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FORECASTING THE LEVEL OF FINANCIAL COMPONENTS 

OF ECONOMIC SECURITY  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Summary 
The article deals with the practical aspects of assessing and forecasting 

financial component of economic security of the enterprise and the influence 
of financial risks. The most common approaches to assessing the level of 
financial component of economic security of enterprises are considered, their 
disadvantages are identified. The system of indicators for determining the 
level of financial component of economic security of the enterprise is 
presented. The method of estimation of the financial component in the system 
of management of economic security of the enterprise is improved. Research 
content in the concept of “financial component of economic security of the 
enterprise” allowed to prove the importance of evaluating the financial 
component as a prerequisite for ensuring economic security. An approach is 
proposed to identify financial risks and the scope of their potential impact. 
The place of forecasting in the system of management of economic security of 
agricultural enterprises is considered, based on the defined integral indicator 
of the financial component of economic security with disbanded series set, 
which used trend analysis to determine the equations of trends by which 
predictive values of the level of financial component of the economic security 
of the enterprise are found. 

 
Introduction 

Given the leading role of the financial component in the economic security 
of the enterprise, which, on the one hand, is the financial resources that 



416 

determine the possible volumes of economic activity, competitiveness and 
independence of the enterprise, and, on the other hand, are restrictive of other 
components, especially its evaluation and forecasting because it is the 
financial component as an integral feature of the enterprise's ability to confront 
existing and emerging internal and external dangers and threats, with capacity 
TEM to ensure and maintain financial balance, stability, solvency and 
liquidity in the current and future periods. 

In this regard, the forecasting of the level of the financial component is 
considered as the most important component of the system of management of 
the economic security of agricultural enterprises, since the development of the 
forecast model allows to establish trajectories of changes in the characteristics 
of the financial component, which will certainly reduce the uncertainty of their 
final resultant effect and increase their efficiency conditions. 

Forecasting plays an important role in the justification and choice of 
management decisions related to ensuring the financial development of the 
enterprise and is the basis for finding the most effective ways of development 
of economic entities on the basis of a comprehensive retrospective analysis 
and study of trends in its development [1, p. 84]. 

The effectiveness of management decisions depends on the quality of 
forecast analytical studies. These studies and forecasts, developed on the basis 
of econometrics and provided to minimize the unpredictable and negative 
consequences of management decisions, minimize the uncertainty of their end 
result. To this end, the following requirements are imposed on financial 
security projections: 

– high level of substantiation of methodology and reliability of forecasts, or 
reduction of probability of forecast errors; 

– complexity of the forecast, that is, the forecast should have a sufficiently 
complete description and dynamics of what is happening in the financial 
environment; 

– balance of forecasts and their structural blocks with each other; 
– continuity of forecasting, namely forecasts of different forecasting periods 

should be consistent logically, functionally and informatively [2, p. 151]. 
The identification of risks and scope of their potential impact is equally 

important both in the assessment and in the forecasting of the level of financial 
component of the economic security of agricultural enterprises. 

 
Part 1. The identification of risks and the fields of their possible impact 
Given the fact that the risk is subjective, and to ensure greater reliability of 

the results in the future, identifying risk areas and their possible impact on the 
level of economic security of farms and effective methods that would ensure 
maximum accuracy of the results obtained have been used. 

The analysis of the literature proves that a large amount of data and 
complicated calculation methods are used to a greater extent in determining 
the risks and their impact on a particular object. 
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In addition, the analysis, assessment and prediction of the scope of the 
possible impact of certain risks are based on the already generalized values of 
the risks in the calculations of which almost no attention has been paid to the 
conditions and risk factors. 

In our opinion, it is advisable to carry out the identification of risks of 
influence on the level of economic security of agricultural enterprises 
according to indicators of functional components of economic security, which 
are logical in view of the areas of their possible impact. 

Mathematically, such calculations are almost impossible to make, and the 
results obtained will be far from reality, which is why, in our opinion, it is 
advisable to carry out the identification of risks and the scope of their possible 
impact on the level of economic security of agricultural enterprises using the 
Delphi expert method. 

Expert evaluation methods are used to describe the quantitative and 
qualitative characteristics of the studied processes, and in particular to 
construct logical rules for the choice of solutions that are formed on the basis 
of their own ideas and knowledge about any branch of problems; 
development of a point evaluation of the level of financial security on the 
basis of the analysis of the results of recognition of actual financial security 
indicators by means of successive selection rules obtained by training on the 
proposed training sets of financial security indicators. Among the reasons for 
using the methods of expert evaluation it is necessary to distinguish the 
impossibility of obtaining the necessary array of static information, the 
absence of analogues of the development of events, the presence of uncertain 
environment of the functioning of the object, the influence of the object's 
functioning [3, p. 126].  

To increase the likelihood of the results obtained, the experts were provided 
with financial statements of the investigated agricultural enterprises of the 
Cherkasy region (including form 50 s.r.), information on the potential yield 
(PY) of field crops at different coefficients of photosynthetic active radiation 
(PHAR) efficiency, soil bonuses by main crops in the regions and zones of 
Ukraine; the price of the score in the soil-climatic zones of Ukraine, in the 
centers of the main products; standards of crop rotation frequency in rotation; 
data on the level of ecological status by indicators of ecological stability and 
anthropogenic load. 

The algorithm of conducting expert assessment of the risk impact by 
functional components on the level of economic security of agricultural 
enterprises is summarized in Fig. 1. 

Since in the summary matrix there are related ranks in the estimations of all 
experts, their transformation was made without changing the experts' opinions, 
that is, corresponding ratios were kept between the ranks numbers, on the 
basis of the transformation of ranks a new matrix of ranks is constructed 
according to the following formula: 
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Fig. 1. Algorithm for conducting expert assessment  

of the impact of risks by functional components on the level  

of economic security of agricultural enterprises 
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Since the sum of the columns of the matrix is equal to each other and the 
checksum, accordingly, the matrix is made correctly, which allows to 
distribute the risks. 

