою відповідних керуючих па-
раметрів. Це повинно бути відображено або в 
системі технологічних коефіцієнтів або в па-
раметрах виробничих функцій відповідних те-
хнологій відновлення фондів. 

Оскільки обслуговування та відновлення 
ОВФ є систематично здійснюваний вид діяль-
ності, що передбачає постійне використання 
всієї сукупності виробничих ресурсів, в моделі 
запропоновано використовувати апарат вироб-
ничих функцій для опису цього виду діяльнос-
ті. В якості виробничих ресурсів відповідних 
технологій обслуговування та відновлення 
ОВФ виступають фізично зношені фонди і пе-
вні фондові товари (наприклад, запчастини), 
необхідні для відновлення цих фондів, а в яко-
сті результату виступає певна кількість ОВФ з 
відновленими характеристиками. При цьому 
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будемо розглядати процес відновлення ОВФ, 
за аналогією з процесом виробництва продук-
ції, протягом одного часового такту. 

У моделі передбачається (для простоти 
демонстрації сутності підходу), що зміни в 
структурі використовуваних ресурсів, що 
спрямовуються на відновлення фондів, пов'я-
зані тільки зі зміною технологій простого відт-
ворення фондів (обслуговування та відновлен-
ня ВПФ). За аналогією з виробничою функці-
єю для виробничої діяльності, отримаємо ви-
робничу функцію взаємодоповнюючих ресур-

сів ( ik ) для відтворювальної діяльності: 
 

),,,( F
kt

F
itktikkt FRFF     (3) 

де 
 ktF – поповнення ОВФ виду k в момент ча-

су t за рахунок відновлення; 


ktF  – кількість зношених до моменту часу t 
фондів виду k, спрямованих на віднов-
лення в поточний момент часу; 

F
itR  – кількість витрат ресурсів i виду на від-

новлення ОВФ виду k в поточний момент 
часу, включаючи необхідні фондові то-
вари;  

F
ktF  – кількість основних виробничих фондів 

виду k, що використовуються для віднов-
лення зношених фондів. 
 
ВФ показує залежність поповнення ОВФ 

виду k в момент часу t за рахунок відновлення 
від відповідних факторів виробництва (без 
втрати єдності будемо вважати, що для кожно-
го виду фондів існує одна технологія віднов-
лення). Урахування динаміки фондів здійсню-
ється за допомогою відповідних керуючих 
змінних: 
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де kt  – керуючі змінні, які визначають частку 
зношених фондів, що спрямовуються на 
відновлення в поточний момент часу; 




1kt

F – миттєве вибуття фондів внаслідок фі-
зичного зносу і директивного виведення в 
попередній момент часу; 

F
iktR  – витрати ресурсів i-го виду на відновлен-

ня ОВФ виду k в поточний момент часу;  

F
iktr  – норма витрат ресурсу i-го виду для по-

повнення ОВФ виду k в момент t; 
F

ktF  – кількість основних виробничих фондів 
виду k; 

F
ktf  – фондомісткість одиниці відновлених фо-

ндів, для поповнення ОВФ в момент часу t. 
 
Передбачається, що на відновлення може 

бути спрямована частина фондів (від 0 до 1), 
які зіпсувалися внаслідок фізичного зносу в 
попередній момент часу. 

Частина зношених фондів, як і директи-
вно виведені з експлуатації фонди, в моделі 
вважаються безповоротно втраченими для під-
приємства. 

За допомогою керуючих параметрів 

{ kt } и { kt } в моделі може бути описаний 
широкий спектр стратегій і конкретних режи-
мів реалізації діяльності по обслуговуванню і 
відновленню ОВФ підприємства. Однак, як і в 
разі діяльності з виробництва продукції (див. 
вище), на вибір значень цих змінних наклада-
ються обмеження щодо використання наявних 
виробничих потужностей відповідних допомі-
жних служб. 

У моделі сукупні виробничі ресурси, які 
витрачаються на випуск продукції як в натура-

льному   IiiR  , так і у вартісному виразі 

(
сR ), збільшуються на величину витрат, пов'я-

заних з відновленням ОВФ: 
                      

. 
 


Ii Kk

Fr
i

r

Ii

Pc
ikii

RcсRR
             (5) 

де iR  – сукупні витрати ресурсів на випуск 
продукції та відновлення фондів;  

p
iR  – сукупні витрати ресурсів на випуск 

продукції;  
F
ikR – витрати ресурсів виду i на відновлення 

ОВФ; 
r
ic  – вартість ресурсів виду i. 

 
В задачах знаходження оптимального 

управління процесами, що відбиваються на пі-
дприємстві, однією з ключових є проблема ви-
бору критерію оптимальності (критерію якос-
ті), який виражається в цільових показниках.  

При побудові моделі оптимізації проце-
сів обслуговування і відновлення виробничого 
апарату підприємства пропонується скориста-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

251 

тися багатокритеріальним підходом до вирі-
шення оптимізаційних задач. Це дасть можли-
вість досліджувати поведінку моделі під впли-
вом різних критеріїв оптимізації, а також до-
зволить знайти оптимальні траєкторії функціо-
нування підприємства з урахуванням управ-
ління всіма основними видами діяльності (ви-
робничої, відтворювальної, інвестиційної дія-
льності). Результатом управління буде надана 
досліднику можливість диктувати управлінські 
рішення в залежності від обраних пріоритетів.  

Опис процесів відновлення ОВФ за схе-
мою, яка є аналогічної процесу виробництва 
продукції, істотно спрощує структуру моделі 
по опису основних видів діяльності підприємс-
тва. Це стосується не тільки базових співвід-
ношень моделі і системи обмежень, а й розра-
хунку основних показників цих видів діяльно-
сті підприємства (таких як виручка від реаліза-
ції продукції, витрати на виробництво продук-
ції та відновлення зношених фондів, асоційо-
ваних з ними фінансових потоків). Прозорою 
стає і система керуючих параметрів, що визна-
чають структуру та обсяги виведення ОВФ з 
експлуатації, програму робіт з відновлення 
фондів, розподіл виробничих потужностей і 
наявних виробничих ресурсів між технологіч-
ними способами відновлення фондів.  

Таким чином за результатами дослі-
дження можна зробити таки висновки: 

– підсистема відтворювальних процесів 
підприємства розділена в моделі на блок дина-
міки ОВФ та блок відновлення зношених фон-
дів; 

– динаміка ОВФ в моделі задається кла-
сичними за структурою кінцево-різницевими 
рівняннями, що враховують вибуття фондів 
кожного виду внаслідок фізичного зносу, ди-
рективне виведення з експлуатації ОВФ, по-
повнення за рахунок відновлення та реалізації 
інвестиційних заходів; 

– підсистема відновлення ОВФ в моделі 
представлена ідентично підсистемі виробницт-
ва продукції за допомогою відповідних вироб-
ничих функцій; 

– пропонується використати багатокри-
теріальний підхід для пошуку оптимальних 
траєкторій управління. 

Отримані наукові результати дозволять 
підприємству сформувати оптимальне управ-
лінське рішення в рамках процесів обслугову-
вання і відновлення виробничого апарату під-
приємства. 

Але в рамках процесів відтворення ОВФ 
розрізняють також і процеси розширеного від-

творення виробничого апарату. Це інвестицій-
ні процеси не інноваційного характеру та інно-
ваційні інвестиційні процеси по відтворенню 
фондів. Основним інструментарієм прийняття 
рішень у сфері інвестиційної діяльності є ме-
тоди інвестиційного проектування та аналізу. 

Для моделювання інвестиційної та виро-
бничої діяльності в науковій літературі вико-
ристовуються принципово різні підходи, тому 
в задачах спільного опису цих процесів існу-
ють певні труднощі. Це пов’язано з принципо-
вими відмінностями в методології опису виро-
бничої та інвестиційної діяльності у науковій 
літературі та в урахуванні фактора часу. Тому 
можна зробити висновок, що існує необхід-
ність однакового представлення процесів від-
новлення ОВФ та інвестиційної діяльності в 
рамках комплексної моделі, яка буде єдиної 
для цих процесів і з вирішенням задач, 
пов’язаних з використанням фактора часу. Ця 
задача є предметом наступного дослідження. 
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STUDY OF CONSUMPTION MODEL BY METHODS OF OPTIMAL 
 CONTROL THEORY 

 
The article describes some bank client's cash 

consumption model by optimal management theory 
methods. It provides a mathematical task setting for 
a discounted long-term utility maximization. Using 
the maximum principle, the article obtains a linear 
differential equations system. The optimal trajectory 
of management was found. 

Keywords: Consumption, utility function, 
maximum principle, optimal management, linear 
system 
 
М.А. НАУМОВА 
Исследование модели потребления метода-

ми теории оптимального управления 
Рассмотрена модель потребления 

клиентом некоторого банка денежных 
средств методами теории оптимального 
управления. Приведена математическая 
постановка задачи для максимизации 
дисконтированной долгосрочной полезности. 
Используя принцип максимума, получена 
система линейных дифференциальных 
уравнений. Найдена оптимальная траектория 
управления.  

Ключевые слова. Потребление, функция 
полезности, принцип максимума, оптимальное 
управление, линейная система 

 
The modern economy of Ukraine is 

characterized by a deficiency of the budget and 
the general decline in production. These features 
have a negative impact on the market of consumer 
goods and services, which greatly complicates the 
task of the decision-making regarding the choice 
of the consumer of those goods and services. 
Meeting human needs is the main goal of the 
economy, the main and immediate objective of 
any production. Consumption is a constant and 
timeless object of attention of economists at all 
times, and consumption theory requires constant 
further development. The focus of the research of 
economists has recently been paid to the 
development of production, investment, 
establishment and development of market 
infrastructure. However, consumer problems do 
not find a relevant theoretical explanation . 

For consumers, it is now becoming a 
characteristic of irrational behavior, instability of 
preferences, increasing naturalization of 
consumption and other phenomena that cannot be 
explained within the framework of traditional 
economic theory. All of these negative trends lead 
to the need for increased attention to both the 
theoretical aspects of consumption and the 
analysis of the prac 

 
tice of consumption. Modern economics, 

which develops on the basis of both past and new 
theories, is not characterized by high efficiency 
and does not answer the questions about the nature 
of the processes taking place in the sphere of 
consumption. Therefore, there is a necessity of the 
development of new methods and socio-economic 
models that can effectively describe these 
processes and enable their prediction. 

In order to solve the problems related with 
the adoption of rational decisions in the sphere of 
production and consumption, an adequate 
measurement of results and costs, economists use 
such a powerful method of studying as 
mathematical modeling of economic processes 
and phenomena. There is a big number of 
problems in which it is essential to determine the 
optimal action of the entity, which take into 
account the dynamics of states in space and time. 
The condition of the object can be characterized 
by the control and status parameters. Depending 
on the choice of these parameters the control of 
the process will be done in various ways. Methods 
for solving such problems are the subject of the 
mathematical theory of optimal control. In many 
cases, the models which use the apparatus of 
optimal control theory lead to interesting and 
informative results, which are described by 
systems of ordinary and partial differential 
equations.  

Theoretical foundations of consumption 
as an economic category and associated with 
them issues were studied by various schools 
and scholars. Among them there is a non-
classical theory of consumer behavior that can 
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be found in the work of the US Jevons [3], A. 
Marshall [10], E. Slutsky [13] and other au-
thors. They laid the groundwork for the subse-
quent emergence of macroeconomic studies of 
consumption in the works of George M. Keynes 
[8] and the post-Keynesian theories. The utility 
function was introduced in the nineteenth cen-
tury. U.S. Jevons, Menger and Walras L. all in-
dependently developed the theory of marginal 
utility. [3] The comprehension of the problems 
of consumption is studied in the emerging post-
industrial society in the works of V. Inozemtsev 
[5] J. Kronrod [9], and R. Tsvyleva [14]. 

Optimal control problems are an effective 
mathematical tool in various areas of mathemati-
cal economics. The process of optimization of 
dynamic models of economic systems is consi-
dered in the works of F. Ramsey, T. Koopmans. 
The development of these models is represented 
in the works of Boltyanskii [2] E. Polak [11] R. 
Kalman [6] L. Pontryagin [12] R. Bellman [1] A. 
Dubovitskij, Milutin, V. Levin [4], L. Kantoro-
vich, A. Gorstko [7]. However, despite the fact 
that those dynamic models for the solution of 
economic problems and optimization of the con-
sumption of bank funds are widely used, the 
problem cannot be considered as a solved one. 

The article aims at the construction and 
study of customer consumption patterns of a 
bank's funds by methods optimal control theory. 
The state of consumer demand always determines 
the degree of demand for products and services. In 
particular, it concerns the possibility of producers 
to bring new products onto the market. In a market 
system economic decision-making is based on the 
management of production and marketing activi-
ties of enterprises and market information. The va-
lidity of decisions is verified by the market by 
selling goods and services. Having such an ap-
proach, the starting point of the whole business 
cycle begins with the process of consumer beha-
vior studying. 

Let us consider a consumer who consumes 
some goods which results from their existence. 
The consumed goods may include: 

-foodstuffs; 
-necessities; 
-luxuries; 
-services, etc. 
The consumption patterns are based on the 

objective laws of psychological satisfaction of 
human needs, which manifest themselves in a par-
ticular market environment. However, the choice 
of the consumer does not only depend on their 
preferences but it is also limited to the price of 

goods and the income of the consumer. 
In economics, it is believed that t is a cus-

tomer who defines the usefulness of any good use. 
Knowing the usefulness of consumption of differ-
ent goods, the consumer makes a choice of goods. 
And this choice should bring maximum utility to 
the consumer. 

The utility function is one that reflects the 
dependence of the overall usefulness on the quan-
tities of goods consumed. 

Suppose that at the time 0t    a client has 

an amount of money 0x   , let that amount increase 
with a coefficient  0k   . 

Let us determine by   y t   an amount of 
money which is used for consumption at the time t   

, and by  x t   the amount of money at the time t  
. Then, the amount of money at the bank can be 
determined as a differential equation:  

 

                    

dx kx y
dt

 
 

 
with a starting condition of 

  0 00 , 0x x x   . 
Suppose a client wants to choose a path of 

consumption so as to maximize the discounted 
long-term usefulness of the interval of 

time  0; T : 

              
 

0

( )
T

ptu e U y t dt 
, 

 

where  ( )U y t   is immediate usefulness of 

the amount of money of consumption  y t    at 

the time t   , and  0p   is a personal coefficient 
of the clients preference. 

Suppose the function of the usefulness can 
be presented as: 

 

                    ( )U y t y t , 
 
where 0 1    . Suppose he client wants 

to keep the money in the bank 1x   at the  

time T , i.e.   1 1, 0x T x x   .  
Thus, we get the following mathematical 

problem. We need to find the maximum of the 
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functional 
 

                0

( )
T

ptu e y t dt  
 

when  

                   

dx kx y
dt

 
, 

                      00x x , 

                      1x T x , 

                   0 10, 0x x  . 
 
In order to solve the problem we form the 

generalized Hamiltonian:  
 

   , , ,H x y y kx y     . 
 
The first condition of the principle  
 

0H
y




  gives us equation  

                                    
1 0y   , 

from which we find: 
 

          

1
1

( )y t
t

 
     .      (1) 

 
The differential equation for the func-

tion   t  we can get from the second condi-
tion of the principle of maximum: 

 

                 
d Hp
dt x
 
   

  
We have 

               
d p k
dt

   

 
or 

          
 d p k

dt

  

.                 (2) 

Using (1) in the condition
dx kx y
dt

 
, 

we get: 

 

1
1dx kx

dt t

 
     . 

 
 
Thus, we get a system of differential 

equations  x t  and  t : 
 

 
 

 

1
1

,

.

dx kx
dt
d p k
dt




      
 

                     (3) 
 

When we integrate the second equation, 

we get: 

   
1 1,p k tt C e C R    .            (4) 

Using this result in the first equation of the 
system (3), we get: 

             
 

1
1

1
p k t

dx kx
dt C e





 
    

  , 
or  

             

 
1

1
1

1

p k tdx kx e
dt C

 


 
   

  . 
 

By integrating this equation we get its gen-
eral solution: 

 

 
 

1
1

1
2

1

1 ,
p k t

ktx t C e e p k
C p k

 


  
          .      (5) 

 
 

Constant 1C   and 2C   can be deduced from 
the border conditions: 

  00x x , 
  1x T x . 
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By using condition   00x x   while solv-
ing (5), we get: 

 
1

1

0 2
1

1x C
C p k

  
        , 

 
 

         From where we find 2C  : 
 

1
1

2 0
1

1C x
C p k

  
       . 

 
Let’s use the second border condition  

now    1x T x : 
 

 
1

1
1

1 2
1

1 p k T
kTx C e e

C p k

 


  
        , 

 
1 1

1 1
1

1 0
1 1

1 1 p k T
kT kTx x e e e

C p k C p k

  


      
               

 
Let us find constant from the last  

equation 1C . 
 

 
1

1
1

0 1
1

1 p k T
kT kTe e x e x

C p k

 


   
           

 

1
1

0 1

1 1
1

kT

p k T
kT

x e x p k
C

e e








    
      . 

 
 
By determining. 
 

 
0 1

1
1

kT

p k T
kT

x e x p kB
e e






  
 


 , 

We get that  
1

1C B  . 
then 

2 0
1C x B
p k


 
  . 

The found constants  1C  and  2C  are used in the-
problems (4) and (5). From the equation (5) we 

get the amount of money at the bank at the 
 time t  : 

   

 
0 1 1

0

1

p k TkT
kt kt

p k T
kT

x e xx t x e e e
e e










 
     

   
 

From the equation (4) we get:    
 

                    1 p k tt B e    , 
 
From which we get the optimal control tra-

jectory  y t  :  

              
 

1
1

y t
 

      
i.e. 
 

   

 
0 1 1

1
1

p k tkT

p k T
kT

x e x p ky t e
e e










  
  


  

 
If the amount of money at the time T   

should be equal the initial amount of money, i.e. 
  0x T x   , we get that the optimal trajectory is 

function   0y t px  . In this case, only the 
interest money will be used, it is only possible 
when the individual rate preference equals the 

coefficient of the income p k  . 
Let us consider the case when the time pe-

riod is infinite and apply a border condition, 
 

                    
 lim 0

t
x t




 
 
i.e. the amount of money gets to zero as the 

time passes. Let’s have the following problem: get 
maximum of the functional: 

                   

               0

( )ptu e y t dt


  
 

when 

                     

dx kx y
dt

 
, 

 

                       0 00 , 0x x x  , 
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 lim 0

t
x t




. 