Assessment of the impact of risks by functional components on the 

level of economic security of agricultural enterprises 

Setting up an expert commission Number of experts: 10 

Determining the number  

of factors 

Number of risks: 43 

Drawing up a summary matrix of ranks 

Preforming ranks in expert estimates 

A new rank matrix is constructed on the basis of the re-ranking  

Analysis of significance of investigated risks 

Assessment of the average degree of agreement of the opinions  

of all experts 

Assessment of the significance of the coefficient of concordance 

Building a matrix of transformed ranks 

Formation of results 
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The average degree of concordance of the opinions of all experts is 
estimated using the coefficient of a concordance since there are cases when 
there are related ranks, that is, the same values of ranks in the estimates of one 
expert: 
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where, Li is the number of links (types of repeating elements) in the 
estimates of the i-th expert, tl is the number of elements in the l-th link for the 
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W = 0,18 indicates a weak degree of coherence of the experts' opinions. 
In order to estimate the coefficient of concordance, we calculate the pearson 

matching criterion: 
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Designed χ2 cf. n o with tabulated values for the number of degrees of 
freedom K = n-1 = 43-1 = 42 and at a given level of significance α = 0,05. 

Since χ2 is a calculated 74,38 ≥ table (61,65623), then W = 0,18 is not 
accidental, and therefore the results obtained are meaningful and can be used 
in further studies. 

On the basis of the received sums of rank the indicators of weight of the 
considered parameters are calculated by the formula: 

sij = xmax – xij.         (6) 

where, xmax = 5. 
According to the results of expert evaluation is obtained following the 

weight impact risk categories and financial components of the economic 
second safety and farms: risk reduction of financial independence (Kf1) 
0,0101; risk reduction maneuverability equity (Kf2) 0,0135; reduction of 
financial risk ( Кf3 ) 0,0168; risk of financial stability decline (Кf4) 0,0135; the 
risk of decrease in the security of working capital (Кf5) 0,0168; risk of 
decrease in asset turnover (Kf6) 0,0135; risk reduction profitably at art and 
equity (Kf7) 0,0269; liquidity (solvency) risk (Kf8) 0,0202; risk of decrease in 
receivables (Кf9) 0,0067; risk of decrease in accounts payable (Кf10) 0,0168. 

Thus, the identification of risks and the scope of their possible impact on 
the level of economic security of agricultural enterprises through expert 
evaluation has allowed to obtain a quantitative determination of the impact of 
risks on the functional components of economic security of agricultural 
enterprises, which provides an opportunity to assess the level of economic 
security of the agricultural enterprises under investigation in Cherkasy region 
and may further be used when planning and forecasting the level of economic 
security experienced populations gather enterprises. 

 
Part 2. Evaluation of the financial component  

of economic security of the enterprise 
The financial component is considered to be leading and decisive for the 

effective functioning of the enterprise. The financial component of economic 
security includes the following elements, which assess the state of the threat: 
analysis of the threat of negative actions on the political and legal component 
of economic security; assessment of the current level of financial security of 
the economic security; assessment of the effectiveness of preventing possible 
damage from negative actions related to crisis phenomena; planning a set of 
measures and developing recommendations on the financial component of 
economic security [4]. 

The financial component of the enterprise as an in-house functional 
component of its economic security, without exaggeration, is the main, 
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because under market conditions, the economy is the “engine” of any 
economic system, determines the financial and economic condition of the 
entity, financial stability, solvency and dynamics of the structure sources of 
funding. 

Therefore, a proper assessment of the financial results of the activity and 
financial condition of the company in the current economic conditions is 
necessary for both owners and managers, as well as for investors, partners, 
creditors, government bodies. It is no exaggeration to say that the financial 
condition of the company, its financial stability is also interested in 
competitors, but in another aspect, the interest in weakening their competitive 
position in the market. 

The weakening of the financial component of the economic security of the 
enterprise is evidenced by the decrease in the liquidity of the enterprise, 
increase in accounts payable and receivables, decrease in financial stability, 
etc. [5, p. 49]. 

Scientists propose the following approaches to assessing the level of 
financial security of an enterprise [5, p. 33]: 

1) resource-functional approach: based on an assessment of the level of use 
of financial resources (own and borrowed); on the basis of the assessment of 
the level of performance of functions: ensuring the financial efficiency of the 
enterprise, its financial stability and independence; 

2) an approach based on the use of the criterion of “minimum aggregate 
loss attributable to security”; 

3) an approach based on determining the adequacy of working capital (own 
and borrowed) for the production and sales activities. Thus, the method of 
determining the level of financial security by such indicators deserves 
attention. 

After working out the professional literature on accounting, L.O. Mat-
viychuk proposed to divide the current methods of assessment of financial 
security of the enterprise into three large groups [6, p. 330]: 

– those who propose to evaluate the level of financial security as a 
component of the economic security of the enterprise; 

– those who propose to evaluate the level of financial security on the basis 
of determining the general state of financial activity of the enterprise; 

– those who propose to determine the integral index of financial security of 
the enterprise. 

However, these three groups of valuation techniques have certain 
disadvantages, which are embodied in the insufficient analysis and evaluation 
of certain components of the financial security of the enterprise. 

Noteworthy is the method of complex assessment of the activity of the 
enterprise on the basis of the weighting of financial ratios, which is considered 
in the work of O.L. Khotomliansky and P.A. Znakhurenko [7]. 

The methodology of complex evaluation of the activity of the enterprise 
makes it possible not only to obtain summary information on the level of its 
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work, but also to form directions for improving production efficiency and 
strategic development of the enterprise [8, p. 111]. 

An analysis of the assessment of the financial component of economic 
security has shown that conducting diagnostics at the enterprise level of 
financial security is quite problematic, since different criteria and indicators 
are used in different approaches. This makes it possible to assert that when 
determining financial security by one method or another, we will not receive a 
reliable assessment of the financial security of the enterprise. 