Constants 1C   and  2C  can be received by 
using border conditions in the problem: 

 

 
 

1
1

1
2

1

1 p k t
ktx t C e e

C p k

 


  
         

 
By using the first condition we can get as 

before: 
 

 
 

1 1
1 1

1
0

1 1

1 1 p k t
kt ktx t x e e e

C p k C p k

  


      
               

 
 
Let us use the second border condition now 

  0x t    when t  . If  0p k   (i.e. per-
sonal coefficient of the client’s preference is high-
er than the income coefficient), then 

 
1 0
p k t

e



   if t   . Then, in order to meet 

the second border condition it is necessary that 

constant   1C equals: 
 

 

1

1
0

1 ,C p k
x p k


  

        . 
 
Thus, taking into account the border condi-

tions we get the equation which determines the 
amount of money in the bank at the time t  : 

 

             
 

1
0

p k t

x t x e



 , 

 
 
from which we get 
 

   

 
 

1

1
0

1p k t p k tt C e e
x p k



  
         . 

 

The optimal control trajectory   y t   is 
received from formula (1): 

 
 

 

 
 

1
1

1

0

1 p k t

y t

e
x p k







 
 
 

  
         , 

or 

     
0 1

1

p k tx p k
y t e





 


 .             (6) 

 
 
I.e. if the personal coefficient of the prefe-

rence of the client is higher than their income 

( p k ) and the amount of money which is used 
for the consumption at the time   is determined by 
formula (6), then, the amount of money in the 
back terns into zero while the time passes. 

In the modern conditions of the 
development of market economy and the 
competition efficiency of the production and non-
production spheres, the banking system depends 
to a big extent on taking into account the interests 
and needs of the people. In the foreground, there is 
the problem of consumer research and the 
economic behavior of consumers. Buyers tend to 
allocate their funds to purchase various goods in 
such a way as to maximize the expected utility of 
consumption of these goods. 

The purpose of economic development is 
the greatest possible satisfaction of the growing 
needs of people. A large number of solutions to 
this problem is created by interoperability of the 
needs, resources and technologies. It defines the 
problem of choosing the best option that meets the 
goals, which in turn leads to optimal control of the 
problems of economic systems. Here, economists 
can be helped by the methods of economic and 
mathematical research in order to optimize the 
activities of the company, the consumer and the 
economy as a whole. 
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В умовах ринку і високої конкуренції 

особливо  актуальними стають  питання підви- 
 
 

© О.А. Клепікова,  2014 
щення ефективності бізнесу і його управлін-
ням. Підприємства повинні постійно удоско-
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налювати свою виробничу діяльність, щоб збе-
рігати конкурентоспроможність. У більшості 
компаній менеджмент здійснюється сьогодні 
за допомогою сучасних корпоративних інфор-
маційних систем (КІС), робота яких основана 
на процесному підході управління.  

Необхідність застосування бізнес-
процесного підходу в сучасних компаніях 
обумовлена також великою кількістю опера-
цій, складними зв’язками між ними, в резуль-
таті чого все гостріше виникають проблеми уз-
годження між операціями. Розвиток сучасних 
інформаційних технологій дозволяє в багатьох 
областях і, перш за все, в управлінні, знизити 
негативний людський фактор та підвищити 
швидкість виконання однотипних операцій та 
аналізу економічної ситуації [2; 6].  

На ринку ІТ-технологій існує велика кі-
лькість програмних засобів різної складності 
для моделювання бізнес-процесів, застосуван-
ня яких потребує набуття відповідних навиків 
та підготовки. Підприємства стикаються з про-
блемою вибору адекватних методів та інстру-
ментів моделювання бізнес-процесів, яка по-
роджується їх різноманітністю і відсутністю 
єдиних стандартів. Існуючі методи і засоби ви-
користовують різні мови моделювання, термі-
нології, нотації. Існують проблеми сумісності і 
трудомісткості використання бізнес-процесів. 

Тому дослідження питань застосування 
сучасних інформаційних технологій моделю-
вання бізнес-процесів підприємства є актуаль-
ною задачею, що і обумовило вибір теми дос-
лідження, його мету та завдання. 

Питанням дослідження сучасних техно-
логій розробки та моделювання бізнес-
процесів присвячено значну кількість публіка-
цій зарубіжних авторів, серед яких необхідно 
відзначити роботи І. Артамонова, що розкри-
вають сучасні стандарти опису та виконання 
бізнес-процесів [1], А. Зуевої, Б. Носкова, 
Е. Сидоренко, Е. Всяких, С. Киселева, що об-
ґрунтовують напрями розв’язання завдань мо-
делювання бізнес-процесів [2], І. Федорова, що 
виконує порівняльний аналіз моделювання бі-
знес-процесів [5], М. Хаммера і Дж. Чампи, які 
пропонують використовувати як основний ін-
струмент стратегічного управління реінжини-
рінг [9]. Більш глибоке дослідження наукових 
досліджень у обраній сфері дозволило зробити 
висновок, що в них мало уваги приділено роз-
робці та моделюванню бізнес-процесів у наці-
ональних компаніях, адже сьогодні бізнес-
процеси є невід’ємною складовою в управлінні 
підприємством. 

Метою статті є визначення принципів 
технології побудови бізнес-процесів, прове-
дення їх практичної реалізації для комплексно-
го управління підприємством. 

Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання наступних завдань: 

 визначення мети, задач, цінності біз-
нес-процесів;  

 аналіз методологій опису бізнес-
процесів; 

 провести огляд та порівняльну харак-
теристику сучасних систем для реалізації та 
моделювання бізнес-процесів. 

Предметом дослідження є методи моде-
лювання, побудови, обробки та реалізації мо-
делей бізнес-процесів. 

Об’єктом дослідження є використання 
бізнес-процесів як схеми взаємодії між корис-
тувачем та корпоративними інформаційними 
системами або іншими додатками. 

Теоретична значущість статті полягає у 
з’ясуванні відомостей щодо використання біз-
нес-процесів та ефективності їх впровадження. 

Процесний підхід – це підхід, при якому 
управління підприємством орієнтовано на 
управління бізнес-процесами. В сучасній прак-
тиці моделювання управлінської і виробничої 
діяльності для визначення об’єктів управління 
прийнято використовувати термін «бізнес-
процес». В міжнародних стандартах прийнятий 
термін «процес», однак, в даний час ці терміни 
вважаються синонімами і характеризують  
сукупність взаємопов’язаних заходів або за-
вдань, спрямованих на створення певного про-
дукту або послуги для споживачів. 

В сучасних умовах ведення бізнесу біз-
нес-процеси відповідають природному ходу 
діяльності в компанії. Модель діяльності будь-
якої компанії складається з поєднання окремих 
бізнес-процесів, і від їх ефективності, залежить 
успіх та конкурентоспроможність підприємст-
ва. Слід відмітити, що на сьогодні не існує 
єдиного визначення терміну «бізнес-процес». 
Класики та засновки процесного управління 
підприємством давали такі визначення бізнес-
процесу: 

 бізнес-процес – сукупність різних ви-
дів діяльності, в рамках якої «на вході» вико-
ристовується один або декілька видів ресурсів, 
і в результаті цієї діяльності на «виході» ство-
рюється продукт, який представляє цінність 
для споживача [9]; 

 бізнес-процес – специфічно впоряд-
кована в часі і просторі сукупність робіт, з вка-
занням початку і кінця і точним визначенням 
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входів і виходів [10]; 
 бізнес-процес – це послідовність опе-

рацій, які створюють визначений продукт (ре-
зультат), який має цінність для споживача [6]. 

Таким чином, метою існування бізнес-
процесу є створення продукту або іншого ко-
рисного результату для клієнтів компанії, кері-
вництва, власників, інших співробітників або 
структурних підрозділів компанії.  

Розробка бізнес-процесів є складною і 
трудомісткою задачею і складається, як прави-
ло, з таких етапів: формулювання мети бізнес-
процесу; визначення меж бізнес-процесу; ви-
значення учасників бізнес-процесу; визначення 
вимог до ресурсів бізнес-процесу; розробка си-
стеми вимірювань для бізнес-процесу; визна-
чення переліку та структури документів біз-
нес-процесу; розробка діаграми бізнес-
процесу; розробка регламентів виконання ета-
пів бізнес-процесу; розробка пропозицій про 
вдосконалення бізнес-процесу. 

На ринку IT існує велика кількість про-
грамного забезпечення для розробки бізнес-
процесів. Розроблені бізнес-процеси можуть 
виконуватись як самостійно для однієї функції 
бізнесу, так і бути частиною корпоративних 
інформаційних систем (КІС). 

Класифікувати програмне забезпечення 
можна в залежності від специфіки діяльнос-
ті [3]:   

Група 1 – комп’ютерні інформаційні си-
стеми (КІС). Найбільш актуальними, на сього-
дні, є: 1) «1С: Підприємство»; і 2) корпоратив-
ні інформаційні системи (КІС) класу ERP 
(планування ресурсів підприємства). 

Група 2 – програмні продукти класу 
СУБД (об’єктно орієнтовані системи управ-
ління базами даних: MySQL, mSQL, 
PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL, Access, 
Sybase та ін.  Найбільш популярними, як у віт-
чизняній, так і у зарубіжній практиці страху-
вання є продукти розробника Oracle – Oracle 
Insurance). 

Група 3 – програмні продукти для біз-
нес-процесів (business process management  
BPM). Як приклад, програмних продуктів цієї 
групи, можна віднести клієнт-орієнтовану 
стратегію – CRM (Customer Relationship 
Management – управління взаєминами з клієн-
тами). 

Група 4 – програмне забезпечення класу 
DocFlow (системи маршрутизації документів) і 
WorkFlow (системи управління потоками ро-
біт).  

Група 5 – моделювання і аналіз бізнес-

процесів страхової компанії. Продукти цього 
класу основані на застосуванні сучасних тех-
нологій комп’ютерного моделювання. На укра-
їнському ринку використовуються програмні 
продукти, засновані на інтеграції CASE-
технологій і імітаційного моделювання. Най-
більш поширені: Arena – моделювання процесу 
виробництва, фізичних явищ та ін.; ARIS – ме-
режеві технології; Vensim, iThink, Powersim, 
AnyLogic – моделювання структури бізнес-
процесів та здійснення реінжинірингу BPR 
(buissness process reinginiring).  

Необхідність постановки питання розро-
бки, моделювання та використання бізнес-
процесів пов’язана із розвитком високошвид-
кісних мережевих технологій та необхідністю 
управління «на відстані». Сучасні ІТ 
(Information Technology  інформаційні техно-
логії) дозволяють проводити запуск окремих 
бізнес-процесів з телефонів, планшетів та за-
писувати результати їх виконання в єдину базу 
даних підприємства. 

BPM (Business Process Management) – 
концепція процесного управління організацією 
(управління бізнес-процесами) не замінює, а 
доповнює корпоративні системи класу ERP, 
CRM та ін. Під методологією (нотацією) ство-
рення моделі (опису) бізнес-процесу розумі-
ється сукупність способів, за допомогою яких 
реальні економічні об’єкти і зв’язки між ними 
представляються у вигляді моделі. Будь-яка 
методологія включає три основні складові: те-
оретичну базу; опис кроків, необхідних для 
отримання заданого результату; рекомендації з 
використання як окремо, так і в складі групи 
методик. Основне в методології  дати корис-
тувачеві послідовність кроків, які призводять 
до заданого результату. Здатність отримувати 
результат із заданими параметрами і характе-
ризує її ефективність. 

Системи управління бізнес-процесами 
відносяться до класу програм BPMS (Business 
Process Management System  набір технологі-
чних засобів для моделювання, автоматизації, 
моніторингу, управління і оптимізації бізнес-
процесів) або BPM-систем. Основна мета да-
них систем – здійснювати програмну підтрим-
ку концепції процесного управління підприєм-
ством [5]. У BPM-системах існують комплекс-
ні заходи моделювання і управління бізнес-
процесами. Як правило, паралельно із засоба-
ми моделювання, BPM-система також надає 
можливості симуляції, моніторингу, аналізу та 
середовище виконання бізнес-процесів, при 
цьому надаючи користувачеві набір інтерфей-
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сів для взаємодії з процесом, який в даний час 
виконується. Використання BPM передбачає 
необмежені удосконалення бізнес-процесів з 
використанням спеціальних систем, що дозво-
ляють змінювати та удосконалювати процеси 
«на льоту», значно знижуючи вартість їх оп-
тимізації [2].  

Для моделювання та опису бізнес-
процесів BPM-системи використовують насту-
пні мови і стандарти (нотації) [1; 5; 7]:  

BPMN (Business Process Model and 
Notation)  візуальна нотація моделювання біз-
нес-процесів. Діаграми бізнес-процесів  осно-
ва BPMN. Вони будується приблизно на тих 
же принципах, що і традиційні блок-схеми. У 
процесі виконання модель бізнес-процесу в 
нотації BPMN транслюється в опис процесу на 
BPEL, який потім завантажується в движок 
BPM-системи. Діаграми бізнес-процесів  ос-
нова BPMN, будується приблизно на тих же 
принципах, що і традиційні блок-схеми.  

BPEL (Business Process Execution 
Language)  XML-мова виконання бізнес-
процесів. Описує бізнес-процес як пов'язану 
послідовність вебсервісів.  

XPDL (XML Process Definition Language) 
 формат обміну даними між BPM-системами. 
XPDL запропонований як стандарт для імпор-
ту/експорту описів бізнес-процесів. 

IDEF0  методологія опису бізнес-
процесів (Business Process Modeling, стандарт 
США). Моделі в нотації IDEF0 призначені для 
високорівневого опису бізнесу компанії. Їх ос-
новна перевага полягає в можливості описува-
ти керування процесами організації. 

IDEF3  методологія опису потоків робіт 
(Work Flow Modelling). Призначена для опису 

робочих процесів або, іншими словами, пото-
ків робіт. Стандарт IDEF3 близький до алгори-
тмічних методів побудови схем процесів і ста-
ндартних засобів створення блок-схем. 

DFD (Data Flow Diagramming)  призна-
чені для опису потоків даних. Вони дозволя-
ють відобразити послідовність робіт, викону-
ваних по ходу процесу, і потоки інформації, 
що циркулюють між цими роботами. Крім то-
го, нотація DFD надає можливість описувати 
потоки документів (документообіг) і матеріа-
льних ресурсів (наприклад, рух матеріалів від 
однієї роботи до іншої). 

Предметні області кожного з стандартів 
приблизно схожі, а цілі і завдання кожного з 
них гранично різні: BPMN – графічна інтерп-
ретація моделі, XPDL – семантика її зберігання 
і проміжна ланка між іншими стандартами, а 
BPEL – це рівень високорівневої мови опису 
взаємодії процесів [1].  

Виходячи з призначення BPM-систем і 
загальних вимог до прикладного програмного 
забезпечення, можна сформулювати критерії 
оцінки BPM-рішень: простота використання, 
ступінь участі програмістів в автоматизації 
процесу; підтримка стандартів (BPMN, XPDL, 
BPEL та ін.); ліцензія та вартість; інтеграція з 
іншими корпоративними додатками;  можли-
вість динамічної зміни бізнес-процесу. 

На ринку ІТ-технологій існує великій 
вибір BPM-систем, найбільш застосовувані си-
стеми наведено у табл. 1 та проведено їх порі-
вняльну характеристику в залежності від наве-
дених критеріїв оцінки. 

  
Таблиця 1 

BPM-системи 
 

Показник 
 
 
Система 

Простота ви-
користання 

Підтримка 
стандартів 

Ліцензія і 
вартість 

Інтеграція з ін-
шими корпора-
тивними додат-

ками 

Можливість 
динамічного 
зміни бізнес-

процесу 
1 2 3 4 5 6 

ELMA BPM 
Складний інтер-
фейс, реалізація 

скрипкових задач 
BPMN 

Платна, безпла-
тна версія на 
п’ять робочих 

місць 

Можливість інтег-
рації з «1 С: Підп-

риємство» 
Так 

Bizagi BPM 
Зручна і проста, 
реалізація скри-

пкових задач 

BPMN, 
XPDL Безкоштовна 

Широкі можливо-
сті інтеграції з 

CRM і ERP систе-
мами 

Так 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Bonita BPM 

Зручна і проста, 
реалізація скрип-

кових задач на 
Java 

BPMN, 
XPDL 

Платна, існує 
opensource-

версія 

Широкі можливо-
сті інтеграції Ні 

Oracle BPM 
Зручна і проста, 
реалізація скри-

пкових задач 

BPMN, 
BPEL 

Платна, існу-
ють демовер-

сії 

Широкі можливо-
сті інтеграції Так 

BPwin 
Простий та зруч-
ний графічний ін-

терфейс 

IDEF0, 
IDEF3, 
DFD 

Платна, існу-
ють демовер-

сії 

Широкі можливо-
сті інтеграції Так 

ARIS 

Зручний графіч-
ний інтерфейс, ре-
алізація скрипко-

вих задач 
на Java 

eEPC, 
IDEF3 

Платна, існу-
ють демовер-

сії 

Для збереження 
моделей ARIS ви-

користовується 
об’єктна СУБД 

Ні 

 
 
Коротко зупинимось на засобах опису і 

аналізу бізнес-процесів, наведених в табл. 1. 
ELMA BPM Suite – розробка російської 

компанії Elewise, призначена для управління 
бізнес-процесами. Моделювання бізнес-
процесів в ELMA здійснюється в нотації 
BPMN. Після створення діаграми, завдання па-
раметрів процесу та визначення даних, з якими 
працює бізнес-процес, публікується на сервері 
ELMA і стає доступним для запуску за допо-
могою веб- інтерфейсу системи. Для кожного 
запущеного примірника бізнес-процесу систе-
ма створює його картку, що дозволяє відсте-
жити і проконтролювати виконання процесу. 
Через картку процесу користувачі, які володі-
ють відповідними правами, можуть управляти 
його ходом. 

Існують засоби інтеграції з основними 
корпоративними  додатками (SOA, CRM, по-
штові сервіси). Вітчизняні користувачі можуть 
віднести до плюсів ELMA інтеграцію з «1С:  
Підприємство». 

ELMA поширюється в трьох версіях, 
призначених для організацій із різними потре-
бами і чисельністю співробітників. Крім цього, 
існує безкоштовна версія на п’ять робочих 
місць [11]. 

Відмінною особливістю Bonita Open 
Solution є наявність opensource-версії. Але, во-
на не є повноцінною  BPM-системою, оскільки 
в ній відсутні засоби моніторингу процесів, 
доступні в комерційному варіанті BOS. 
Opensource-версія надає лише саму базову функ-
ціональність, необхідну для управління бізнес-
процесами, дозволяючи розробляти процеси і 
виконувати їх [7]. 

Bonita BPM  потужна відкрита система 
управління бізнес-процесами для підприємств 
середнього і малого бізнесу. Продукт легко ін-
тегрується в існуючі інформаційні системи, не-
залежно від рівня складності і критичності 
проекту. Bonita BPM дозволяє автоматично ге-
нерувати повністю незалежні BPM-додатки, 
які можна перенести в робоче оточення корис-
тувача, а також розширити можливості про-
грамного забезпечення. 

Для створення бізнес-процесу в середо-
вищі BonitaBPM необхідно: 

 створити організацію (для того, щоб 
знати, хто виконуватиме бізнес-процес, кому 
посилати повідомлення);  

 визначити виконавців (акторів) про-
цесу;  

 створити діаграму бізнес-процесу; 
 визначити змінні процесу; створити 

форми для виконання бізнес-процесу налашту-
вати виконання процесу на інтернет-порталі; 

 запустити процес на виконання. 
Розроблений процес в ході виконання на 

Bonita BPM Portal може посилати повідомлен-
ня на поштові скриньки, а також доступний 
через смартфони і планшети. Bonita BPM 
Portal  портал, де можна легко управляти сво-
їми щоденними завданнями і слідувати згідно 
ходу діяльності процесу. 

Програмний продукт  ARIS (Architecture 
of Integrated Information Systems) розроблений 
німецькою фірмою IDS Scheer.  Моделі в ARIS 
являють собою діаграми, елементами яких є 
різноманітні об’єкти – «функції», «події», 
«структурні підрозділи», «документи» і т.д. 
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Між об'єктами певних видів можуть бути вста-
новлені зв’язки певних видів («виконує», 
«приймає рішення», «повинен бути проінфор-
мований про результати» і т.д.). Кожному 
об’єкту відповідає певний набір атрибутів, які 
дозволяють ввести додаткову інформацію про 
конкретний об’єкт. 

Для побудови перерахованих типів мо-
делей використовуються як власні методи мо-
делювання ARIS, так і різні відомі методи і 
мови моделювання, зокрема, UML. Процес мо-
делювання можна починати з будь-якого з ти-
пів моделей.  

Основна бізнес-модель ARIS – eEPC 
(extended Event-driven Process Chain, розшире-
на модель ланцюжка процесів, керованих поді-
ями). Нотація ARIS eEPC є розширенням нота-
ції IDEF3. Бізнес-процес в нотації eEPC являє 
собою потік послідовно виконуваних робіт 
(процедур, функцій), розташованих в порядку 
їх виконання. Реальна тривалість виконання 
процедур в EEPC візуально не відбивається. 
Для отримання інформації про реальну трива-
лості процесів необхідно використовувати інші 
інструменти опису, наприклад, MS Project [8].  

BPM-системи володіють великою кількі-
стю можливостей, однак усі функції систем 
можуть бути поділені на чотири групи відпові-
дно зі стадіями життєвого циклу: проектуван-
ня, виконання, контроль і моніторинг, оптимі-
зація процесів. 

Проектування. У процесі проектування 
(моделювання) бізнес-процесів будується гра-
фічна модель бізнес-процесу, визначаються 
дані, з якими здійснюється робота в рамках бі-
знес-процесу, і відбувається налаштування 
операцій бізнес-процесу. Проектування бізнес-
процесів може здійснювати бізнес-аналітик без 
участі програміста. 

Виконання. Виконання бізнес-процесу 
здійснюється відповідно до його графічної мо-
делі  починаючи зі стартової події, слідуючи 
по ланцюжку переходів, до кінцевого події. 
При цьому автоматично формуються списки 
завдань, які повинні виконувати співробітники. 
Користувачам завдання призначаються лише в 
той момент, коли хід виконання бізнес-
процесу дійшов до відповідного кроку. Кінце-
вий виконавець завдань по бізнес-процесу ба-
чить тільки потрібні лише йому завдання, а за-
вдання інших виконавців. При цьому користу-
вачі не повинні стежити за ходом виконання 
бізнес-процесу  їх завдання зводиться до ви-
рішення конкретних доручень, автоматично 
сформованих системою. 

Контроль і моніторинг. Для кожного за-
пущеного на виконання процесу створюється 
картка примірника процесу. Картка примірни-
ка процесу містить вичерпну інформацію по 
бізнес-процесу: поточне значення параметрів, 
коментарі та запитання користувачів, поточні 
виконувані завдання, їх виконавці та статуси і 
т.д. 

Оптимізація процесів. Однією з ключо-
вих особливостей управління бізнес-процесами 
є можливість швидко внести корективи в стру-
ктуру процесу і миттєво перевірити ефектив-
ність таких змін на практиці. 

Для побудови бізнес-процесів необхідно 
класифікувати діяльність компанії, ідентифі-
кувати та виділити окремі бізнес-процеси. Ви-
значення бізнес-процесів та їх усвідомлення 
дозволяє виконувати основні вимоги бізнесу та 
з нової точки зору поглянути на діяльність 
компанії в цілому: підвищити зростання дохо-
дів при скороченні витрат, продуктивності за 
рахунок перерозподілу ресурсів, здійснити ві-
зуалізацію ключових метрик бізнесу, своєчас-
но реагування на зміни умов (стандарти, кон-
куренцію, глобалізацію, період зміни проце-
сів), підвищити задоволеність клієнтів, ефек-
тивно проводити облік і контроль та ін. 

Моделювання бізнес-процесів дозволяє 
не тільки визначити, як компанія працює в ці-
лому, як взаємодіє із зовнішніми організація-
ми, замовниками та постачальниками, але і як 
організована діяльність на кожному робочому 
місці. Моделювання бізнес-процесів  це ефек-
тивний засіб пошуку шляхів оптимізації діяль-
ності компанії, засіб прогнозування і мініміза-
ції ризиків, що виникають на різних етапах ре-
організації підприємства. Цей метод дозволяє 
дати вартісну оцінку кожному окремому про-
цесу і всім бізнес-процесам організації в суку-
пності. 

Основними перевагами використання 
BPM-систем в менеджменті компаній є: ефек-
тивність використання, візуалізація і продук-
тивність; узгодження бізнесу і ІТ, покращення 
процесів та швидка розробка; оптимізація ви-
користання ресурсів; швидка адаптація до змі-
ни умов, відповідність вимогам.  

Впровадження сучасних BPM-систем дає 
можливість виконувати основні вимоги бізне-
су: швидке розгортання процесів, постановку 
рішень, адаптацію до постійних змінних умов, 
підвищення продуктивності за рахунок ефек-
тивного використання ресурсів, мінімізацію 
проектних ризиків, покращення рівня обслуго-
вування. Сучасний менеджмент в компаніях 
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направлений на процесний підхід в управлінні, 
тому ринок BPM-систем сьогодні є достатньо 
затребуваним та потребує постійного вдоско-
налення. Існує потреба в подальших дослі-
дженнях в області розвитку BPM та корпора-
тивних інформаційних систем. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
 

Розглянуто дві різних моделі оцінки фінан-
сового ризику страхової компанії. Імовірнісна 
модель, яка залежить від характеристики роз-
поділу вхідних даних. Зроблено акцент, що у разі 
випадку невідповідності даних гіпотезі щодо їх 
розподілу, оцінку ризику банкрутства треба ро-
зраховувати шляхом складних математичних 
перетворень. Зазначено, що модель бінарного ви-
бору, яка ґрунтується на методі максимальної 
правдоподібності, дає достатні та ефективні 
оцінки параметрів. На відміну від класичної мо-
делі, вона більш точно визначила ризик банкрут-
ства. Запропоновані підходи можуть бути вико-
ристані для оцінки фінансового ризику страхової 
компанії про що свідчать отримані результати 
розрахунків за реальними статистичними дани-
ми. 

Ключові слова: ризик банкрутства, імові-
рнісна модель, модель бінарного вибору, страхова 
компанія 

 
А.С. Донец, Т.Н. Донец, А.И. Шабля  

Экономико-математическое моделирование 
риска банкротства страховой компании 

Рассмотрены две различных модели оцен-
ки финансового риска страховой компании. Ве-
роятностная модель, которая зависит от ха-
рактеристики распределения входных данных. 
Сделан акцент на том, что в случае несоответ-
ствия данных гипотезе относительно их рас-
пределения, оценку риска банкротства следует 
находить путем сложных математических пре-
образований. Отмечено, что модель бинарного 
выбора, основанная на методе максимального 
правдоподобия, дает достаточные и эффектив-
ные оценки параметров. В отличие от классиче-
ской модели, она более точно определяет риск 
банкротства. Предложенные подходы могут 
быть использованы для оценки финансового рис-
ка страховой компании о чем свидетельствуют 
полученные результаты расчетов по реальным 
статистическим данным. 

Ключевые слова: риск банкротства, веро-
ятностная модель, модель бинарного выбора, 
страховая компания 

 
O.S. Donets, T.M. Donets, A.I. Shablya  

Economic-mathematical modeling of the risk of 
bankruptcy of the insurance company 
The article describes two different models for 

assessing the financial risk of the insurance compa-
ny. Probabilistic model, which depends on the cha-
racteristics of the distribution of input data. Empha-
sis on the fact that in the case of data inconsistency 
hypothesis concerning their distribution, risk as-
sessment should be sought bankruptcy by complex 
mathematical transformations. Noted that the binary 
choice model, based on the maximum likelihood me-
thod, gives sufficient and effective parameter estima-
tion. In contrast to the classical model, it is more ac-
curately determine the risk of bankruptcy. The pro-
posed approaches can be used to assess the financial 
risk of the insurance company as evidenced by the 
results of calculations on real statistics. 

Keywords: risk of bankruptcy, probability 
model, a model of binary choices, the insurance 
company 

 
Стан невизначеності можливий у кожній 

суспільно-економічній ситуації, якщо наперед 
не можна виявити причинно-наслідковий 
зв’язок між основними елементами процесу 
господарської діяльності. Під банкрутством 
слід розуміти засвідчену судом абсолютну не-
платоспроможність суб’єкту господарювання, 
тобто це неспроможність боржника, викликана 
відсутністю або нестачею коштів, якими би він 
мав змогу розпоряджатися під час настання 
строку платежу, за умови відсутності можли-
вості отримати необхідні кошти [1].  

Діагностика банкрутства являє собою 
систему цільового фінансового аналізу, спря-
мованого на виявлення параметрів кризового 
розвитку підприємства, що генерують загрозу 
його банкрутства в майбутньому періоді. У 
статті розглянуто три підходи до оцінки ризи-
ку банкрутства. 

Питанням економіко-математичного мо-
делювання   ризику   банкрутства    присвячено  
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праці багатьох авторів. М.М. Леоненко, 
Я.Р. Магнус, Ю.С. Мішура, П.К. Катышев і 
А.А. Пересецкий пропонують використовувати  
теоретико-імовірнісні та статистичні методи у 
фінансових розрахунках [2; 3]. О.В. Кузьменко 
визначає сутність актуарних розрахунків [1]. 
В.В. Шпарко обґрунтовує механізм побудови 
оцінок ймовірності банкрутства страхових 
компаній у класичній моделі ризику [5]. Вод-
ночас питанням обґрунтування вибору конкре-
тної моделі оцінки фінансового ризику страхо-
вої компанії присвячено мало уваги у науковій 
літературі. 

Мета статі – розгляд двох різних моде-
лей оцінки фінансового ризику страхової ком-
панії: імовірнісну модель, яка залежна від ха-
рактеристики розподілу вхідних даних та мо-
дель бінарного вибору, яка ґрунтується на ме-
тоді максимальної правдоподібності. 

Існує дуже велика кількість різноманіт-
них методів прогнозування банкрутства. Мо-
дель індивідуального ризику це найпростіша з 
моделей функціонування страхової компанії, 
за допомогою якої можна обчислити ймовір-
ність банкрутства компанії. На основі цієї мо-
делі була створена класична модель розрахун-
ку імовірності банкрутства. В цій моделі при-
пускається, що розміри виплат, які здійснює 
страхова компанія, утворюють послідовність 
незалежних випадкових величин, однаково ро-
зподілених з функцією розподіл F(x). Будемо 
припускати, що величини Yk додатні, існують 
середнє ЕYk = µ та дисперсія DYk = σ2. Нехай 
страхові внески надходять до компанії з де-
якою постійною інтенсивністю с, тоді за час t 
компанія отримує в середньому ct грошових 
одиниць внесків [2]. 

Відносна страхова надбавка ρ визнача-
ється як відношення середнього обсягу прибу-
тку EQ компанії до середнього сумарного об-
сягу страхових виплат ES (1): 
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Нехай в деякий нульовий момент часу 
страхова компанія має стартовий капітал u. 
Процесом ризику будемо називати випадковий 
процес Ut, що показує поточну величину сума-
рного капіталу страхової компанії в момент 
часу (2). 

 

tt SctuU    (2) 

Будемо вважати, що відбулося банкрутс-
тво страхової компанії, якщо в деякий момент 
часу t величина капіталу компанії 

tt SctuU   стала від’ємною, тобто надій-
шов такий позов, який перевищує весь наявний 
капітал компанії на цей момент. Зазначимо, що 
на практиці компанія позичити певну суму 
грошей і сплатити позов. Позначимо ймовір-
ність банкрутства через ψ(u). Очевидно, що 
ψ(u) = P{Ut< 0 при деякому t > 0}. Якщо ви-
плати страхової компанії є випадковими вели-
чинами, які мають експоненціальний розподіл 
з математичним сподіванням μ, то ймовірність 
банкрутства може бути визначена за форму-
лою (3): 
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(3) 
У випадку, коли виплати страхової ком-

панії мають інший імовірнісний розподіл, вка-
зати точну формулу для ймовірності банкрутс-
тва ψ(u) практично неможливо. Тому постає 
проблема відшукати наближені оцінки для 
ψ(u), які могли б використовуватись на прак-
тиці. Цій проблемі присвячені публікації 
Де Вільдера, Гуверца, Дюфресне, Гербера, 
Гранделла та інших вчених [5]. 

Модель бінарного вибору – це модель 
залежності бінарної змінної, яка приймає зна-
чення 0 або 1, від сукупності факторів. Вико-
ристання звичайної лінійної регресії для таких 
моделей некоректно, тому що умовне матема-
тичне очікування таких змінних дорівнює імо-
вірності того, що залежна змінна приймає зна-
чення 1, а лінійна регресія передбачає від’ємні 
значення або більше 1. Для того випростову-
ються інтегральні функції розподілу. Отже, ве-
ктор статистичних даних Y=(y1,y2…yn) містить 
тільки бінарні ознаки [3]. Для того, щоб дослі-
дити залежності Y=(y1,y2…yn) від рядка пояс-
нювальних змінних X=(X1,X2…Xn) можна вико-
ристати модель виду (4): 

 
P(yi=1)=Xiβ   (4) 

де i  – номер спостереження; 
β=(β1,β2,…,βт) – множина невідомих параме-

трів. 
 
Ця модель зветься моделлю лінійної імо-

вірності. Для моделювання значень P(yi=1) 
треба обрати функції, область значень яких за-
дана відрізком [0;1], а Xiβ є аргументом цієї 
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функції. Вибір функції F відображає тип біна-
рної моделі. Найчастіше використовується фу-
нкція стандартного нормального розподілу, і 
відповідно модель зветься пробіт-моделлю [3]. 
Якщо використана функція логістичного роз-
поділу, то модель має назву логіт-моделлю (5). 

  





i

i

X

X

i e
eyP



1

)1(
  (5) 

 
Треба мати на увазі, що моделі бінарного 

вибору – це моделі нелінійні за параметрами β, 

тому їх інтерпретація відрізняється від звичай-
ної інтерпретації коефіцієнтів лінійних регре-
сійних моделей. Коефіцієнти бінарної моделі 
не можуть бути інтерпретовані як гранічний 
ефект впливу пояснювальних змінних на зале-
жну змінну [3]. 