In view of the proposed methodological approach to the assessment of 
functional components and the conducted identification of risks and the scope 
of their possible impact on the level of economic security of agricultural 
enterprises, it becomes possible to assess the level of economic security of 
agricultural enterprises, taking into account the risks, which results will not 
only determine the directions of improving economic security and its level in 
the short term that is an absolute advantage for the enterprise in view of the 
planning of their economic security. 

Thus, the level of financial component of economic security of agricultural 
enterprises, taking into account the risk of reducing the level of financial 
security, it is advisable to calculate the following formula: 

 
m

RK
R

fnfn

FS




*
         (7) 

where, RFB – the level of financial component of economic security; Кfn –  
n-th indicator that determines the financial component of economic security 
and enterprise; Rfn – the risk of reducing the level of the financial component; 
m- is the number of indicators. 

Therefore, taking into account the results of the identification of risks and 
the scope of their possible impact, the formula for determining the level of 
financial component of economic security of agricultural enterprises, taking 
into account the impact of risks, takes the following form: 

 

where, Kf1 – coefficient of financial independence; Kf2 – coefficient of 
maneuverability of own capital; Kf3 – financial risk factor; Kf4 – coefficient of 
financial stability; Kf5 – coefficient of security of working capital; Kf6 – asset 
turnover ratio; Kf7 – return on equity; Kf8 – absolute liquidity ratio; Kf9 – 

receivables turnover ratio; Kf10-coefficient of turnover of accounts payable. 
The next step is the formation of a single base of consolidated series of 

indicators that determine the financial component of economic security of 
agricultural enterprises for 2014-2018. (Table 1). 
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Table 1 

Summary series of indicators that determine the financial component  
of the economic security of the enterprise 

Enterprise Year 
Indicators of the financial component of the ES 

Кf1 Кf2 Кf3 Кf4 Кf5 Кf6 Кf7 Кf8 Кf9 Кf10 

PJSC 
“BEZBORODKOVSK 

AGRO-
MANUFACTURING 

COMMERCIAL 
COMPANY” 

2014 0,98 0,58 0,02 0,99 0,98 0,59 0,01 4,45 4,68 19,51 

2015 0,99 0,40 0,01 0,99 0,99 0,62 0,03 2,56 4,75 31,97 

2016 0,98 0,60 0,02 0,99 0,98 0,99 0,16 4,02 3,50 25,39 

2017 0,98 0,58 0,02 0,99 0,97 1,26 0,05 6,72 7,53 29,69 

2018 0,97 0,40 0,04 0,97 0,97 1,19 0,15 1,96 20,45 14,61 

PJSC “DRABIVSKE” 

2014 0,97 0,56 0,03 0,98 0,96 0,63 0,16 4,42 25,58 8,82 

2015 1,00 0,58 0,00 1,00 1,00 0,75 0,16 5,82 8,35 9,02 

2016 1,00 0,72 0,01 1,00 1,00 0,95 0,15 4,51 14,40 25,26 

2017 1,00 0,64 0,00 1,00 1,00 1,15 0,32 3,28 8,79 19,61 

2018 1,00 0,39 0,00 1,00 1,00 0,92 0,14 4,01 21,93 22,15 

APE “AGRO-
CHORNYAVKA” 

2014 0,94 0,59 0,07 1,00 0,49 0,79 0,03 1,90 2,13 52,70 

2015 1,00 0,77 0,01 1,00 0,76 1,02 0,45 5,77 1,55 48,37 

2016 0,99 0,77 0,02 0,90 0,77 1,38 0,08 0,45 2,51 48,49 

2017 0,96 0,86 0,05 0,96 0,82 0,69 0,28 0,17 0,98 7,95 

2018 0,96 0,64 0,06 0,96 0,61 0,24 0,03 0,07 1,23 2,70 

Source: calculated by the author 

 
Using the formula (7), the value of the level of financial component of 

economic security of the studied agricultural enterprises for 2014 -2018 was 
obtained (Fig. 2). 

It is worth noting that there is no established tendency to increase the values 
of the financial component of economic security, taking into account the 
impact of risks during 2014-2018 on all agricultural enterprises of Cherkasy 
region, which is a consequence of realization of a number of financial risks 
and threats caused by general instability in 2013-2014, decreasing revenue 
through lower purchasing power, increasing financial costs for businesses, 
reducing financial stability, liquidity, and solvency of the enterprises. 

The value of the financial component of the economic security of  
PJSC “BEZBORODKOVSK AGRO-MANUFACTURING COMMERCIAL 
COMPANY” fluctuated from 0.51 in 2014 to 0.75 in 2017, but tended to 
increase in 2018, which decreased to 0.49 as the result of low return on equity 
and reduced business activity of the company. 

The level of financial component of economic security of PJSC 
“DRABIVSKE” fluctuated and amounted to 0.47 in 2014, decreased to 0.39 in 
2015, increased to 0.68 in 2016, decreased to 0.53 in 2017 and again increased 
to 0.66 in 2018, which is driven by the need for additional financial resources, 
as it is not sufficiently provided with its own working capital. 
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Fig. 2. The level of financial component of economic security  

of agricultural enterprises 

Source: author's calculations 

 
The value of the financial component of the economic security of APE 

“AGRO-CHORNYAVKA” during 2014-2016 was quite high and amounted 
to 0.99 in 2014, 1.0 in 2015 and 0.91 in 2016, however, in 2017 it decreased to 
0.21, and in 2018 to 0.1 which indicates the crisis situation of enterprises, 
namely: inefficient use of own working capital, negative trends in accounts 
receivable and payable, in particular, immobilization of equity capital in 
receivables, unsatisfactory level of payment-settlement disciplines. The 
indicators obtained from the level of financial component of the economic 
security of agricultural enterprises allow us to construct predictive values that 
are appropriate to obtain by using the method in trend extrapolation, which 
have several advantages, in particular, greater accuracy, validity and 
timeliness of calculations; lesser error in the results obtained; the absence of a 
subjective factor inherent in many other methods. 