Використовуючи наведені методи зро-
бимо оцінку ризику банкрутства. Для цього 
протестуємо моделі на п’яти страхових компа-
ніях, дві з яких зазнали банкрутство [4]. Спо-
чатку оцінімо ризик банкрутства за допомогою 
класичної моделі ризику, табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Надходження та виплати страхових компаній 
 

УОСК Київський стра-
ховий дім Райп Універсальна Лафорт 

надхо-
дження 

випла-
ти 

надхо-
дження виплати надхо-

дження виплати надхо-
дження виплати надхо-

дження виплати 

28946,4 30640,5 43827 44987,9 22067 26548,8 88683 75487,9 20355 24494,9 
23973,2 26028,6 39237 38216,5 21996 22552,8 88272 51164,2 20600 20808 
19027,1 14107,1 24661 20712,8 12057 12223,3 88772 69510,7 10550 11277,6 
19049,5 11789,7 24476 17310,2 11874 10215,3 89046 58091,8 11495 9425,04 
18834,4 9495,3 24859 13941,5 12176 8227,3 88410 98212,0 10690 15934,3 
18959,1 10708,4 25018 15722,6 19812 9278,4 88984 52763,8 10215 8560,60 
18941,0 8469,6 24370 12435,6 12449 7338,6 88487 48181,8 10086 7817,21 
19071,7 23330,8 31771 34255,5 21525 20215,3 118030 114958,9 10178 18651,3 
22056,3 21416,7 35100 31445,2 11953 18556,8 1008662 10557,63 10817 17121,2 
18937,5 531287 24205 7800,62 12113 4603,4 88845 26178,2 10054 4247,26 

Не банкрут Не банкрут Банкрут Не банкрут Банкрут 
     

Також треба спочатку перевірити гіпоте-
зу щодо експоненціального закону розподілу 
страхових виплат. Перевіримо цю гіпотезу за 

допомогою тесту Колмогорова-Смірнова, ви-
користовуючи програмний пакет Statistica, 
рис. 1. 
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Рис. 1. Гістограма розподілу страхових виплат УОСК 
В якості міри розходження між теорети-

чним та емпіричним розподілом в критерію 
Колмогорова-Смірнова використовується мак-
симальне значення абсолютної величини різ-
ниці поміж емпіричної функції розподілу та 
теоретичною функцією. Для страхової компа-
нії УОСК значення критерію згоди D Колмо-
горова-Смірнова дорівнює 0,29. Наступним 
кроком слід знайти параметр λ за формулою: 

917,01029,0nD   
Критичне значення параметру λ на рівні 

значимості 0,05 дорівнює λ0,05=1,36. Таким чи-
ном емпіричне значення λ<λ0,05 тому гіпотеза 
щодо експоненціального розподілу не супере-
чить фактичним даним. Перевіримо останні 4 
страхові компанії: 

 
Таблиця 2 

Перевірка гіпотези на експоненціальний розподіл 
 

Страхова 
компанія УОСК Київський 

страховий дім Райп Універсальна Лафорт 

D 0,29 0,24 0,28 0,27 0,25 

λ 0,917 0,75 0,88 0,85 0,79 

 
 

Таким чином, виплати страхових ком-
паній можна віднести до випадкової величини, 
котра розподілена за експоненціальним зако-

ном. Наступним кроком оцінімо ризик банк-
рутства за формулою (3), табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Оцінка ризику банкрутства класичною моделлю ризику 
 

Страхова 
компанія УОСК Київський 

страховий дім Райп Універсальна Лафорт 

Параметри 
c μ c μ c μ t c μ c μ 

20779,6 16130,0 29752,42 23682,86 15802,21 13976,02 183618,99 70007,74 12504,13 13833,76 

ρ 0,288 0,26 0,13 1,62 -0,10 

u 21985 27500 12091 88833 10536 

Ψ(u) 0,57 0,63 0,80 0,17 1,00 

 
Таким чином, модель дала приблизно 

точні результати. В признанні для страхової 
компанії Лафорт точність складає 100%. Для 
СК Райп імовірність банкрутства дуже висока, 
що не суперечить дійсності. СК Універсальна 
має низьку імовірність банкрутства, що також 
відповідає дійсності. Отже, класична модель 
ризику коректна у трьох з п’яти випадків.  

Оцінімо ризик банкрутства за допомо-
гою методів економетричного аналізу. В якості 
даних була використана вибірка з 30 дослі-
джень, яку можна знайти на сайті рейтингу 
страхових компаній [4]. Для економетричної 
моделі введемо наступні змінні: 






загрожуєнебанкрутсво
банкруткомпаніяякщо

y
,0
,1

 
де X1 – рівень виплат за ОСЦПВ; 

 X2 – сукупні страхові премії; 
 X3 – гарантійний фонд. 

 
В якості функції апроксимації обираємо 

логіт-регресію. Використовуючи програмний 
пакет EViews, зробимо оцінку параметрів та 
отримаємо результати, табл. 4. 

Судячи з отриманих оцінок ризик банк-
рутства збільшується, коли збільшується рі-
вень виплат за ОСЦПВ. Фактори сукупних 
страхових премій та гарантійний фонд знижу-
ють ризик. Графічне зображення поведінки за-
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лишків наведено на рис. 2. 
 

 

Таблиця 4 
Логіт-модель з трьома змінними 

 
Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/18/13   Time: 19:09   
Sample: 1 30    
Included observations: 30   
Convergence achieved after 8 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     X1 0.051248 0.028481 1.799361 0.0720 

X2 -0.000139 6.21E-05 -2.234087 0.0255 
X3 -0.000168 9.95E-05 -1.687670 0.0915 
C 5.845257 2.952141 1.980006 0.0477 
     
     McFadden R-squared 0.729314     Mean dependent var 0.400000 

S.D. dependent var 0.498273     S.E. of regression 0.261713 
Akaike info criterion 0.631016     Sum squared resid 1.780833 
Schwarz criterion 0.817843     Log likelihood -5.465244 
Hannan-Quinn criter. 0.690784     Deviance 10.93049 
Restr. deviance 40.38070     Restr. log likelihood -20.19035 
LR statistic 29.45021     Avg. log likelihood -0.182175 
Prob(LR statistic) 0.000002    

     
     Obs with Dep=0 18      Total obs 30 

Obs with Dep=1 12    
           

 

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Residual Actual Fitted  
Рис. 2. Графік залишків 

 
 

Судячи за траєкторією графіку залишків 
вони не мають залежності та розподілені випа-
дково. Порівнюючи графіки фактичних y та ре-
зультатів моделювання, можна зробити висно-
вок що модель дає досить точні результати. 

Для того, щоб встановити відсоток коректно 
вказаних значень використаємо класифікацій-
ну таблицю (табл. 5). 

Таким чином, було коректно вказано 
88,89% випадків коли страхова компанія не 
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стала банкрутом, та 91,67% коли банкрутство 
сталося. Зробимо прогноз для останніх п’яти 

значень. Граничне значення індексної функції 
дорівнює 0,5, рис. 3. 

Таблиця 5 
Класифікаційна таблиця 

 
Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
Equation: UNTITLED     
Date: 10/21/13   Time: 21:12    
Success cutoff: C = 0.5    

       
                   Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       P(Dep=1)<=C 16 1 17 18 12 30 

P(Dep=1)>C 2 11 13 0 0 0 
Total 18 12 30 18 12 30 

Correct 16 11 27 18 0 18 
% Correct 88.89 91.67 90.00 100.00 0.00 60.00 

% Incorrect 11.11 8.33 10.00 0.00 100.00 40.00 
Total Gain* -11.11 91.67 30.00    

Percent 
Gain** NA 91.67 75.00    

       
 
 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

31 32 33 34 35

YF

Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 31 35
Included observations: 5
Root Mean Squared Error 0.286606
Mean Absolute Error      0.184293
Mean Abs. Percent Error 9.967262
Theil Inequality Coefficient  0.246174
     Bias Proportion         0.002758
     Variance Proportion  0.184184
     Covariance Proportion  0.813057

 
Рис. 3. Тестування за логіт-моделлю 

 
Результати тестування дуже близькі до 

фактичних даних. Модель стовідсотково пе-
редбачила ризик банкрутства страхової компа-
нії «Райп». Для компаній «УОСК» та «Універ-
сальна» ризик банкрутства дорівнює 0. Це та-
кож повністю співпадає с фактичними даними. 
Таким чином, економетрична модель логіт-
регресії дає точні прогнози та може бути вико-
ристана для оцінки ризику банкрутства.  

Було запропоновано два різних метода 
оцінки ризику банкрутства. Імовірнісна модель 
залежна від характеристики розподілу вхідних 
даних. Якщо виникає випадок невідповідності 
даних гіпотезі щодо розподілу, то оцінку ризи-
ку банкрутства треба змінити шляхом склад-
них математичних перетворень.  

Модель бінарного вибору, яка ґрунтуєть-
ся на методі максимальної правдоподібності, 
дає достатні та ефективні оцінки параметрів. 
На відміну від класичної моделі, вона більш 
точно визначила ризик банкрутства. Отже, за-
пропоновані підходи можуть бути використані 
для оцінки фінансового ризику страхової ком-
панії.  

У статті розглянуто дві різних моделі 
оцінки фінансового ризику страхової компанії. 
Імовірнісна модель, яка залежить від характе-
ристики розподілу вхідних даних. Зроблено 
акцент, що у разі випадку невідповідності да-
них гіпотезі щодо їх розподілу, оцінку ризику 
банкрутства треба розраховувати шляхом 
складних математичних перетворень. Зазначе-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

270 

но, що модель бінарного вибору, яка ґрунту-
ється на методі максимальної правдоподібнос-
ті, дає достатні та ефективні оцінки парамет-
рів. На відміну від класичної моделі, вона 
більш точно визначила ризик банкрутства. За-
пропоновані підходи можуть бути використані 
для оцінки фінансового ризику страхової ком-
панії про що свідчать отримані результати роз-
рахунків за реальними статистичними даними. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
С.М. ІЛЛЯШЕНКО, д.е.н., професор 
Сумський державний університет,  
м. Суми, Україна 
isn_dom@mail.ru 

 
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

 
 
Викладено результати аналізу можливос-

тей і обґрунтувано доцільність комплексного за-
стосування українськими ВНЗ інструментів і 
методів інтернет-маркетингу для просування  
науково-освітніх послуг на вітчизняному і світо-
вому ринках. Аналіз виконано на прикладі Сумсь-
кого державного університету за схемою: інте-
рнет-культура як мотиваційний механізм акти-
візації діяльності і підвищення конкурентоспро-
можності ВНЗ у інтернет; сайт ВНЗ (його під-
розділу) як інструмент формування іміджу; 
сайт наукового журналу як інструмент просу-
вання наукових послуг на національний і зарубі-
жні ринки; соціальні мережі як засіб комунікації 
з цільовими аудиторіями – споживачами науко-
во-освітніх послуг ВНЗ. 

Ключові слова: інтернет-маркетинг, ін-
тернет-культура, імідж ВНЗ, ринкові позиції, 
науково-освітні послуги, соціальні мережі 

 
С.Н. Ильяшенко  

Интернет-маркетинг научно-
образовательных услуг 

Изложены результаты анализа возмож-
ностей и обоснована целесообразность ком-
плексного применения украинскими ВУЗ инстру-
ментов и методов интернет-маркетинга для 
продвижения научно-образовательных услуг на 
отечественном и мировом рынках. Анализ вы-
полнен на примере Сумского государственного 
университета по схеме: интернет-культура как 
мотивационный механизм активизации деятель-
ности и повышения конкурентоспособности ВУЗ 
в интернет; сайт ВУЗ (его подразделения) как 
инструмент формирования имиджа; сайт науч-
ного журнала как инструмент продвижения на-
учных услуг на национальный и зарубежные рын-
ки; социальные сети как средство коммуникации 
с целевыми аудиториями - потребителями науч-
но-образовательных услуг ВУЗ. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, 
интернет-культура, имидж ВУЗ, рыночные по-
зиции, научно-образовательные услуги, социаль-
ные сети 

 
S.N. Illiashenko  

Internet-marketing of scientifically-educational 
services 

The results of the analysis of possibilities are 
presented and is substantiated the expediency of 
complex application Ukrainian University’s of tools 
and methods of Internet-marketing for the advance 
of scientifically-educational services on the national 
and world markets. Analysis is executed based on 
the example of Sumy state university for the dia-
gram: Internet- culture as the motivational mechan-
ism of the invigoration of the activities and increase 
in the competitive ability University into the Inter-
net; site is University (its subdivisions) as the tool of 
shaping of image; the site of scientific journal as the 
tool of the advance of scientific services for the na-
tional and foreign markets; social networks as the 
means of communication with the purposeful au-
diences - the users of scientifically-educational ser-
vices University. 

Keywords: Internet-marketing, Internet-
culture, image is University, market positions, scien-
tifically-educational services, social networks 

 
Одними з критеріїв, які визначають по-

зиції сучасного ВНЗ на ринку освітніх послуг, 
є рівень поінформованості цільової аудиторії 
(абітурієнтів, їх батьків, роботодавців, колег-
науковців, грантодавців тощо) про його мож-
ливості, зокрема: рівень оприлюднення резуль-
татів наукових досліджень співробітників і 
студентів; напрямки і рівень підготовки випус-
кників, їх затребуваність на ринку праці тощо 
[6]. Практика свідчить, що досягти високих 
показників ВНЗ за цими критеріями можна до-
сить швидко і з відносно невеликими витрата-
ми шляхом застосування інструментів і мето-
дів інтернет-маркетингу [4, 5]. Це дозволить 
налагодити, підтримувати і розширити контак-
ти з цільовими аудиторіями, посилити конку-
рентні позиції  ВНЗ  на вітчизняному і світово- 

 
 

© С.М. Ілляшенко, 2014 
му ринках науково-освітніх послуг. Проте ана-
ліз показує, що інтернет-маркетинг вітчизня-



ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №4 
 

http://www.elibrary.ru/issues.asp?id=37579 
http://www.instud.net,      http://www.nbuv.gov.ua/ 

272 

ними ВНЗ застосовується обмежено і безсис-
темно, а це не дозволяє розкрити його потенці-
ал, про що свідчать невисокі показники украї-
нських ВНЗ за рейтингом Webometrix, який 
характеризує присутність ВНЗ у віртуальному 
просторі. Тому актуальним є питання пошуку 
можливостей комплексного застосування ін-
струментів інтернет-маркетингу для просуван-
ня українськими ВНЗ своїх науково-освітніх 
послуг. 

В останні роки посилився інтерес науко-
вців і практиків до питань використання інтер-
нет-маркетингу як засобу просування та фор-
мування іміджу організації на цільовому рин-
ку. Питанням формування корпоративного імі-
джу присвячено роботи І.В. Альошіної [1], 
Т.М. Ахтямова й В.Д. Шкардуна [2]. Проте 
лише незначна частина праць стосується ринку 
науково-освітніх послуг і безпосередньо ВНЗ. 
У роботах [11; 12] розглянуто окремі інстру-
менти інтернет-маркетингу, Д.В. Гмарь, 

О.М. Іванова [3] розглядають систему управ-
ління складно структурованим сайтом вузу, в 
дослідженнях О.В. Сагінова [16] увагу приді-
лено розгляду та аналізу практики маркетингу 
вищої освіти. Більшість же публікацій, в осно-
вному, розглядають проблеми просування то-
варів широкого вжитку, дещо рідше товарів 
промислового використання, а також налаго-
дження ефективних комунікацій їх виробників 
(продавців) з цільовими споживачами.  

Метою цього дослідження є аналіз мож-
ливостей і обґрунтування доцільності компле-
ксного застосування українськими ВНЗ ін-
струментів і методів інтернет-маркетингу для 
просування своїх науково-освітніх послуг на 
вітчизняному і світовому ринках. 

Аналіз проводився на прикладі Сумсько-
го державного університету (СумДУ) за схе-
мою, що подана на рис. 1. Розглянемо його ос-
новні етапи. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема аналізу можливостей застосування ВНЗ інструментів інтернет-

маркетингу на ринку науково-освітніх послуг 
 

Джерело: розроблено на підставі [8] 
1. У роботі [8] показано, що застосуван-

ня інтернет-маркетингу є ефективним лише 
при наявності певного рівня інтернет-
культури, як мотиваційного механізму активі-
зації діяльності ВНЗ в інтернет-просторі. У за-
гальному випадку інтернет-культура ВНЗ роз-
глядається як сукупність знань, умінь, досвіду, 
переконань, особливостей поведінки і взаємо-
відносин персоналу, мотивації його поведінки, 
організації діяльності і управління, які визна-
чають характер і ступінь сприйняття окремими 
членами колективу, підрозділами, ВНЗ в ціло-
му інтернет-технологій, готовність і здатність 
ефективно застосовувати їх у різних аспектах 
наукової і навчальної діяльності, переносити їх 

(повністю чи частково) у інтернет-простір з 
метою отримання економічної або іншої виго-
ди.  

Основні елементи інтернет-культури 
ВНЗ подано у табл. 1. Високий рівень інтер-
нет-культури є важливим фактором конкурен-
тоспроможності ВНЗ, оскільки світові тенден-
ції свідчать, що науково-освітня діяльність все 
більшою мірою переноситься в інтернет-
простір. Відповідно, необхідно оцінювати її рі-
вень і, за необхідності, розробляти заходи що-
до її розвитку. При цьому, необхідно підтри-
мувати високий рівень усіх, без винятку, вка-
заних у табл. 1 складових, оскільки низький рі-
вень хоча б одного з них не дозволить реалізу-

1. Показати роль інтернет-культури у активізації діяльності і підвищенні конкурентос-
проможності ВНЗ у інтернет-просторі 

2. Розкрити роль сайту ВНЗ (його підрозділів) як інструменту формування іміджу 

 

3. Висвітлити можливість використання сайту наукового журналу для просування нау-
кових послуг на національний і зарубіжні ринки 

4. Розкрити роль соціальних мереж у просуванні науково-освітніх послуг ВНЗ і забез-
печенні комунікації з цільовими аудиторіями 
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вати потенціал інтернет-культури і забезпечи- ти синергетичний ефект.  
 

Таблиця 1 
Складові інтернет-культури ВНЗ 

 

Персонал Система навчання і пере-
підготовки Організація Мотивація 

Перенесення дія-
льності в інтер-

нет-простір 
Знання, 
досвід, 
навички 

Вхідний контроль, відбір, 
підвищення кваліфікації, 
актуалізація знань 

Структура, 
регламентація, 
повноваження 

Раціональні, мо-
ральні та емоційні 
мотиви 

Окремі операції, 
функції, види дія-
льності  

Джерело: [8] 
 
2. Одним з найважливіших завдань ме-

неджменту ВНЗ та його підрозділів є форму-
вання і посилення іміджу. Серед основних ін-
струментів формування іміджу організації тра-
диційно виділяють [1; 2; 9; 10; 13; 17]: корпо-
ративну культуру, рекламу, PR, прямий марке-
тинг, бізнес культуру тощо.  

Не применшуючи їх значення, слід за-
уважити, що на додаток до них в останні 
20 років з’явилися нові потужні інструменти 
іміджу, які спричинені використанням можли-
востей Інтернет. Одним з таких інструментів є 
сайт організації, як продукт інтернет- і WEB 
технологій [7]. Наявна практика свідчить, що 
застосування інтернет-маркетингу відкриває 
колосальні можливості для бізнесу, вирівнює 
шанси на ринковий успіх великих і малих ор-
ганізацій, оскільки всі вони використовують 
відносно недорогі, широко доступні, фактично, 
стандартизовані інструменти. Інтернет-
маркетинг забезпечує практично миттєвий ви-
хід на будь-який ринок, надає можливості охо-
плення широких кіл споживачів, дотримую-
чись при цьому адресності впливу на цільових 
споживачів.  

З урахуванням викладеного, досліджено 
і апробовано на практиці можливості викорис-
тання сайту організації як інструменту форму-
вання і розвитку її іміджу. У якості об'єкту до-
слідження було обрано сайт кафедри маркети-
нгу та управління інноваційною діяльністю 
(МУІД) СумДУ [14].  

Імідж кафедри МУІД розглядався з кіль-
кох позицій: 

2.1. Імідж товару – освітніх послуг зі 
спеціальностей «Маркетинг» і «Управління ін-
новаційною діяльністю», що надаються у 
СумДУ на кафедрі МІУД. На сайті подається 
інформація, яка характеризує: особливі якості 
освітніх послуг – наявні можливості навчатися 
за європейськими програмами (подвійний дип-
лом, включений семестр, практика чи стажу-

вання у європейських ВНЗ), з зазначенням 
конкретних програм і студентів, що прийма-
ють у них участь; якість освітніх послуг, яка є 
вищою ніж у конкурентів, що підтверджується 
перемогами студентів на загальнодержавних 
предметних олімпіадах, у національних і між-
народних конкурсах наукових робіт студентів; 
виключну відмінну особливість підготовки са-
ме на кафедрі МУІД СумДУ – глибокі знання у 
галузі інтернет-маркетингу, про що свідчить 
працевлаштування випускників за даним фа-
хом у вітчизняних і міжнародних компаніях; 
високий статус споживачів продукту (робото-
давців) серед яких є відомі у світі компанії; 
асоціації іміджу освітніх послуг, що надають-
ся, з відомими в Україні людьми – співробіт-
никами кафедри МУІД, які є авторами підруч-
ників за якими навчаються у всіх ВНЗ України 
тощо.  

2.2. Зовнішній імідж кафедри МУІД. Він 
формується представленням на сайті різних 
аспектів діяльності кафедри: наукової, навча-
льної, підготовки і перепідготовки викладачів 
тощо. Ці аспекти висвітлюються у новинах ді-
яльності, представленні структурних підрозді-
лів кафедри (центру маркетингових дослі-
джень, наукового гуртка студентів, редакцій-
но-видавничого центру, центру інтелектуаль-
ного розвитку і т.п.), спеціальностей підготов-
ки, наукових і соціальних проектів, характери-
стик і досягнень викладачів і студентів, парт-
нерських зв’язків з іншими ВНЗ, підприємст-
вами та установами тощо. 

2.3. Внутрішній імідж кафедри МУІД. 
Він розглядається з позицій співробітників 
(викладачів та навчально-допоміжного персо-
налу), а також студентів і характеризує сприя-
тливість корпоративної культури, престиж-
ність праці та навчання на кафедрі, можливості 
кар'єрного зростання тощо.  

Внутрішній імідж для співробітників ка-
федри формується ними особисто шляхом ве-
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дення своїх сторінок сайту. При цьому частина 
контенту є унормованою (науковий ступінь, 
посада, наукові інтереси, публікації тощо), ін-
ша ж подається на їх розсуд (особисті наукові 
та інші досягнення, інформація для студентів, 
гіперпосилання на навчально-методичні мате-
ріали тощо). Окрім того у новинах, а також те-
матичних розділах сайту адміністраторами ви-
світлюються різні аспекти діяльності персона-
лу, які впливають на імідж: стажування за кор-
доном, видання монографій і підручників, 
отримання грантів, наукове керівництво студе-
нтами-переможцями наукових конкурсів і пре-
дметних олімпіад і т.п. 

Внутрішній імідж для студентів форму-
ється шляхом надання інформації про місця їх 
працевлаштування, перемоги у конкурсах нау-
кових робіт і на предметних олімпіадах, ста-
жування за кордоном, навчання за програмами 
подвійного диплому та включеного семестру 
за кордоном, участь у наукових гуртках, худо-
жній самодіяльності тощо. 

2.4. Імідж персоналу (зовнішній і внут-
рішній) – викладачів, співробітників та аспіра-
нтів кафедри. Його формують шляхом висвіт-
лення на сторінках сайту інформації про: про-
фесійну компетентність (наукові ступені, прес-
тижні гранти та премії, сертифікати, суміщен-
ня викладацької і практичної діяльності у біз-
несі тощо); культурологічні аспекти діяльності 
викладачів (культура спілкування, творчі здіб-
ності, зокрема, музичні, образотворчі, літера-
турні тощо, участь у культурних програмах і 
проектах ВНЗ, міста, області, країни); соціаль-
но-демографічні і фізичні дані; особистий візу-
альний імідж.   

2.5. Візуальний імідж кафедри. Для його 
формування використовуються такі інструмен-
ти: фірмовий стиль сайту та подачі його кон-
тенту; висвітлення відмінних рис кафедри, зо-
крема: вивчення та застосування інтернет-
маркетингу, маркетингу у соціальних мережах, 
бізнес-аналітики; щорічні міжнародні науково-
практичні конференції; видання наукового жу-
рналу, що входить до багатьох міжнародних 
наукометричних баз; щорічні посвяти у марке-
тологи та інноватори; наявність гімну і прапо-
ру кафедри; проектно-орієнтована організацій-
на структура кафедри тощо. 

2.6. Соціальний імідж кафедри. Він фо-
рмується інформаційними повідомленнями на 
сайті про соціальні аспекти діяльності кафед-
ри: конкурси для школярів «Знайди себе в ма-
ркетингу»; святкування дня маркетолога та ін-
новатора (кафедра випускає магістрів двох 

спеціальностей – «Маркетинг» та «Управління 
інноваційною діяльністю») з запрошенням ши-
роких кіл громадськості, інформуванням гро-
мадськості через ЗМІ тощо; участь студентів і 
викладачів у соціальних проектах і програмах 
місцевого, обласного, національного і міжна-
родного рівнів тощо; спортивні досягнення 
студентів кафедри найвищого рівня (перемож-
ці і призери чемпіонатів Європи і світу).  

2.7. Бізнес-імідж кафедри. Він форму-
ється представленням інформації про господа-
рчі і держбюджетні договори, що їх виконує 
кафедра; виконання міжнародних проектів, зо-
крема, за програмою Tempus; індекси цитуван-
ня наукових праць викладачів, співробітників і 
аспірантів кафедри; членство викладачів у за-
гальнонаціональних професійних товариствах; 
зростання кількості і розширенням географії 
учасників міжнародних науково-практичних 
конференцій кафедри; розширення географії 
вітчизняних і міжнародних авторів, які публі-
кують свої праці у науковому журналі кафедри 
«Маркетинг і менеджмент інновацій», розши-
рення кількості і географії наукометричних баз 
до яких він входить; навчальні і наукові ви-
дання співробітників кафедри; партнерські ві-
дносини з українськими і зарубіжними ВНЗ 
тощо. 

Про дієвість перерахованих заходів щодо 
формування іміджу свідчить те, що в популяр-
них пошукових системах кафедра МУІД Сум-
ДУ за запитом «кафедра маркетингу» (україн-
ською мовою, оскільки основні споживачі 
освітніх послуг, що їх надає кафедра є мешка-
нцями України) ставиться на чільні місця. Ін-
струменти Google Analytics свідчать, що відві-
дувачами сайту є мешканці переважної біль-
шості країн Європи, Азії, Північної Америки, 
проте основна частка відвідувачів є мешкан-
цями України. 

3. Одним із ефективних засобів просу-
вання наукових досягнень (наукових знань) 
персоналу ВНЗ є наукові видання, особливо, 
наукові періодичні журнали. Опубліковані у 
них наукові і прикладні розробки можуть стати 
базою подальших досліджень, вони також мо-
жуть бути впровадженими у практику діяльно-
сті підприємств та установ. Дієвим інструмен-
том формування і розширення аудиторії нау-
кового журналу, фактично миттєвого і з міні-
мальними витратами виходу на будь-які країни 
світу, забезпечення індивідуалізації комуніка-
ції з читачами і авторами є його сайт у інтернет. 

З урахуванням цього було виконано ана-
ліз комунікаційної ефективності сайту журна-
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лу «Маркетинг і менеджмент інновацій» [15], 
який видається кафедрою МУІД СумДУ з 
2010 р. Для аналізу використовувалися інстру-
менти Google Analytics. 

Аналіз географії відвідувачів сайту пока-
зав, що вони репрезентують більшість країн 
світу на усіх материках. Основу аудиторії 
складають україномовні (72,24%), далі сліду-
ють англомовні (14,41%), за ними – російсько-
мовні (7,99%) відвідувачі. Інформацію подано 
станом на 31.12.2013 р. При цьому з початку 
існування сайту (2011 р.) частка англомовних 
відвідувачів зросла у 3 рази, що свідчить про 
зростання інтересу іноземних відвідувачів до 
журналу. 

Аналіз статевої структури відвідувачів 
показав, що 54,15% становлять чоловіки, а 
45,85% жінки. Основну відносну частку 
відвідувачів (33,5%) сайту журналу складають 
люди у віці 25-34 роки (аспіранти старших 
курсів, молоді науковці і практикуючі фахівці), 
далі (28%) особи у віці 35-54 роки (науковці, 
бізнесмени, фахівці практики), за ними (27,5%) 
йдуть особи у віці 18-24 роки (студенти і 
аспіранти молодштх курсів). Тобто, вікова і 
статева структура відвідувачів відповідає 
найбільш активній частині науковців і 
практиків у галузі інноваційного менеджменту 
і маркетингу інновацій.  

Аналіз динаміки відвідувань свідчить, 
що сформувалося постійне коло відвідувачів 
сайту. Це підтверджується зростанням частки 
відвідувачів, які заходять на сайт від кількох 
десятків (1-3 рази на тиждень) до кількох со-
тень (1-2 рази на день) разів на рік, а також 
зростанням часу, протягом якого відвідувачі 
знаходяться на сайті: від 1-3 до 30 хвилин. За-
гальна кількість унікальних відвідувачів стабі-
лізувалася на кількості приблизно 14 тис. від-
відувачів на рік.   

Аналіз джерел трафіку показує, що сайт 
журналу є доступним з популярних пошукових 
систем (Google, Yandex), баз реферування та 
індексування до яких входить журнал (DOAJ, 
Scholar Google та ін.), сайту Національної біб-
ліотеки України, репозитарію СумДУ тощо. Це 
свідчить, що політика входження журналу до 
баз реферування та індексування є правиль-
ною, а структура побудови сайту журналу та 
його контент є раціональними. 

Дослідження специфіки пошукових за-
питів відвідувачів сайту журналу показує, що 
вони стосуються тематики його розділів та 
окремих статей, назв окремих статей, прізвищ 
авторів тощо. Аналіз статистики навігації по 

сайту свідчить, що відвідувачі цікавляться ар-
хівом статей номерів журналу. Викликають ін-
терес у відвідувачів і розділи, що стосуються 
вимог до оформлення статей, новин, які пода-
ються на головній сторінці сайту. Тобто сайт 
журналу є цікавим як читачам, так і авторам 
статей журналу. У мовному розрізі найбільш 
затребуваною є україномовна версія сайту, да-
лі слідує англомовна, за нею – російськомовна.  

Для оцінки результативності викорис-
тання сайту журналу для просування напрацю-
вань науковців СумГУ у галузі маркетингу ін-
новацій і інноваційного менеджменту були ви-
користані офіційні дані міжнародних баз рефе-
рування та індексування. Інструменти Google 
Scholar станом на 20.03.2014 р. показали 483 
посилання на статті журналу. Індекс Гірша – 8, 
десятирічний рівень Гірша – 4. 

За даними Index Copernicus Journals 
Master List (Польща) журнал у 2012 р. мав ін-
декс 6,43. Це 6-те місце серед усіх українських 
журналів, що індексуються у цій базі. Журнал 
також індексується і реферується у таких ба-
зах: DOAJ; Ulrichsweb; Research Bible; 
Academic Journals Database, Directory of 
Research Journals Indexing, CiteFactor, РІНЦ 
(eLIBRARY.RU) та ін. Його статті викладені 
на сайті Національної бібліотеки України, а 
також у репозитарії СумДУ.   

Про популярність журналу свідчать де-
сятки тисяч переглядів і скачувань текстів його 
статей як на сайті самого журналу, так і на 
сайтах баз реферування та індексування.  

4. Враховуючи зростаючу популярність 
соціальних мереж, особливо серед молоді, на 
кафедрі МУІД СумДУ були створені групи у 
мережах ВКонтакте (3 групи), Facebook (1 гру-
па), Одноклассники (1 група) тощо. У них іде 
інтенсивний обмін актуальною інформацією, з 
них досить часто відбуваються переходи кори-
стувачів на сайти кафедри МУІД і журналу 
«Маркетинг і менеджмент інновацій».  

Аудиторія у соціальних мережах різна. 
ВКонтакте спілкуються, в основному, молоді 
люди у віці до 25 років (школярі, студенти, ас-
піранти молодших курсів). Одна з груп ВКон-
такте зорієнтована на школярів – майбутніх 
студентів. Її чисельність складає близько 4 тис. 
осіб. Враховуючи, що річний випуск школярів 
Сумської області становить близько 
12 тис. осіб, група охоплює фактично всіх 
школярів, яких цікавлять спеціальності підго-
товки кафедри МУІД. Друга група зорієнтова-
на на учасників обласного конкурсу для шко-
лярів «Знайди себе в маркетингу», який щорі-
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чно проводить кафедра. Вона нараховує біль-
ше 2 тис. учасників і використовується для по-
пуляризації спеціальності «Маркетинг». Третя 
група (більше 1500 осіб) зорієнтована на випу-
скників ВНЗ Сумської області, а також Украї-
ни у цілому, які отримали освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра будь-якого 
профілю і використовується для популяризації 
магістерської спеціальності «Управління інно-
ваційною діяльністю» на яку вони можуть 
вступати.   

Група в Facebook розрахована на осіб 
старше 25 років: випускників, батьків студен-
тів та випускників, фахівців підприємств і 
установ, бізнесменів, колег з інших ВНЗ тощо. 
Її роль – популяризувати і зміцнювати імідж 
кафедри МУІД: її досягнень, напрацювань, на-
уково-освітніх послуг тощо. За її допомогою 
здійснюються контакти з колегами і зацікавле-
ними особами. Вона нараховує кілька десятків 
тисяч учасників як з України, так і інших кра-
їн. 

Група в Однокласниках створена лише 
недавно. Її завдання – виходити на контакти з 
батьками школярів і студентів, випускниками 
тощо. 

Слід зазначити, що адміністраторами 
сайту активно застосовуються заходи SMO та 
SMM [Ілляшенко, 2011] які передбачають оп-
тимізацію сайту під соціальні мережі, просу-
вання у соціальних мережах тощо. Безпосере-
дньо з сайту можна перейти на будь-яку з кіль-
кох відкритих груп кафедри у соціальній ме-
режі ВКонтакте та Facebook. Всі новини, що 
викладаються на сайті кафедри, одразу дуб-
люються у соціальних мережах. Велика кіль-
кість членів груп кафедри (найбільша серед 
усіх кафедр СумДУ) свідчить про її популяр-
ність і те, що вона набула певного іміджу. Для 
популяризації іміджу кафедри, заходів, що їх 
проводить кафедра тощо, у соціальних мере-
жах застосовуються прийоми вірусного марке-
тингу.  

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень:  

1. Показано, що необхідною умовою 
здійснення активної діяльності у віртуальному 
середовищі є наявність певного рівня інтернет-
культури, яка розглядається як мотиваційній 
механізм активізації діяльності ВНЗ і його під-
розділів у інтернет-просторі; запропоновано 
авторський підхід до визначення поняття і 
структури інтернет-культури ВНЗ. 

2. Розкрито особливості використання 
сайту ВНЗ як інструменту формування його 

іміджу; висвітлено досвід використання сайту 
кафедри МУІД СумДУ при створенні і укріп-
ленні різних аспектів її іміджу. 

3. Виконано аналіз ефективності викори-
стання сайту наукового журналу кафедри 
МУІД для просування на вітчизняних і зарубі-
жних ринках наукових досягнень її співробіт-
ників; його результати свідчать про те, сайт 
журналу є дієвим інструментом інтернет-
маркетингу, який забезпечує широку популя-
ризацію кафедри МУІД на ринку науково-
освітніх послуг.   

4. Висвітлено роль соціальних мереж у 
просуванні науково-освітніх послуг ВНЗ, а та-
кож особливості їх застосування на кафедрі 
МУІД СумДУ. 

5. Отримані результати доводять високу 
ефективність застосування інтернет-
маркетингу для просування науково-освітніх 
послуг ВНЗ на національному і зарубіжних 
ринках. Подальші дослідження повинні бути 
спрямовані на розробку методичних підходів 
до вартісної оцінки ефективності заходів інте-
рнет-маркетингу у науково-освітній діяльності 
ВНЗ. 
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ІНЕРЦІЙНІСТЬ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ЧАСОВА  
ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Стаття присвячена вивченню часових па-

раметрів інерційності розвитку вищої освіти. 
Доведено, що інерційність є універсальним часо-
вим показником, що всебічно відображає харак-
теристики досліджуваного об’єкта. Показано, 
що існуючі методи обчислення рівня інерційності 
соціально-економічних систем не можуть бути 
застосовані до вищої школи через особливості її 
розвитку і функціонування. Наведені способи ви-
значення інерційності на основі статистичних 
показників для окремих підсистем і всієї системи 
в цілому. 

Ключові слова: система вищої освіти, 
інерційність, часовий параметр, методи обчис-
лення, статистичні показники 

 
М.Р. Терованесов  
Инерционность как универсальная временная 
характеристика развития системы высшего 

образования 
Статья посвящена изучению временных 

параметров инерционности развития высшего 
образования. Доказано, что инерционность явля-
ется универсальным временным показателем, 
всесторонне отражающим характеристики ис-
следуемого объекта. Показано, что существую-
щие методы вычисления уровня инерционности 
социально-экономических систем неприменимы к 
высшей школе ввиду особенностей ее развития и 
функционирования. Приведены способы опреде-
ления инерционности на основе статистических 
показателей для отдельных подсистем и для 
всей системы в целом.  