 
Part 3. Forecasting the level of financial components  

of economic security of agricultural enterprises 
In addition, trend analysis, in particular, extrapolation, is a forward-looking 

analysis that is most widely used in forecasting, based on the assumption that 
the trend of a corresponding indicator is stable and that it is shifting the trend 
along future lines. Almost such a transfer of the trend is performed by 
substituting in the trend equation the serial number of the corresponding year 
of the forecast period [9]. 
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The sequence of forecasting the level of financial component of economic 
security of agricultural enterprises is presented in Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. The sequence of forecasting the level of financial component  

of economic security of agricultural enterprises  

Source: developed by the author 

 
Simple extrapolation of long-term trends is based on the assumption that all 

the factors that have caused trends in the past will persist over the forecasting 
period, or will change according to a particular curve. Extrapolation from 
empirical data is used to develop short- and medium-term forecasts based on 
linear, quadratic, power, exponent and other functions. The use of this method 
is justified in the presence of a sufficiently long series of indicators, based on 
the numerical values of which the empirical curve is constructed. As a rule, 
extrapolation is carried out for a period equal to one third of the original number 
series. The method produces good results if the shape of the curve that reflects 
the pattern of change in the empirical data is well defined. The curve is selected 
empirically by constructing a number of functions and comparing them with 
respect to the mean square error. The basis for the selection is a logical analysis 
of the nature of the economic phenomenon under study. The estimates of the 
parameters of the trend model are found by the method of least squares (LSM), 
the essence of which is to obtain the smallest value of the sum of squares of the 
deviations of the calculated values from the actual levels of the time series. 
Simple extrapolation methods provide satisfactory results only within a period 
when no qualitative changes occur. This limitation can be overcome by using 
the extrapolation curve method. The basic idea of this method is to combine the 
partial tendencies that make up the process into one general. The type of curve 
is determined empirically based on an analysis of the essence of the process. 
The bypass curve gives an opportunity to reveal the general tendency of the 
development of the predicted variable, to estimate the possible limits of its 
development, the nature of approaching these boundaries [10]. 

Therefore, the tendency of indicators of financial component of economic 
security of agricultural enterprises can be described as a linear trend [11, p. 206]: 
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btaYt            (7) 

Where, a is the level of the series of dynamics at t = 0; t is the sequence 
number of the period of time; b characterizes the average absolute rate of 
change of the aligned levels of the time series. 

We find the parameters a and b by adding and solving the following system 
of normal equations: 
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where, n – is the number of levels of the series of dynamics. 
Calculation of trend parameters. Solving this system is simplified if the 

count value t to move in the middle of a number of speakers. In this case,  
∑t = 0. The system of equations is simplified and the parameters a and b are 
calculated by the formulas: 
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To evaluate the adequacy of the trend equation use: 

– standard error 
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– coefficient of determination 
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where, n- the length of the series; m – number of function parameters (for 
linear function m= 2). 

The extrapolation method determines the point forecast of the indicator; its 
confidence limits depend on the error of the forecast and the probability of the 
conclusion, that is Yt+V ± tsp. The prediction error is a function of the standard 
error, the length of the time series (prehistory), and the bias period. Then: 
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Accordingly, a trend equation was obtained for each indicator of the level 
of financial component of economic security of agricultural enterprises 
(Table 2). 
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Table 2 

Equation of trends of indicators of financial component  
of economic security of agricultural enterprises 

Indicator Equation of trend 

PJSC “BEZBORODKOVSK AGRO-MANUFACTURING  
COMMERCIAL COMPANY” 

Kf1 y = -0,003 t + 0,989 

Kf2 y = -0,018 t + 0,566 

Kf3 y = 0,005 t + 0,007 

Kf4 y = -0,004 t + 0,998 

Kf5 y = -0,004 t + 0,99 

Kf6 y = 0,184 t + 0,378 

Kf7 y = 0,03 t – 0,01 

Kf8 y = -0,082 t + 4,188 

Kf9 y = 3,432 t – 2,114 

Kf10 y = -1,208 t + 27.858 

PJSC “DRABIVSKE” 

Kf1 y = 0,006 t + 0,976 

Kf2 y = -0,028 t + 0.662 

Kf3 y = -0,0058 t + 0,026 

Kf4 y = 0.004 t + 0,984 

Kf5 y = 0,008 t + 0,968 

Kf6 y = 0,098 t + 0,586 

Kf7 y = 0,012 t + 0,15 

Kf8 y = -0,336 t + 5,416 

Kf9 y = -0,686 t + 17,868 

Kf10 y = 3,725 t + 5,797 

APE “AGRO-CHORNYAVKA” 

Kf1 y = 0,01 t + 0,97 

Kf2 y = 0,019 t + 0,669 

Kf3 y = 0,002 t + 0,036 

Kf4 y = -0,012 t + 1 

Kf5 y = 0,03 t + 0,6 

Kf6 y = -0,143 t + 1,253 

Kf7 y = -0,017 t + 0,225 

Kf8 y = -0,926 t + 4,45 

Kf9 y = -0,237 t + 2,391 

Kf10 y = -14,042 t + 74,168 

Source: the calculation was done by the author using a MS Excel spreadsheet 



428 

The obtained equations of trends make it possible to obtain the forecast 
values of indicators of the financial component of economic security of 
agricultural enterprises are given in Table 3. 

 
Table 3 

Forecast values of indicators of financial component  
of economic security of agricultural enterprises 

Year 
Estimates of the values of the financial component of the ES 

Kf1 Kf2 Kf3 Kf4 Kf5 Kf6 Kf7 Kf8 Kf9 Kf10 

PJSC “BEZBORODKOVSK AGRO-MANUFACTURING  
COMMERCIAL COMPANY” 

2019 0,97 0,46 0,01 0,98 0,97 1,49 0,17 3,7 18,48 20,61 

2020 0,97 0,44 0,05 0,97 0,96 1,67 0,20 3,62 21,91 20,41 

2021 0,96 0,43 0,05 0,97 0,95 1,85 0,23 3.54 25,35 18,20 

PJSC “DRABIVSKE” 

2019 1,02 0,50 0,01 1,01 1,02 1,18 0,23 3,22 13,76 28,15 

2020 1,02 0,47 0,07 1,02 1,03 1,28 0,24 3,07 13,07 31,88 

2021 1,03 0,44 0,03 1,02 1,04 1,37 0,25 2,73 12,38 35,60 

APE “AGRO-CHORNYAVKA” 

2019 1,03 0,79 0,05 0,93 0,78 0,4 0,13 1,30 0,97 49,92 

2020 1, 04 0,81 0,05 0,92 0,81 0,26 0,11 0,77 0,51 45,88 

2021 1,05 0,83 0,06 0,91 0,84 0,11 0,09 0,25 0,50 41,84 

Source: calculations by the author 

 
The results of the forecast values of the indicators of the financial 

component of economic security of agricultural enterprises made it possible to 
reveal a general upward trend only in the enterprise of PJSC “DRABIVSKE”, 
however, it is also worth noting the negative tendency towards an increase in 
the receivables index Кf9 (28,15-35,60). Against the general background of the 
projected increase in the values that determine the financial component of the 
economic security, PJSC “BEZBORODKOVSK AGRO-MANUFACTURING 
COMMERCIAL COMPANY” and APE “AGRO-CHORNYAVKA” in  
2019-2020, the forecast is expected to increase to ensure the necessary level of 
relevance of the results of all the surveyed enterprises. 

Estimated values of the level of financial component of economic security 
of agricultural enterprises with risk taking are presented in Fig.4. 

The obtained projected values of the level of financial component of 
economic security indicate the average level of financial security of all the 
surveyed enterprises, since most values of financial indicators (indicators) do 
not meet regulatory limits. 

Thus, the projected value of the financial component of the economic 
security of APE “AGRO-CHORNYAVKA” for 2019 is 0.93, however, the 
return on equity, the coefficient of financial risk, the asset turnover ratio tend to 
decrease, and the overall value of the financial component in 2020-2021 tend to 
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decline rapidly, which can lead to a critically low level of not only the financial 
component, but also the economic security of the enterprise as a whole. 

 

Fig. 4. Estimated values of the level of financial component of economic 

security of agricultural enterprises with risk taking into account 

Source: author's calculations 

 
Despite rather stable forecast values of the level of the financial component of 

economic security, which will be in the years 2019-2021 from 0.70 to 0.81 for 
PJSC “DRABIVSKE” and from 0.62 to 0.64 for PJSC “BEZBORODKOVSK 
AGRO-MANUFACTURING COMMERCIAL COMPANY”, however, in view 
of the importance of the coefficient of maneuverability of equity, financial 
stability, return on equity and the ratio of receivables, it is a relatively secure 
level of financial component of economic security of these enterprises. 

 
Conclusions 

The authors of the article review the methodology and practice of assessing 
and forecasting the financial component of an enterprise's economic security 
and its impact on its financial risks in the context of the functioning of an 
agricultural enterprise's economic security management system. 

The method of estimation of financial component of economic security of 
agricultural enterprises is offered, which allows not only to establish safe 
limits of financial component of economic security of the enterprise, but also 
to take into account the risk of its decrease by studying qualitative changes of 
all risks in the area of economic interests of agricultural enterprises, which 
will allow not only to the full extent to take into account the peculiarities of 
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functioning of agricultural enterprises, but also to provide the ability to 
objectively characterize the state danger or security. 

The role of forecasting in the financial component management of the 
economic security of the enterprise is substantiated, the factors that influence 
the effectiveness of decision-making on the management of the financial 
component of the economic security of the enterprise are determined, the 
sequence of forecasting of the level of the financial component of the 
economic security of agricultural enterprises based on the identification of 
risks to the level of economic security is presented. The use of the Delphi 
Expert Assessment Method for this purpose is justified. 

The algorithm of carrying out expert assessment of the impact of risks on 
the level of economic security of agricultural enterprises for each of its 
components is presented. 

In accordance with the proposed methodology, the level of financial 
component of economic security of agricultural enterprises was simulated by 
using the trend extrapolation method, which allowed to obtain its forecast 
values according to which conclusions about further directions of ensuring the 
required level of relevance of the results of all the surveyed enterprises can be 
formed. 
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CRM-SYSTEMS AS AN INNOVATIVE INSTRUMENT  

OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS  

IN THE VARIABLE CONDITIONS  

OF THE BUSINESS ENVIRONMENT 
 
Summary 
The authors investigate the role of CRM systems in the development of 

modern companies. The place of CRM technologies in the system of customer 
relationship management, in distribution and marketing management is 
investigated. The basic types of CRM (common, analytical, operational) and 
features of CRM systems used by companies at the present stage are 
considered. Key aspects of customer relationship management evaluation are 
explored. It is established that modern companies use the following basic types 
of CRM strategies: product-oriented sales, regulated service and support, 
customer-oriented marketing, individualized CRM. The basic directions of 
increase of efficiency of activity of the company which can be implemented 
using CRM-systems are revealed. It is established that the implementation of 
CRM software creates the conditions for companies to implement effective 
customer accounting policies in changing business conditions. 
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Introduction 
Nowadays, the introduction of innovations is very important not only for 

the overall growth of competitiveness of enterprises, but also for the formation 
of effective client relationships, which, in turn, ensure the profitability of the 
company. 

Today, most company managers have come to realize that one production 
optimization no longer solves the problem of survival. This is especially 
noticeable in the service sector, where companies depend not only on the 
quality of the products or services themselves, but on the perfection of the 
company's interaction mechanisms with its customers. 

In the situation of particularly urgent accurate planning, active work with 
existing clients and their retention. Not having a single validated database of 
customer data, the company loses significant resources due to the ineffective 
operation of marketing, sales and service departments. 