Ключевые слова: система высшего обра-
зования, инерционность, временной параметр, 
методы вычисления, статистические показате-

ли 
 

M.R. Terovanesov  
Inertia as universal temporary characteristic of de-

velopment of  the higher education’s system 
The article is devoted to the study of temporal 

parameters inertia of higher education’s develop-
ment. It is proved that inertia is a universal tempo-
rary indicator, fully reflecting the characteristics of 
the investigated object. It is shown that the existing 
methods of calculation of the level of inertia in so-
cio-economic systems do not apply to the graduate 
school due to the peculiarities of its development 
and functioning. It is presented the methods of defi-
nition of inertia on the basis of statistical indicators 
for the some subsystems and for the whole system. 

Keywords: higher education’s system, inertia, 
a temporary setting, calculation methods, statistical 
indicators 

 
Процеси розвитку соціально-

економічних систем, зокрема, системи вищої 
освіти (СВО), відбуваються під впливом різних 
зовнішніх і внутрішніх сил, обумовлених 
розв’язанням іманентних протиріч. При цьому 
величина цих впливів і маса самої системи ви-
значають ступінь протистояння зовнішнім змі-
нам, збереження  стійкості,  здатність до адап-
тації за нових умов функціонування. Переліче-
ні якості пов’язані із універсальною властивіс-
тю   матеріальних   і   нематеріальних  систем – 
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інерційністю. У свою чергу, ця властивість 
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стосується динамічних систем, параметри яких 
перетерплюють зміни у часі. Отже, показники 
функціонування систем, що відбивають залеж-
ність окремих параметрів від часу, є важливи-
ми при  вивченні інерції для її комплексного 
опису та врахуванні в управлінні. Недостатнє 
вивчення характеристик, що визначають вели-
чину інерційності процесів функціонування 
вищої школи, не відповідає вимогам побудови 
оптимальних моделей управління освітніми 
системами. Це проявляється в неефективному 
впливі суспільства на хід освітніх процесів і 
пов’язане із необхідністю теоретичного обґру-
нтування й аналізу характеристик СВО. Всебі-
чне дослідження інерційності розвитку освіти 
дозволить більш результативно проводити ре-
форми вищої школи, актуальні за умов ринко-
вої економіки, здійснювати прогнозні оцінки 
функціонування систем або процесів суспіль-
ного розвитку.  

Питанням зіставлення понять часу та 
інерції приділено значну увагу у наукових 
працях вітчизняних і закордонних учених. 
М.Ю. Журавський розглядає вплив економіч-
ного часу і простору на інвестиційні взаємини, 
визначає сутність інвестиційної інерції як відс-
тавання у часі реалізації інвестиційних взаємо-
зв'язків від свого максимуму [5, с.322]. 
М.Х. Шульман досліджує різні аспекти понят-
тя інерції та її зв'язки із часом (інерційність, 
інерціальний та неінерціальний рух, закони 
збереження та ін.) [20]. Ю.Ю. Мороз установ-
лює рівні інерційності прийняття управлінсь-
ких рішень і зв’язує їх із часовими затримками 
[9]. А.І. Кібіткін і С.В. Петрова визначають 
інерційність «соціо-еколого-економичної сис-
теми» як час адаптації, тобто перехід до стій-
кого стану за змінних зовнішніх умов [7]. Гру-
па вчених (В.Є. Ланкін, І.М. Олейникова, 
С.Б. Доровськой), розглядаючи швидкість 
грошового обігу у регіональних системах, ін-
терпретує інерційність як час залучання коштів 
в обігу або тривалості реакції системи на зміни 
зовнішніх і внутрішніх факторів [8, с.33]. 
Д.А. Сакович, аналізуючи економічну кризу в 
контексті проблематики інерційності ринків 
фінансового капіталу, пояснює інерційність 
«наявністю часових лагів – розривів у часі між 
двома або декількома подіями в економіці, що 
перебувають у причинно-наслідковому 
зв’язку» [15]. Є.М. Четиркин, вивчаючи інер-
ційність у соціально-економічних процесах, 
підкреслює її залежність від темпів розвитку, 
коливань основних кількісних показників про-
тягом порівняно тривалих хронологічних від-

різків, що також вказує на зв'язок інерційності 
і часових характеристик функціонування сис-
тем [19]. 

Велика кількість наукових праць, прис-
вячених питанням обумовленості часу й інерції 
у соціальних та економічних системах, дово-
дить їхню складність та актуальність. Разом із 
тим недостатньо дослідженими залишаються 
проблеми, присвячені впливу часових показ-
ників на інерційність розвитку вищої освіти, їх 
формалізація і конкретизація, що необхідно 
для всебічного вивчення особливостей розвит-
ку СВО. 

Метою цієї статті є дослідження часо-
вих характеристик інерційності розвитку сис-
теми вищої освіти та їх формалізація.  

Здатність соціально-економічних систе-
ми протистояти зовнішнім впливам, прагнення 
до збереження стійкості і параметрів функціо-
нування, протидія змінам відображають, як бу-
ло відзначено, інерційність розвитку, яка є не-
від’ємною властивістю таких систем. Вона ви-
значає такі динамічні характеристики проце-
сів: швидкість, прискорення, відставання або 
вповільнення. Ці величини залежать від часу, 
отже, значення інерційності також визначаєть-
ся як часова характеристика об’єкта або системи. 

Установлюючи зв’язок між часовими па-
раметрами та інерційністю, слід підкреслити, 
що час є початковим стосовно інших часових 
показників. Тому проблема вивчення часу, як 
впливового фактору, завжди була актуальною. 
Не потребує доказів залежність економічного 
розвитку від раціонального використання часу 
і подання його як найважливішого показника 
опису різноманітних економічних процесів. 

У загальноприйнятому значенні час – це 
загальна форма існування матерії, яка виражає 
тривалість її існування і послідовність зміни 
стану усіх матеріальних систем і процесів [18, 
с.94]. В.І. Вернадський визначає час як один із 
проявів речовини, невіддільний від неї та її 
змісту [2, с. 512].  

Для соціально-економічних систем саме 
поняття часу розглядається вченими не тільки 
як фізична величина, але й як економічна кате-
горія, що має назву «економічний час». 
Ю.М. Дерев’янко акцентує увагу на таких 
«економічних функціях» часу, як «простір» 
людського розвитку, характеристика якості 
протікання економічних процесів, кількісна та 
якісна характеристика динаміки економічного 
руху [3, с.113]. О.Г. Домбровський визначає  
економічний час як вимір розвитку економіч-
ної сфери соціального буття [4,с.260]. 
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О.В. Кендюхов і К.Ю. Янгельська підкреслю-
ють, що економічний час, будучи загальною 
формою і невід'ємним атрибутом існування 
економічних процесів, виступає системним 
утворюючим фактором і являє собою «універ-
сальну організацію господарського життя, не-
від’ємну структуру всієї економічної системи, 
сукупну взаємодію економічних сил, процесів, 
подій» [6, с.142].  

У наведених трактуваннях даного понят-
тя розкрито суть філософської категорії «еко-
номічний час». Подібна інтерпретація дозволяє 
досліджувати час як абстрактну величину без 
прив’язки його до тих чи інших процесів або 
систем. Разом із тим, кожна соціально-
економічна система характеризується унікаль-
ними часовими параметрами, вивчення яких 
сприяє реалізації оптимального управління 
об’єктом, що розглядається.  

Розвиток і «життєвий цикл» економічної 
системи безпосередньо пов’язані із часовими 
інтервалами, що дозволяють розділити її фун-
кціонування на окремі динамічні процеси. У 
цьому випадку час може розглядатися як гра-
нична величина, у межах якої здійснюється ке-
руючий вплив і відбуваються прогнозовані 
зміни. З іншого боку, необхідним є облік хара-
ктеристик, що залежать від часу та дозволяють 
представити систему в динаміці, наприклад, 
швидкість процесів, що протикають у системі, 
прискорення або вповільнення розвитку. При 
цьому часові показники виступають як окремі 
параметри, що ідентифікують розглянуту систему. 

Привабливим, на думку деяких дослід-
ників, є аналіз цих величин і вивчення можли-
вості впливу не на процеси, що відбуваються, а 
на час як окремий фактор. А.І. Вейник ствер-
джує, що час входить до складу «хронального 
явища», яке визначає динаміку всіх процесів, і 
ходом реального часу можна управляти так 
само просто, як найважливішою характеристи-
кою будь-якого об’єкта (тиском, температу-
рою, електричним потенціалом і т.д.) [1, с.6]. 
Подібна точка зору збігається із висновками 
В.І. Полещука, який пропонує виділити в еко-
номічній системі часові процеси для того, щоб 
урахувати параметр часу при визначенні біз-
нес-процесів та їх динаміки [14, с.61]. 
О.Л. Толокіна звертає увагу на категорію «ві-
льний час», ототожнюючи його з метою суспі-
льного виробництва, зрівнюючи із робочим ча-
сом. Тим самим автор припускає можливість 
впливу на нього для розв'язання поставлених 
суспільством завдань [17, с.97].  

Дані підходи дозволяють якоюсь мірою 

проаналізувати часові параметри, викреслюю-
чи їх із загального числа тих, що описують си-
стему. Кожний параметр динамічного об’єкта 
представляє функцію часу, причому час відіг-
рає роль аргументу. Разом із тим, істотним об-
меженням реалізації такого розв’язання може 
бути неуважність до структурних зв'язків і вза-
ємовпливу складових компонентів. Згодом різ-
на швидкість процесів, що протікають, впливає 
на структурну організацію і поведінку на не-
збіжних часових етапах.  

Для підвищення ефективності функціо-
нування системи необхідне моделювання про-
цесів, що відбуваються, за допомогою універ-
сальних часових параметрів, які враховують 
різні динамічні показники у взаємозв’язку. Та-
ким універсальним параметром є інерційність, 
що відбиває час реакції на зовнішній вплив. 
Збільшення величини інерційності об’єкта 
прямо пов’язане зі збільшенням іншого важли-
вого параметра, його економічної маси, що пі-
двищує стійкість системи, тобто здатність про-
тистояти зовнішнім впливам. Маса економіч-
ної системи – це змінна величина, яка залежить 
від системи управління, організаційної струк-
тури, функціональних особливостей, ресурсно-
го забезпечення. Зростання маси об’єкта, у 
свою чергу, зменшує швидкість зміни визнача-
льних параметрів, впливає на керованість сис-
теми. Також на зміну інерційності впливають 
зовнішні сили і тривалість їх дії. Тому величи-
на інерційності, як часовий показник, ураховує 
інші складові параметри, що повністю характе-
ризують будь-яку соціально-економічну систему. 

Іншими словами, інерційність об’єкта 
управління є первинним або основним показ-
ником, який використовується для всебічного 
опису цього об'єкта, установлення часу реакції 
на збурювання зовнішнього середовища, ви-
значення характеристик функціонування із 
врахуванням їх взаємозв’язку і динаміки. 

Подібне трактування підтверджується 
дослідниками при аналізі різних економічних 
систем і процесів. Колектив вчених, які вивча-
ють побудову моделей розрахунків швидкості 
грошового обігу в регіональних системах і 
зв’язують інерційність із тривалістю реакції 
системи, робить висновок, що «рівень і дина-
міка інерційності можуть бути індикаторами 
забезпеченості економічної системи» [8,с.33]. 
М.Х. Шульман звертає увагу, що кожна фізич-
на система характеризується набором чітко ви-
значених для неї часових параметрів і, відпові-
дно, своєю інерційністю [20, с.5]. 

Констатація факту впливу інерційності 
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на функціонування системи є недостатнім для 
всебічного опису процесів, що відбуваються в 
ній. Для математичного опису досліджуваного 
об'єкта і побудови математичної моделі необ-
хідне оцінювання величини інерційності та її 
формалізація. 

Розрахунок рівня інерційності розвитку 
фізичної системи за допомогою інтервалу часу, 
протягом якого відбувалася зміна показників 
після здійснення керуючого впливу, було дос-
ліджено Ю.Ю. Морозом [9, с.42]. Величина 
інерційності обчислювалася як сума відрізків 
часу визначення показника, що характеризує 
даний об’єкт, виявлення відхилення значення 
від нормативного, прийняття управлінського 
рішення і його реалізації.  

Даний алгоритм дозволяє визначити зна-
чення інерційності в явному вигляді, оцінити 
ефективність прийнятих управлінських рі-
шень. Також передбачається безпосередній 
вплив на систему з метою повернення показ-
ників до первісного значення. У той самий час, 
використання запропонованого методу можли-
во для відносно невеликих систем, що харак-
теризуються малою кількістю показників, змі-
ну яких можливо зафіксувати в обмеженому 
часовому діапазоні.  

М.П. Муравйова, досліджуючи інерцій-
ність в управлінні соціально-економічними 
процесами, розглядає її як параметр, що має 
розмірність (час). Автор визначає її аналітично 
за аналогією із рівнянням фізичного процесу 
руху матеріального тіла із постійною масою, 
яке рухається прискорено під дією прикладеної 
сили. Стосовно економічних процесів, приско-
рення, на думку вченої, еквівалентно приросту 
інтенсивності кінцевого продукту, маса – часо-
вому проміжку, сила – розміру капітальних 
вкладень [10].  

Таке подання інерційних процесів дозво-
ляє використовувати  добре апробований ма-
тематичний апарат, одержувати абсолютні 
значення динамічних характеристик, у тому 
числі інерційності. Разом із тим, подібне 
спрощення не враховує різноманітність факто-
рів, що впливають на складну соціально-
економічну систему, їх зміну на різних часових 
інтервалах, взаємозв’язок і взаємовплив, особ-
ливість структурної організації і системи 
управління. Наведена інтерпретація можлива 
для динамічних процесів, які функціонують на 
відносно малому часовому відрізку й опису-
ються невеликим числом змінних. 

Викладені недоліки не дають змогу ви-
значити таким способом рівень інерційності 

складних соціально-економічних систем, які 
змінюються в часі, перетерплюють вплив різ-
них сил. Також їх функціонування залежить 
від багатьох причин, здатних вивести систему 
зі стійкого стану за невизначений в абсолют-
ному вимірі часовий період. 

Для нематеріальних систем можна конк-
ретизувати основні фактори, що впливають на 
величину інерційності. Так, для системи вищої 
освіти основними є маса освітньої системи, зо-
внішні і внутрішні впливи та їхня тривалість. 
Водночас, кожний із перерахованих факторів у 
свою чергу визначається великим числом па-
раметрів, які залежать від часу, що приводить 
до ускладнення поставленого завдання визна-
чення рівня інерційності. У цьому випадку ця 
величина може бути розрахована опосередко-
вано через динаміку техніко-економічних по-
казників, побудови на основі статистичних за-
лежностей ліній тренда із ймовірнісним про-
гнозуванням поведінки системи.  

В.Г. Нанівська та І.В. Андронова запро-
понували методику детермінування типу інер-
ційності на основі тенденцій зміни показників 
функціонування системи. При цьому залежно 
від виду апроксимованих кривих авторами 
пропонується визначення типу інерційності 
(першого або другого роду) для підбору відпо-
відних математичних моделей [11, с.22]. Поряд 
із очевидною простотою математичного опису 
зміни значень показників і вибору відповідно-
го методу прогнозування недоліком даного пі-
дходу є складність вибору основних парамет-
рів, побудова достовірних динамічних залеж-
ностей, низький рівень прогнозної оцінки для 
складних систем через велику похибку, ймовір-
нісне визначення часових характеристик інер-
ційності. 

На думку К.В. Павлова, величину інер-
ційності соціально-економічної або екологіч-
ної системи можна визначити за допомогою 
функцій, що описують дану систему, кожна із 
яких визначається основними характеристика-
ми (аргументами). Припустивши зміну за де-
який період часу цих параметрів і відповідно 
функцій, міру інерційності автор пропонує ви-
значити як групу значень, виражених у час-
тинних похідних за кожним значущим параме-
тром [13, с.115].  

Позитивним у запропонованому варіанті 
визначення величини інерційності є облік змі-
ни швидкості значущих параметрів, які харак-
теризують процеси у досліджуваній системі. 
Недоліки описаного підходу пов’язані із труд-
нощами функціонального і параметричного 
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опису розглянутої системи, виділенням пара-
метрів, що впливають. Також до недоліків на-
лежить неможливість чіткого визначення часо-
вого періоду, протягом якого потрібно розгля-
дати зміну параметрів. Для відносно невеликих 
економічних систем (рівня підприємств) мож-
на виділити граничні часові діапазони, що ві-

дображають функціонування системи. Але, на-
приклад, для системи вищої школи дане виді-
лення є некоректним, враховуючи безперерв-
ність процесів, що відбуваються.  

Порівняльну характеристику розгляну-
тих підходів до визначення інерційності наве-
дено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика методів визначення інерційності  
 

Метод Опис Перевага Недолік 
За допомогою 
часових 
інтервалів 

Величина інерційності дорів-
нює сумі відрізків часу ви-
значення показника, що хара-
ктеризує даний об’єкт, вияв-
лення відхилення значення 
від нормативного, прийняття 
управлінського рішення і йо-
го реалізація 

Визначення інерційнос-
ті в явному вигляді 

Застосування для відносно 
невеликих систем, які 
описуються невеликою кі-
лькістю показників 

На основі тен-
денцій зміни 
показників фу-
нкціонування 
системи 

Визначення типу інерційності 
(першого або другого роду) 
для підбору відповідних ма-
тематичних моделей 

Простота математично-
го опису зміни значень 
показників 

Складність вибору пара-
метрів, що впливають, 
значна похибка 

На базі частин-
них похідних 

Міра інерційності визнача-
ється як сума у частинних 
похідних за кожним значу-
щим параметром 

Облік зміни швидкості 
значущих параметрів, 
які характеризують  
процеси у досліджува-
ній системі 

Труднощі функціонально-
го і параметричного опису 
розглянутої системи, ви-
ділення значущих параме-
трів 

 
Зміну величини інерційності стосовно 

етапів розвитку системи було досліджено 
В.Л. Сидніною. При аналізі економічної інер-
ційності автор виділяла такі наступні стадії: 
збереження низки елементів економічної сис-
теми і перехід у стабільну фазу; руйнування 
низки елементів і процесів, і «переривання ко-
лишньої інерційності»; народження нових 
елементів із придбанням нових інерційних 
якостей [16, с.151]. Наведений підхід не може 
бути застосованим для системи вищої школи 
через її відносну стійкість у порівнянні із ін-
шими соціально-економічними системами і 
безперервними змінами внаслідок дії зовніш-
ніх сил. Розвиток СВО не припускає розривів і 
руйнування кількості елементів або процесів. 
Вищій освіті притаманний еволюційний харак-
тер перетворень. Наявність стрибкоподібних 
змін під впливом зовнішніх впливів (напри-
клад, інформатизація суспільства наприкінці 
ХХ ст.) пов’язана із якісними трансформація-
ми і не супроводжується припиненням функці-
онування кожної із підсистем СВО.  