Sales managers are increasingly playing a major role in company 
development. They work with clients of the company and develop a client 
base. More often, the developed client base belongs to these managers than the 
company, and after the manager's dismissal, the company loses important 
clients for itself. The solution to this problem is the introduction of new 
innovative products, such as CRM systems, into the management of the 
company.  

CRM (Customer Relationship Management) is a business strategy for 
attracting and managing clients, aimed at optimizing their value in the long 
run. CRM assumes a customer-centric philosophy and culture in marketing, 
sales, and customer service.  

Therefore, CRM is a management approach, a model that places the 
customer at the heart of the company's business processes and practices. CRM 
provides state-of-the-art technology combined with strategic planning, 
marketing methods, organizational and technical tools. If the company's client 
base is large, it is difficult to manage customer relationships without powerful 
software and servers. Therefore, companies are introducing CRM software 
products to automate the sales department. 

 
Part 1. The importance and features of CRM technologies  

in the customer relationship management system 
The company's focus on improving customer relationships is also driven by 

a number of trends, including increased competition, increased customer 
requirements for the quality of products offered and the level of service, 
reduced effectiveness of traditional marketing tools, as well as the emergence 
of new technologies for interaction with customers and the functioning of the 
company's units. Knowing their customers and meeting the needs and needs of 
each of them can enable the company to gain new opportunities to market 
goods and services and become a key factor for sustainable development and a 
source of long-term competitive advantage of the company in the market. 
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Western experience shows that high customer experience is ensured by the 
adoption of the CRM concept by the company. 

The CRM concept allows to “integrate” the customer into the organization: 
the company receives the maximum possible information about its customers 
and their needs and, based on this data, builds its organizational strategy that 
covers all aspects of its activities: production, marketing, sales, service and the 
other. 

CRM systems allow you to capture all the processes that take place between 
the clients of the company and its employees, manage these processes and 
accumulate information to improve their efficiency. Gathering information 
about customers, their needs, competitors and the market as a whole is just one 
of the tasks that CRM systems solve, but it is they who solve this task most 
effectively. The reasons for this are: 

1. Collection of marketing information is carried out directly in the course 
of the main activity of employees. The CRM system automates most of the 
routine information-gathering operations performed by sales, marketing, and 
service staff (i.e., those who receive market information in the company), so it 
is convenient for them to use it in their work. 

2. Information is collected in a single database according to certain rules, 
which are determined by the needs of the company. The task of such rules and 
their implementation provides an opportunity to analyze information exactly 
in the way necessary for solving various marketing tasks of the company 
[2, p. 14]. 

3. The information collected is extremely objective marketing information 
about the demand or attitude of consumers to the company's products.  

4. Systems allow for the delimitation of the right to access or process 
information. This quality of CRM systems is very important because the 
quality of the information collected is of high commercial value. 

It is worth noting that the need to collect information today is called one of 
the main reasons for the every second acquisition of CRM-system by the 
domestic company. 

CRM covers virtually all the activities of a client company. This technology 
supports the collection, processing and analysis of information to maximize 
profits from “prospective” clients, attract new and retain existing customers, 
and reduce the cost of working with them. Application of CRM-methods 
allows to increase efficiency of marketing, sales and service at the expense of 
maintaining a single customer base. Work with the client is translated into a 
technological basis: the success of the company ceases to be dependent on the 
individual abilities of your employees, the turnover of personnel in your 
company [6, p. 43]. 

The goal of CRM is to attract and retain profitable customers through 
establishing and improving relationships with them. Developing a customer 
relationship strategy has been made possible by the breakthrough in 
information technology (IT). Today, companies can improve their customer 
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experience with the full range of database management technologies and the 
growing number of CRM applications. This development enables the creation 
of large volumes of client data, guarantees broad customer feedback and 
enables the analysis, interpretation and constructive use of the data obtained. 
In addition, with the increasing benefits of more and more powerful computer 
hardware, software, and electronic services, the cost of servicing them is 
diminishing. This surplus of available CRM tools enables companies to target 
specific areas much more effectively [10, p. 26]. 

Let us consider the basic types of CRM: 
1. Operating CRM. This type of CRM is aimed at automating the business 

processes that take place at customer contact points. Includes sales, marketing 
and customer service automation. Historically, operating CRM has become a 
major cost item for businesses as companies start developing Sall Centers or 
installing vendor automation systems. CRM vendors are attracting the 
attention of companies by offering a broader range of CRM operational 
developments. 

2. Analytical CRM. It includes the search, accumulation, organization, 
analysis, interpretation and use of data obtained in operational parts of the 
business. It is important to consider integrating analytical CRM methods with 
operational CRM methods. 

3. Shared CRM. It involves the use of shared services and infrastructure to 
enable the company to interact with its many channels. This type of CRM 
facilitates interaction between customers, the enterprise and its employees 
[10, p. 33]. 

Together, these three CRM components support and nourish each other; 
their integration is simply necessary for the successful operation of CRM, 
which is reflected in improving the customer relationship experience. Shared 
CRM allows customers to interact with the company through a full range of 
different channels and get the same impression of contact with the company 
across all those channels. Operating CRM facilitates customer contacts with 
the company, as well as the further processing and execution of their requests. 
Analytic CRM helps you target the right customers and make the right deals 
for them, as well as a much higher level of customer knowledge to deliver 
personalization and personalized marketing. Although historically operational 
and joint CRM have dominated, today, businesses are increasingly aware of 
the need for analytical CRM to optimize their customer-centric activities and 
create value for themselves and for the client [10, p. 41]. 

The following terms are also used in the CRM market: 
1. Strategic CRM. It includes the development of an approach to CRM, 

based on the business strategy of the enterprise and aimed at developing 
customer relationships, which result in the long-term growth of shareholders' 
profit. 

2. e-CRM. This term refers to the use of e-commerce tools or electronic 
data collection channels in CRM. 
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3. Marketing of relations with partners. This term refers to CRM activities 
aimed at strategic partners or repellers. Most IT companies work through 
indirect channels, which means that intermediary marketing is a key element 
of a reseller's CRM program. 

Thus, the CRM system at this stage of doing business becomes an integral 
part of it. With the help of CRM-systems the work of the sales department is 
automated, it is accumulated, the information about the customers is 
processed, which in turn allows to serve the clients much faster and better. 
CRM system is used to increase direct and cross sales, thus increasing the 
company's profits. 

CRM is based on the accumulation of customer information across different 
departments of the company and management decisions on this information. 
Therefore, you must first answer the question: 

1. Who is the customer which is interested in your company? 
2. What products or services will interest him/her and bring maximum 

profit? 
CRM assumes that at any stage, whether a customer call to the office or 

negotiate the terms of the contract, the employee has comprehensive 
information about the client. 

A typical CRM solution looks like a symbiosis of different tasks and a 
certain organizational structure that supports the client's own processes. CRM 
processes can be divided into two components: 

‒ at the Front-office level, the tasks of sales management, customer service 
and formalized marketing tasks are solved. Front-office includes facilities for 
computer telephony and video conferencing, e-mail, Internet servers, e-
commerce software; 

‒ at the Back-Office level, the tasks of processing customer orders, 
logistics, settlements, as well as performance control are performed [7, p. 34]. 

The role of CRM in sales, marketing, customer service management needs 
to be further explored. To support sales management processes, sales cycles 
and service delivery cycles must be considered. Such a cycle is, in effect, 
some kind of plan of action (a sequence of tasks to be performed by the sales 
manager) focused on a specific group of clients. If the plan at a particular 
stage is not suitable for the client, then the plan is changed to another with the 
fact that such a change is reflected in the database: subsequently, this 
information will be used to analyze and optimize the plans, to identify new 
customer groups. 

Equally important to CRM's marketing management is the accounting and 
management of business correspondence (letters and faxes from customers, 
partners and suppliers). All inbound/outbound correspondence must be 
transmitted electronically and accounted for in a single database. And of 
course, the dream of any sales manager is to manage customer contacts and 
plan business meetings quickly. All customer calls, outbound sales calls, 
meetings, talks, and more must be recorded in the same database. Therefore, it 
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is always known when a customer called, who spoke to him/her, what they 
decided, when and for what time to schedule meetings and talks, to whom and 
when to call or arrive. Thus, CRM significantly facilitates and optimizes the 
work of sales services [1, p. 54]. 

All contact information should be taken into account and further analyzed 
to highlight customer bottlenecks, formulate a service policy and calculate 
costs in this direction. Another aspect: as a rule, the problems of different 
customers when using products or services are very similar. And if the 
problems are the same, then it is not necessary to communicate with all clients 
in turn, it is enough to give them an opportunity to answer their question on 
their own. An example of this approach are all sorts of WEB-servers of 
customer support, a database of questions and answers (both interactive and 
delivered to the user), video products, etc. 

At the service stage, a “customer portrait” is formed, which is currently 
using the product or using the company's services. When contacting a 
customer, information is collected about the client's preferences, financial 
capabilities and loyalty to the company. It is very important that all 
information is timely registered in the automation system and is not lost 
anywhere. Then the company will be able to evaluate the quality of work with 
the client and, if necessary, quickly rebuild approaches to providing services, 
thereby “retaining” the client and enhancing the image of the company [8]. 

Therefore, in today's context, the introduction of a customer relationship 
management system becomes relevant. Investing in a CRM project can be 
considered as a cost or investment, the payback period of which is calculated 
in months. 

 
Part 2. Methodical principles of evaluation  

of customer relationship management (CRM) 
CRM assessment is a comprehensive approach to the study of customer 

relationship management and to identify the features of this system. Several 
methods are used for this purpose: Return On Investment; Total Cost of 
Ownership; Goals Assessment; Balanced Score Cards, etc. 

Estimating the economic effectiveness of a project is key in deciding 
whether to invest in it. At least, this assumption seems to be correct from the 
point of view of both common sense and general economic principles. In spite 
of this, the assessment of the effectiveness of investment in information 
technology is often either at the level of intuition or not at all. On the one 
hand, this is due to the reluctance of suppliers to spend considerable effort on 
conducting a detailed preliminary analysis, and on the other hand, there is 
likely to be a significant proportion of consumer confidence in the results of 
such studies. However, both of these problems arise from a single source, 
namely, the lack of clear and reliable methods for evaluating the cost-
effectiveness of IT projects [4, p. 45]. 
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Under the information system, hereinafter means “a system intended for the 
collection, transmission, processing, storage and delivery of information to 
consumers and consists of the following main components: software, 
information support, hardware, support staff”. 

1. To obtain effective results in the CRM framework there is used the whole 
modern arsenal of methods and methods of mathematical data analysis. For 
example, to solve the customer retention problem, you must: 

– build models of customer preferences, which allows to reduce the 
percentage of their outflow; 

– analyze customer preferences for certain channels of interaction and sales; 
– analyze the life cycle of the customer, his/her purchasing behavior at all 

stages (from attracting attention to the appearance of loyalty); 
– analyze clients' life time value at all stages of interaction [9, p. 65]. 
2. Already in determining the cost part, there are many difficulties. The fact 

is that the money paid for software licenses, third-party software and third-
party consulting services is not worth the expense. As a minimum, they should 
add to the salaries of their own employees involved in the implementation 
process, the money they receive when learning how to use software. 
Moreover, in order to obtain more or less accurate results, it is necessary to 
take into account clearly the working time spent precisely on the 
implementation project, because, as a rule, the employees of the enterprise 
combine “futures” works with the fulfillment of their basic duties. 