Слід підкреслити, що освітня система є 

несумірне більш стійкою у порівнянні із еко-
номічними системами, менше підпадає під зо-
внішні впливи. Незважаючи на те, що всі зміни 
у вищій школі відбуваються у часі, пов’язані зі 
швидкістю процесів, що протікають, їх прис-
коренням або вповільненням, визначення ве-
личини інерційності СВО можливо тільки 
шляхом співвіднесення її із такою ж самою ха-
рактеристикою інших освітніх систем, тобто 
шляхом порівняльного оцінювання.  

Очевидно, що інерція проявляється через 
статичні і динамічні параметри системи. Сто-
совно СВО можна говорити, що вона завжди 
пов’язана із рівнем ефективності освітнього 
процесу. Це означає раціональність застосову-
ваних освітніх технологій, способів і форм ор-
ганізації системи освіти, оптимальний мене-
джмент, включаючи управління фінансами, 
кадрами й освітньою діяльністю. Тому інтерес 
становить не визначення інерційності в абсо-
лютному вирахуванні, а оцінка впливу зовніш-
ніх або внутрішніх впливів на зміну її величи-
ни й облік динаміки в управлінні.  

Як і будь-яка складна соціально-
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економічна система, вища школа включає 
структурно декілька підсистем, що відрізня-
ються функціонально. Як відомо, такими під-
системами є матеріально-технічна, кадрова, 
фінансова, методична, інформаційна, науково-
дослідна, підсистема управління. Усі вони за-
безпечують основні функції освітньої сфери й 
у комплексі вирішують завдання підготовки 
кваліфікованих кадрів для потреб національної 
економіки і суспільства.  

Кожна із перерахованих підсистем, у 
свою чергу, може бути представлена як окрема 
система, яка визначається своїми характерис-
тиками, у тому числі часовими. Наприклад, на 
відміну від економічних систем, життєвий 
цикл кожної підсистеми відповідає життєвому 
циклу СВО в цілому, тому що кожна зі складо-
вих частин є її невід’ємним елементом і окре-
мо існувати не може.  

Інерційність, як універсальна характери-
стика вищої школи, визначає такі часові пара-
метри:  

економічне життя об’єкта або час існу-
вання системи, оскільки збільшення даного 
показника приводить до відтворення елементів 
системи, тим самим збільшуючи її масу та іне-
рційність;  

час впливу зовнішніх сил, збільшення 
якого приводить до зменшення інерційності, 
тому що система втрачає здатність протистоя-
ти їм;  

величина закономірного відставання або 
зменшення динаміки розвитку СВО стосовно 
суспільно-економічних процесів.  

Слід зазначити, що кожна підсистема, 
що входить у систему вищої школи, також ха-
рактеризується рівнем інерційності. Інерцій-
ність усієї системи визначається за найбіль-
шим значенням інерційності частин, що вхо-
дять у неї. Таким чином, для оцінювання рівня 
цього параметра можна порівняти величини 
інерційності вхідних у нього підсистем. 

Варто підкреслити неможливість одер-
жання абсолютних значень даного показника, 
тому що функціонування всіх компонентів 
обумовлене динамічними процесами із безу-
пинно змінними параметрами. Характеристи-
ками інерційності можуть служити швидкість 
або прискорення зміни показників. Враховую-
чи обумовленість відставання або вповільнен-
ня еволюції СВО стосовно розвитку економі-
ки, величина прискорення, як друга похідна за 
часом, буде негативною. 

Для деяких підсистем СВО міра інерцій-
ності визначається відомими способами. Так, 

для матеріально-технічного забезпечення цю 
величину можна оцінити за швидкістю зношу-
вання. При цьому до уваги доцільно взяти такі 
відомі види зношування, як функціональний та 
економічний (зовнішній). Фізичне зношування 
не відбиває належним чином інерційні харак-
теристики, і, при припущенні про його усунен-
ня, може не братися до уваги. Зношування, ви-
ражене у відносних одиницях, відображає 
швидкість втрати функціональних характерис-
тик матеріально-технічної бази, відповідності 
сучасним вимогам щодо якості надання освіт-
ніх послуг, прогнозований дохід та інші харак-
теристики.  

Відповідно до підходів визначення зно-
су, наведених у національних стандартах оцін-
ки, функціональний і зовнішній (економічний) 
зноси можуть розраховуватися виходячи із не-
відповідності споживчих характеристик сучас-
ним вимогам, за вартістю заміщення, викорис-
товуючи прогнозований дохід або прогнозова-
ну завантаженість тощо [12, с.3]. Для одер-
жання величини, що враховує загальне старін-
ня матеріально-технічного забезпечення, за 
аналогією із визначенням сукупного зносу, пі-
дсумковий показник визначається як добуток 
коефіцієнтів функціонального і зовнішнього 
(економічного) зношування. Таким чином, 
отримана величина буде відображати інерцій-
ність даної підсистеми і може використовува-
тися для подальшого аналізу.  

Інерційність інформаційної підсистеми 
може бути оцінено за швидкістю відновлення 
програмно-апаратного забезпечення та за по-
казниками, що відбивають інформатизацію і 
комп'ютеризацію вищої школи.  

Способи визначення інерційності фінан-
сової підсистеми СВО можна розглядати за 
аналогією із розрахунком інвестиційної інер-
ції, вплив якої на економічні системи, а також 
шляхи її зростання або зменшення, досліджу-
вав М.Ю. Журавський [5, с.323].  

У той самий час обчислення величини 
інерційності для деяких підсистем пов’язане із 
труднощами визначення вихідних величин для 
розрахунків її значення. Наприклад, інерцій-
ність управління обумовлена реалізацією ке-
руючих впливів, реакцією системи та її адап-
тацією до нових умов. Вона залежить від скла-
дності структури самої системи освіти, інер-
ційності мислення і багатьох інших факторів. 
Є нерозв’язаною проблемою врахування впли-
вів різноманітних сил, а, відповідно, однознач-
не визначення величини інерційності. Ці ж са-
мі доводи відносяться до підсистем кадрового і 
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методичного забезпечення. Розраховану вели-
чину інерційності зазначених підсистем СВО 
не можна співвіднести із інерційністю інших 
освітніх систем через практичну неможливість 
реалізації цього варіанта. Отже, невідома ве-
личина для зазначених підсистем може бути 
прирівняна інерційності всієї системи в ціло-
му, що логічно виправдано. 

У цьому випадку по відношенню до ви-
щої школи одним із методів знаходження міри 
інерційності може бути використання показни-
ків функціонування «ідеального вузу» та порі-
вняння його із існуючою СВО. У разі відмін-
ності параметрів (об’ємних показників) засто-
совується середньозважена оцінка або відпові-
дний підбір зразкової освітньої системи. 

Схожим варіантом обчислення рівня іне-
рційності є так званий метод вартісної оцінки. 
При цьому, виділивши за рейтинговими пара-
метрами загальновизнані передові освітні сис-
теми і визначивши у грошовому вираженні ос-
новні показники функціонування, можна оці-
нити у відносних одиницях інерційність СВО. 
Так, різниця в кількості коштів, витрачених на 
підготовку студента, приведена до спільного 
знаменника та інтерпретується як відставання 
або випередження досліджуваної системи. Як 
вихідні повинні використовуватися статистич-
ні дані, що стосуються якості підготовки фахі-
вців, працевлаштування випускників, співвід-
ношення кількості затрачених коштів на підго-
товку студента і планований дохід, оцінка яко-
сті підготовки із боку роботодавців та ін. Ана-
ліз отриманого значення інерційності зводить-
ся до виявлення найбільш інерційної підсисте-
ми СВО і прийняття відповідного управлінсь-
кого рішення. 

Отже, по-перше, інерційність є універса-
льним часовим показником, що відбиває час 
реакції економічної системи на зовнішній 
вплив, враховує величину економічної маси 
досліджуваного об’єкта, його організаційну 
структуру і систему управління, взаємозв'язок і 
взаємовплив складових підсистем. По-друге, 
існуючі методи визначення рівня інерційності 
економічних систем шляхом обчислення інвес-
тиційної інерції, функціонального і зовнішньо-
го (економічного) зносу, аналізу змін статис-
тичних показників мають свої переваги й не-
доліки, але їх неможливо застосовувати до си-
стеми вищої школи через особливості її розви-
тку і  функціонування. По-третє, визначення 
інерційності СВО доцільно проводити для всієї 
системи в цілому, а не для окремих підсистем, 
обчислювати її у відносних одиницях у порів-

нянні із іншими освітніми системами. По-
четверте, для забезпечення якісного монітори-
нгу розвитку освітньої сфери необхідне вдос-
коналювання механізму збору, обробки і пере-
дачі статистичної інформації, використання 
додаткових індикаторів для прийняття управ-
лінських рішень із підвищення ефективності 
функціонування СВО. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ» 
 
 

У роботі розглядається важлива роль 
таких інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, як комп’ютерне тестування на основі ва-
лідних програмно-педагогічних тестів і прове-
дення вебінарів для формування компетенцій у 
сфері електронної комерції, а також умови 
ефективного застосування ІКТ у e-бізнесі з 
урахуванням інформаційної безпеки. 

Ключові слова: електронна комерція, 
Болонський процес, TEMPUS «ECOMMIS», ва-
лідні тести, комп’ютерне тестування, ризики, 
інформаційно-комунікаційні технології, інфор-
маційна безпека 
 
Л.М. Ивашко  

Роль информационно-коммуникационных 
технологий при обучении и реализации ос-

новных положений дисциплины «Электрон-
ная коммерция» 

В работе рассматривается важная роль 
таких информационно-коммуникационных 
технологий, как компьютерное тестирование 
на основе валидных программно-
педагогических тестов и проведение вебинаров 
для формирования компетенций в области 
электронной коммерции, а также условия эф-
фективного применения ИКТ в е-бизнесе с 

учетом информационной безопасности. 
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ция, Болонский процесс, TEMPUS «ECOMMIS», 
валидные тесты, компьютерное тестирова-
ние, риски, информационно-коммуникационные 
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The role of information and communication 
technologies in teaching and implementing key 
provisions of discipline «Electronic Commerce» 

This paper considers the important role of 
information and communication technologies such 
as computer-based testing software and valid pe-
dagogical tests and conducting webinars for form-
ing competence in the field of e-commerce and the 
terms of the effective use of ICT in e-business 
based on information security. 

Keywords: e-Сommerce, Bologna process, 
TEMPUS «ECOMMIS», validtests, computer-
based testing, risks, information-communication 
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Електронна комерція є однією з найваж-

ливіших  тем  нашого  часу. Це пов’язано з тим, 
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що вона принципово змінює способи роботи 
бізнесу і спрямована на майбутнє. E-бізнес 
означає підключення й оптимізацію всіх біз-
нес-процесів на основі широкого використання 
інформаційних і телекомунікаційних техноло-
гій та містить всі електронні процеси і проце-
дури, що відбуваються у діловому світі. Інтен-
сивний розвиток і поширення електронної ко-
мерції, формування та вдосконалення її видів, 
ризиків, технологій, операцій, систем забезпе-
чення затребувало фахівців високої кваліфіка-
ції у галузі електронної комерції з метою по-
долання існуючої нестачі кадрів у сфері елект-
ронного бізнесу. Актуальність дослідження 
обумовлена необхідністю підвищення якості 
підготовки фахівців у сфері організації та здій-
снення комерційних операцій в інформаційно-
му середовищі Інтернет в умовах ринкової 
економіки. Бакалаври та магістри економічно-
го профілю повинні мати уявлення про тенде-
нції розвитку електронної комерції: про ризики 
електронної комерції та методи оперативного 
впливу на них, методи і принципи управління 
ризиками, про існуючі в Україні та світі інфо-
рмаційні технології та системи, що підтриму-
ють процеси аналізу, оцінки та управління ри-
зиками тощо. У зв’язку із цим актуальним є 
проведення дослідження, спрямованого на ро-
зробку методологічних аспектів підвищення 
якості навчання з нової економічної дисциплі-
ни «Електронна комерція» з використанням 
ІКТ. 

Електронна комерція, як академічне по-
няття, з’явилося лише в останнє десятиліття. 
Це нова область знань, яка знаходиться на сти-
ку економіки та інформатики і не повною мі-
рою забезпечується класичними навчальними 
курсами з економіки та інформатики. Вона та-
кож повинна враховувати аспекти як націона-
льного, так і міжнародного права у зв’язку з 
ростом міжнародної торгівлі та економічної 
кооперації [1]. Найважливішим завданням ви-
щої економічної освіти, відповідно до Болон-
ського процесу, є формування компетенцій. 
При навчанні з такої нової дисципліни, як 
«Електронна комерція» у студентів-
економістів повинні бути сформовані компете-
нції із ризик-менеджменту та інформаційної 
безпеки. Тому, при підготовці бакалаврів і ма-
гістрів економічного профілю, на нашу думку, 
особливу увагу варто приділити більш глибо-
кому упровадженню методів і принципів 
управління ризиками у сучасні освітні інфор-
маційно-економічні програми. 

Значні можливості для розвитку здібнос-
тей університетів адаптуватися і проявляти 
гнучкість з метою швидкого реагування на 
зміни вимог ринку праці надає участь у проек-
тах програми TEMPUS – однієї з програм Єв-
ропейського Союзу, яка спрямована на спри-
яння розвитку систем вищої освіти. Основне 
завдання програми – розширення співробітни-
цтва в галузі модернізації вищої освіти для 
зближення і гармонізації систем освіти різних 
країн у контексті реалізації Болонського про-
цесу. Метою одного з проектів TEMPUS-
ECOMMIS «Дворівневі програми навчання 
електронної комерції для розвитку інформа-
ційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі») 
є реформування системи підготовки бакалаврів 
і магістрів у сфері електронної комерції відпо-
відно до сучасних вимог економічного розвит-
ку з урахуванням принципів Болонського про-
цесу; розробка і впровадження нових практи-
ко-орієнтованих навчальних планів і модулів 
програм підготовки бакалаврів і магістрів; змі-
цнення зв’язків між вищими навчальними за-
кладами у країнах-партнерах і ринком праці.  

Слід зазначити, що з цілої низки питань 
ступінь вивченості проблематики навчання з 
дисципліни «Електронна комерція» є недоста-
тньою, хоча ця проблема піднімалася багатьма 
авторами. Так, В.С. Канев присвятив свої дос-
лідження удосконаленню інформаційних осві-
тніх програм [1; 2]. А.І. Уринцов, 
Ю.Ф. Тельнов, В.А. Подсолонко та В.В. Дик 
обґрунтовують доцільність використання ін-
формаційних систем задля досягнення стійкого 
розвитку [3; 4]. Р.М. Садретдинов обирав еко-
номіко-математичні методи та моделі як осно-
вний інструмент дослідження стану та розвит-
ку електронної комерції [5]. Отже, не зважаю-
чи на дані дослідження, існує досить висока 
потреба у подальшому обґрунтуванні теорети-
ко-практичного наповнення дисципліни «Еле-
ктронна комерція». 

Метою статті є виклад основних по-
ложень дисципліни «Електронна комерція» і 
розробка методологічних основ її вивчення ба-
калаврами і магістрами з використанням ІКТ. 

Найважливішим завданням вищої освіти, 
згідно із Болонським процесом, є формування 
широких компетенцій випускників при істот-
ному скороченні аудиторних занять. Це вима-
гає повсюдного застосування у процесі на-
вчання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Тому при розробці методологічних аспек-
тів вивчення нової дисципліни «Електронна 
комерція» важливе застосування передових 
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педагогічних ІКТ. 
Електронна комерція є інструментом ін-

теграції держав, галузей, підприємств і фізич-
них осіб. Застосування інформаційних телеко-
мунікаційних технологій дає можливість ком-
паніям вийти на світовий ринок, розширює ка-
нали збуту, об'єднує постачальників і покупців 
у єдину систему, дозволяє значно знизити ви-
трати в ланцюжках попиту та пропозиції, об-
слуговувати замовників на вищому рівні, про-
никати на раніше недоступні з географічних 
причин ринки, створювати нові ринки праці та 
капіталу, і, нарешті, переглядати сам характер 
своєї діяльності [5]. Динаміка Internet-індустрії 
стимулює розвиток величезної кількості сумі-
жних сервісів, послуг, технологій та опцій, 
об’єднаних умовним терміном «електрона ко-
мерція», таких, як: електронний обмін інфор-
мацією (Electroniс Data Interchange, EDI); елек-
тронний рух капіталу (Electronic Funds 
Transfer, EFT); електронну торгівлю (англ. e-
trade); електронні гроші (e-cash); електронний 
маркетинг (e-marketing); електронний банкінг 
(e-banking); електронні страхові послуги (e-
insurance) [6]. На порозі 2000-х років цей ринок 
особливо всерйоз ніхто не сприймав. Однак, за 
підсумками 2012-го року світовий оборот e-
commerce перевищив один трильйон доларів, 
що становить, за даними ООН, 5% від усієї тор-
гівлі товарами в минулому році. А за підсум-
ками роботи дослідницької компанії eMarketer, 
у 2013 р. цей показник збільшився на 30% – до 
1,3 трлн., що на тлі зростання всієї світової то-
ргівлі з 2010 по 2012 рр. лише на 5% виглядає 
вражаюче [7]. Експерти підрахували, що за 
минулий рік обсяг українського ринку елект-
ронної комерції досяг 2 млрд. дол., що на 
1 млрд. доларів перевищує результати 2012 р. 
Сьогодні електронна комерція – це досить пер-
спективний напрям торгівлі, тому що в Україні 
обсяг ринку електронної комерції за рік нині-
шній зросте, за оцінками компаній Morgan 
Stanley Research і Fintime, ще на 50% [8]. Але 
ризики і вигода завжди ходять поруч. Поряд з 
очевидними успіхами світового співтовариства 
у сфері розвитку електронної комерції, інфор-
матизації та високих технологій, що застосо-
вуються в електронній комерції, чітко спосте-
рігається зростання ризиків, здійснюваних за 
допомогою цих же високих технологій.  

Можна назвати основні проблеми інфо-
рматизації бізнесу і вплив інформаційних тех-
нологій на діяльність підприємств: 

 робота підприємств та їх економічна 
діяльність прямо залежні від працездатності 

засобів автоматизації та загального рівня ІТ 
всередині підприємства; 

 якість ІТ визначає оперативність керу-
вання – швидкість обміну актуальною інфор-
мацією, правильність розрахунків економічних 
показників, можливість швидко приймати 
стратегічні та інші рішення під впливом зов-
нішніх чинників, що впливають на економічну 
систему; 

 вимоги до наданого рівня безпеки під-
приємства можуть бути забезпечені тільки за 
рахунок сучасних інформаційних технологій і 
засобів захисту інформації та іншого [9]. Ви-
користовуючи інформаційні технології, органі-
зації можуть переглядати і модернізувати свої 
бізнес-процеси з метою підвищення швидкості 
та якості послуг, що надаються, і зниження ви-
трат. Нові інформаційні системи можуть доко-
рінно змінити структуру всієї організації, здій-
снюючи вплив на способи функціонування ор-
ганізації чи, навіть, на напрямки її діяльності. 
Основною метою, яку переслідують компанії 
при створенні системи управління ризиками, є 
підвищення ефективності роботи, зниження 
втрат і максимізація доходу та, найголовніше, 
підвищення її вартості. Відповідно, ризик 
пов’язаний не тільки з загрозами, а й з можли-
востями. Електронна комерція, з цілком зрозу-
мілих причин, здійснюється ще на більш ризи-
ковому тлі, оскільки широке застосування для 
її реалізації ІКТ вимагає також урахування по-
ложень інформаційної безпеки [1]. 

Ризики мають відношення до майбутніх 
результатів електронної комерції, а негативні 
їх наслідки можуть стати проблемами, що ви-
магають розв’язання. Адже найважливішими 
характеристиками ризику є: можливість, ймо-
вірність, істотність наслідків. Ризик у підприє-
мницькій діяльності має цілком самостійне те-
оретичне і прикладне значення як найважли-
віша складова теорії та практики управління, 
взагалі, і першорядне значення в ефективному 
ризик-менеджменті, зокрема. Управляти ризи-
ком – означає превентивне оцінювання небез-
пеки, прогнозування розвитку подій у майбут-
ньому і вживання заходів щодо посилення по-
зитивного ефекту та зменшення негативного 
для благополуччя економічної системи. Пре-
вентивне управління ризиками здійснюється на 
всіх фазах життєвого циклу проектів та забез-
печує: відкритість в обговоренні ризиків як 
всередині компанії, так і з зацікавленими осо-
бами (Stakeholders); безперервне самовдоско-
налення і отримання уроків з накопиченого до-
свіду створення та управління проектами; пра-
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вильний розподіл відповідальності членів про-
ектної групи проекту, упровадження фіксова-
них форм звітності для ризикових ситуацій. За-
звичай, найризиковіші ті проекти, які є значи-
мими для e-бізнесу, які виконуються у жорст-
ких часових межах, а також використовують 
дефіцитні або дорогі ресурси, орієнтовані на 
нові ІТ, «віртуальні» проектні групи (члени 
групи знаходяться на значній відстані один від 
одного) і проектні команди, створені з фахівців 
різних компаній, організацій або субпідрядни-
ків і т.п. 

Існуючі ризики електронної комерції рі-
зноманітні та можуть бути розділені на безліч 
категорій. Виявити всі ризикотворні чинники 
досить складно. По-перше, більшість ризиків 
мають як загальні фактори, так і специфічні. 
По-друге, конкретний ризик може мати різні 
причини виникнення залежно від виду діяль-
ності компанії. 

Переважно, всі види ризиків взаємопо-
в'язані та впливають на успіх діяльності підп-
риємств електронної комерції. На конкретний 
ризик може вплинути значна кількість ризико-
творних чинників. Одні з них притаманні кон-
кретним ризикам і не впливають на ризики ін-
ших видів даного проекту, інші – інтегральні, 
які впливають одночасно й на інші ризики. До 
того ж, зміна одного виду ризику може викли-
кати зміну більшості інших. 

Серед ризиків електронної комерції мо-
жна виділити такі види ризиків, як [9]: 

 операційні ризики: це ризики втрат, що 
виникають унаслідок неадекватних або помил-
кових внутрішніх процесів, персоналу та сис-
тем або зовнішніх чинників. Припускають мо-
жливість непередбачених утрат унаслідок тех-
нічних помилок при проведенні операцій, на-
вмисних і ненавмисних дій персоналу, аварій-
них ситуацій, збоїв апаратури, несанкціонова-
ного доступу до інформаційних систем і т.д.; 

 технологічні ризики: характеризують 
здатність інтегрованого рішення «коректно на-
кладатися» на наявну інфраструктуру та інфо-
рмаційні потоки і часто пов’язані з одноосіб-
ним прийняттям менеджером рішень щодо ри-
зиків (ідентифікація, аналіз, вибір методу реа-
гування); 

 фінансові ризики: припускають погір-
шення бізнес-показників у результаті неправи-
льно обраної стратегії; також неякісне упрова-
дження ІКТ може спровокувати виникнення 
фінансових ризиків; 

 технічні ризики – це ризики, пов’язані з 
технікою (відмова і збої у роботі обладнання, 

помилки в монтажі і т.п.). Технічні ризики 
включають в себе ризики отримання негатив-
них результатів упровадження інноваційних 
технологій, недосягнення запланованих пара-
метрів, виникнення різного роду проблем при 
використанні нових технологій і продуктів, 
збій і поломку обладнання; 

 ризики оцінки строків: для більшості 
проектів електронної комерції, особливо в 
проектах щодо розробки та впровадження про-
грамного забезпечення (ПЗ) промислових хол-
дингів, характерні помилки в оцінюванні тер-
мінів робіт проекту. До того ж, реальні терміни 
робіт можуть відрізнятися від запланованих у 
декілька разів; 

 інтеграційні ризики: пов’язані з необ-
хідністю інтеграції нових технологій в існуючу 
інфраструктуру організації та забезпечення 
при цьому безперервності операційної діяль-
ності й виробництва продукції. Найхарактер-
нішими є ризики переходу до нової системи, 
які включають в себе витрати на зупинку підп-
риємства або його складових під час упрова-
дження ІТ-рішень, навчання персоналу і т.д.; 

 комерційні ризики (або ризики третіх 
сторін): можуть бути визначені на основі чин-
ників бізнесу, наприклад, надійності постача-
льників, платоспроможності замовників, дос-
віду співвиконавців, пов’язані з вибором тех-
нології та постачальника. Необхідно оцінити 
успішність технології на ринку, її актуальність, 
доступність необхідного апаратного та про-
грамного забезпечення, його якість і частоту 
модернізації тощо. Також слід оцінити надій-
ність постачальника необхідних технологій; 

 ризики персоналу: пов’язані із кваліфі-
кацією, професіоналізмом і бажанням персо-
налу якісно і своєчасно виконувати свою робо-
ту. Найчастіше зустрічаються такі проблеми 
при роботі з персоналом, як: нездатність або 
недосвідченість співробітників, недостатність 
досвіду менеджера проекту, часта і суперечли-
ва зміна вимог замовником, плинність кадрів. 

Проте, незважаючи на серйозну практи-
чну реалізацію та теоретичні дослідження, 
операційний ризик залишається найменш тео-
ретично формалізованою областю сучасного 
ризик-менеджменту: починаючи від відсутнос-
ті єдності щодо розуміння його типологічних 
особливостей та закінчуючи методологічними 
труднощами кількісної оцінки рівня операцій-
ного ризику. 

Поняття «операційний ризик» було ви-
значено в угоді «BASEL-II» [10]. Операційни-
ми ризиками називаються ризики втрат, що 
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виникають унаслідок помилок у внутрішніх 
системах, процесах, діях персоналу, або зовні-
шніх подій, наприклад, стихійних лих і т.д. 
Операційний ризик визначається, як ризик 
збитків у результаті неадекватності внутрішніх 
процедур або їх недотримання, дій людей і си-
стем або зовнішніх подій. Це визначення міс-
тить юридичний ризик, але виключає стратегі-
чний і репутаційний ризики. 

Джерелами операційного ризику є: про-
цеси; персонал; системи (у тому числі й інфо-
рмаційні системи); зовнішні події. Згідно з ме-
тодологією MSF (Microsoft Solution 
Framework), існують чотири основні категорії 
ризикотворних чинників операційного ризику: 
«люди», «процеси», «технології», «зовнішні 
умови». 

До першої категорії – «люди» – MSF ре-
комендує відносити фактори, пов’язані із за-
мовниками, кінцевими користувачами, спон-
сорами, зацікавленими сторонами, персоналом, 
організацією, професійною кваліфікацією, по-
літикою і мораллю. 

Друга категорія – «процеси» – містить 
такі ризикотворні чинники, як: цілі та задачі 
проекту, процес прийняття рішень, характери-
стики проекту (бюджет, витрати, терміни, ви-
моги) та ключові етапи проекту (проектування, 
реалізація, тестування). 

До третьої категорії – «технології» – від-
носяться: безпека розробки, середовище роз-
робки і тестування, інструментарій, операційне 
середовище та інше. 

До останньої, четвертої категорії потра-
пляють зовнішні умови: законодавство, індус-
тріальні стандарти, конкуренція, економічні 
умови, бізнес-умови [11]. 

Ураховуючи ці обставини, сучасна вища 
економічна освіта повинна зважати у своїх 
програмах і на всебічний прояв ризиків та фо-
рмувати культуру, а точніше компетенції взає-
модії з перешкодами і загрозами реального бі-
знесу. Це справедливо не тільки для бізнесу, 
збагаченого ринковими, кредитними, опера-
ційними ризиками, ризиками ліквідності тощо. 
Це справедливо і для соціальної сфери [12], 
сфери техногенних проявів. Скрізь, де присут-
ній соціум і його взаємодія з середовищем, ви-
никає необхідність управляти ризиками. У сві-
ті з його постійною генерацією інновацій мова 
повинна йти про створення систем управління 
ризиками. 

В основі будь-яких компетенцій лежать 
знання. Найважливішим завданням при на-
вчанні електронної комерції є оцінювання 

отриманих знань. 
Загальноприйнятим у даний час методи-

чним підходом об’єктивного оцінювання якос-
ті навчання студентів з використанням інфор-
маційних і комунікаційних технологій є 
комп’ютерне тестування. Із розвитком інфор-
маційних технологій педагогічне тестування 
трансформувалося в автоматизовану систему 
контролю знань – комп’ютерне тестування. 
Таким чином, комп’ютерне тестування, як ін-
новаційна педагогічна технологія оцінювання 
якості навчання, є в даний час невід’ємною ча-
стиною процесу навчання.  

Методологічно обґрунтованим інструме-
нтом контролю знань є педагогічні тести. При 
цьому під педагогічним тестом розуміють сис-
тему тестових завдань, складену за певними 
правилами, яка дозволяє оцінити рівень студе-
нтів: сукупність їх знань та, навіть при викори-
станні певних форм тестових завдань, умінь і 
навичок у конкретній предметній сфері, зокре-
ма, в «електронній комерції». Комп’ютерну 
реалізацію педагогічного тесту називають про-
грамно-педагогічним тестом [13]. 

Основною характеристикою педагогіч-
ного тесту є валідність, яка відображає перевір-
ку знань змісту всіх основних дидактичних 
одиниць дисципліни. До того ж, під дидактич-
ною одиницею розуміють логічно самостійну 
частину навчального матеріалу дисципліни, за 
своїм обсягом та структурою відповідну таким 
компонентам змісту, як поняття, теорія, закон, 
явище, факт, об’єкт і тому подібне [14]. 

До переваг комп’ютерного тестування 
відносяться:  

 можливість автоматизації, тобто без 
участі викладача, процесу тестування та відо-
браження його результатів; 

 зручність реалізації різних алгоритмів 
формування пакету тестових завдань та їх 
пред’явлення студентам, переважно, шляхом 
використання генератора випадкових чисел; 

 можливість проведення тестування при 
самостійній роботі у глобальній мережі. 

Разом із тим, часто при розробці програм-
но-педагогічних тестів забезпеченню їх валід-
ності не приділяється належна увага. Адже 
тільки знання, об’єктивно оцінені з викорис-
танням валідних програмно-педагогічних тес-
тів, можуть бути основою формування універ-
сальних та професійних компетенцій. 

Прийнятність розроблених тестових за-
вдань, яка залежить не тільки від їх змістовної 
валідності, але і прийнятних форм тестових за-
вдань, що входять у тест із дисципліни може 
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бути визначена лише на основі статистичного 
аналізу. 

Статистичний аналіз досліджуваного 
явища або процесу завжди спирається на поча-
ткові статистичні дані. У даному випадку це 
повинні бути дані результатів апробації розро-
бленого викладачами тестового матеріалу, що 
містить завдання у певній тестовій формі (пе-
редтестові завдання), у навчальному процесі на 
досить представницькій вибірці студентів для 
отримання статистично значимих результатів.  

Слід підкреслити, що в результаті стати-
стичного аналізу не всі передтестові завдання 
після апробації стають валідними тестовими 
завданнями, з яких надалі формуються ком-
п'ютерні бази програмно-педагогічних тестів.  

Саме на етапі статистичного аналізу ре-
зультатів апробації тестових матеріалів у на-
вчальному процесі проводиться виявлення та-
ких передтестових завдань, які вимагають по-
дальшого їх коректування або відбракування. 

Основним критерієм для цього є апосте-
ріорна трудність передтестового завдання pi. (у 
відносних одиницях). Для кожного i-го перед-
тестового завдання може проводиться обчис-
лення pі за формулою [15 ]: 

ni oi
i

ni

N N
p ,

N


  

де niN  – кількість пред'явлень i-го передтесто-
вого завдання; 

oiN  – кількість подій, коли на пред’явлене 
i-е передтестового завдання була да-
на правильна відповідь. 

 
Зазвичай, розглядаються не значення pi, 

а їх зони. У табл. 1 розглянуто приклад розпо-
ділу передтестових завдань за п’ятьма зонами 
їх апостеріорної складності на прикладі дис-
ципліни «Електронна комерція» [16]. 

 

Таблиця1 
Розподіл передтестових завдань за зонами їх апостеріорної складності 

 
pi 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 

% передтестових завдань 14 24 33 21 8 
 

Зазначимо, що при статистичному аналі-
зі розподілу складності передтестових завдань 
pi особливої уваги заслуговує п’ята зона (0,8; 
1). У неї потрапляють передтестові завдання, 
на які правильно не відповідає або відповіла 
лише незначна частина студентів. 

Як видно з табл. 1, у першу зону потра-
пили 14% передтестових завдань. Попадання 
передтестових завдань у першу зону (щодо 
отримання за виконання цих завдань студен-
том невиправдано високої оцінки результату 
тестування) може свідчити не тільки про їх 
тривіальність, а не про знання предмету (такі 
завдання слід обов’язково виключити з тесту), 
але і про те, що ці передтестові завдання добре 
перевіряють знання дидактичних одиниць. То-
му ці передтестові завдання без ретельного 
аналізу не повинні виключатися з валідного 
тесту з дисципліни.  

У п’яту, найважчу зону, входять 8% пе-
редтестових завдань. Вона може істотно впли-
нути на загальний результат тестування студе-
нта, оскільки за ці завдання отримана най-
менша кількість правильних відповідей. Такі 
передтестові завдання або складені не зовсім 
коректно та їх зміст важкий для розуміння сту-
дентів, або невдало вибрана тестова форма їх 

представлення. Такі завдання слід відкоригу-
вати або навіть замінити на два або більше для 
кращого розкриття змісту дидактичної одиниці 
дисципліни. 

І, як показує наш досвід, в цю зону пере-
важно входять тести, що визначають можливі 
ризики електронної комерції. Але тільки знан-
ня перерахованих вище ризиків ще не зможуть 
сформувати компетенції. Необхідне особисте 
спілкування студентів і викладача. І тут неоці-
ненну допомогу можуть надати такі нові ІКТ, 
як вебінари. 

Успіх у розвитку ІКТ та чітке розуміння 
академічною громадою того, що найвища ефе-
ктивність у досягненні високої якості освіти 
досягається при особистому спілкуванні ви-
кладача зі студентами, призвели до того, що 
приблизно з 2011 р. почалася активна розроб-
ка, а потім і застосування у навчальному про-
цесі нової освітньої інформаційно-
комунікаційної технології – вебінарів. Вебіна-
ри застосовуються у навчальному процесі та-
ких ВНЗ, як: Одеський національний економі-
чний університет та Таврійський національний 
університет імені В. Вернадського тощо [17]. 

Разом з тим, широке використання у 
процесі реалізації електронної комерції ІКТ та-
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їть ряд загроз, пов’язаних із порушеннями ін-
формаційної безпеки. І, як показує практика бі-
знесу, основною проблемою є брак знань ви-
пускників цієї сфері. При навчанні студентів 
повинні враховуватися такі фактори:  

 органічне поєднання знання тенденцій 
у сфері електронної комерції та управління ри-
зиками електронної комерції з соціально-
економічними тенденціями розвитку регіону та 
країни; 

 зміцнення значимості математики в 
економіці: формування у наших випускників 
достатньої економіко-математичної культури – 
фундаменту сучасної бізнес-аналітики; 

 формування достатньої культури ри-
зик-менеджменту; 

 широке використання можливостей су-
часних інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у навчальному та дослідницькому процесі; 

 органічне поєднання освітньої та дос-
лідницької діяльності. 

У статті показано, що при вивченні такої 
досить нової дисципліни, як «Електронна ко-
мерція», при формуванні компетенцій з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних тех-
нологій особливу увагу варто приділити: 

 вивченню ризиків електронної комер-
ції, зокрема, операційних ризиків; 

 вивченню інформаційної безпеки при 
проведенні бізнесу. 

Розроблено методологічні аспекти вико-
ристання таких інформаційних технологій, як 
комп'ютерне тестування на основі валідних 
програмно-педагогічних тестів для оцінювання 
знань, які є основою формування компетенцій 
бакалаврів і магістрів у сфері електронної ко-
мерції. 
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