3. But the main difficulty is not even in this, but in the fact that after the 
formal completion of the project, the cost of its implementation will not stop. 
These can be the cost of a software subscription service, the payment for 
adapting (adjusting) the system in order to maintain its compliance with ever-
changing business processes. Despite all these difficulties, the most 
appropriate method for determining TCO (Total Cost of Ownership) is 
available for calculating the cost part. It is quite formalized, it is quite usable. 
With the determination of the revenue side, it is much worse. In order to 
clearly determine what growth is due to the introduction of CRM 
technologies, it is necessary to run two identical businesses at the same time: 
in the automated and non-automated version. In real life, this is almost 
impossible to do. An alternative is an expert assessment of what it would be if 
CRM had not been implemented [8]: 

1. Reduction of losses of clients which the manager or employees of other 
divisions of the company forgot to contact in time. The calculation of the 
indicator of this economic effect should be made based on the cost of services 
not provided (goods) or the amount of losses incurred by the company as a 
result of claims made by the client. As an example, for this rather specific 
case, one might consider the loss of delayed notification to a client of a 
postponement of the event (postponement of the date or time of departure of 
the aircraft, etc.). 
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2. Reduction of losses due to the inability of the client to contact the 
company in time. It is estimated as the cost of non-delivery services (goods). 

3. Ability to cut off “bad” and “cold” clients. This clause provides for the 
reduction of losses from the provision of services or sale of goods to 
customers who have incorrectly fulfilled the conditions of previous contracts 
(for example, the sale on credit, if the loan was paid late, and the company 
suffered from this loss). 

4. Increasing the number of “secondary sales” and, consequently, increasing 
the profit that is derived from the work with each client. 

5. Reduction of personnel qualification requirements. One of the partners in 
the US-based company says that the IQ level of its managers who make phone 
calls to customers does not exceed 40. Thus, the CRM-system should 
formulate questions to customers, clearly and in accordance with the answers 
received. Economic efficiency, from this is determined by the reduction of 
personnel costs, through the use of cheaper labor [9, p. 56]. 

However, if you can determine the effectiveness of CRM from customer 
retention solely based on statistics, the automation efficiency of operational 
CRM can be calculated fairly accurately. 

Business strategy and client strategy are the two main components of a 
CRM strategy. Central to the development of a CRM strategy will be the 
choice of customers and their characteristics, the degree of segmentation, 
determining how well an individual approach to segmentation meets the goals 
and means of the company, as well as assessing the completeness of 
potentially available customer information. Such decisions should be based on 
the current situation of the company and on the possible situations in the 
future [11, p. 21]. 

In the case of product-oriented sales, the company has transaction data and 
wants a simple analysis of variables such as the number of product sales per 
unit time and the performance of distribution channels. Although point-to-
point advertising to clients may be used, the company has little or no detailed 
information about individual customers. 

Within product-oriented sales, a number of simple steps can be taken to 
increase the effectiveness of marketing through the use of relatively simple 
databases. For example, company operating systems can use simple means of 
analysis or querying, and for more nuanced analysis, operational data is 
supplemented (often from external sources) by special means. For example, 
the following analyzes can be performed: 

‒ simple analysis of mailing lists; 
‒ the simplest segmentation based on products or distribution channels; 
‒ simple queries and reports on sales performance and sales channel 

performance. 
Product-oriented sales are focused not on customers, but on products and 

sales channels. In this case, it is highly unlikely that market segmentation will 
be based on customers, except for companies that produce one single product 
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or a simple series of similar products. The level of intellectual component in 
CRM is quite low here. However, such an approach may be an adequate 
strategy for some companies [10, p. 81]. 

The regulated service and support approach is about applying customer 
service to sales. The company seeks to improve customer relationships 
through increased service and support, such as through call centers or 
telephone marketing. In this variety of CRM, comprehensive customer 
information is not required, but communication takes place at a personal, 
individualized level. 

Usually, this is about using more sophisticated tools to work with fairly 
simple customer data, such as: 

– contact/assistance centers; 
– telephone marketing; 
– contact management; 
– automation of work of sellers. 
Utilities are an example of this approach. Let us say, at a telephone 

exchange, customer service staff have basic customer information: name, 
address, telephone number, and list of most frequently called numbers. They 
work with specific people on the phone and are able to “tailor” an individual 
service to a client in the course of personal communication. Other examples 
are ATM banking or insurance companies that know a great deal about their 
customers, but do not disclose this information to their sales staff so that they 
cannot change risk-based pricing or make marketing decisions based on the 
expected full profit from the customer [3, p. 83]. 

 
Part 3. The role of CRM systems in improving  

the efficiency of the company 
Customer-focused marketing companies are shifting their focus from 

individual product sales to customers today. The company is trying to develop 
a more detailed understanding of its customers, as well as to carry out a 
number of analyzes, including: 

– analysis of customer benefits; 
– analysis of competitors' actions; 
– management of loyalty and “fluidity” of clients; 
– analysis of client evaluations of the company; 
– analysis of customer loyalty; 
– analysis of the control of detection of counterfeits; 
– risk management analysis; 
– analysis of cases of non-payment of bills. 
Not all of these analyzes are relevant to each company. Their relevance will 

depend on the industry, the position of the company in the market and other 
factors. 

If a company moves from production management to customer 
management, it needs to conduct a detailed segmentation and analysis of 
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customers to evaluate their profitability, “turnover”, retention value, etc., 
which will allow: 

 to make each offer to your clients (which is the essence of CRM); 
 to monitor company progress towards this goal; 
 to find new opportunities for cross and cross sales to maximize customer 

revenue. 
Although customer-centric marketing is a much more sophisticated form of 

CRM, companies in this line of business will not be able to offer customers 
that highly personalized service, support. 

Supermarkets are a good example of companies that can leverage customer-
centric marketing. With information on customer behavior collected at points 
of sale through discount cards or by including a video of customer movements 
around the mall, supermarkets can conclude on the best location of malls, 
merchandise, shelves, assortments, packaging, etc. As a result of these 
observations, they can change the layout of the trading floor, the location of 
goods, as well as mailing individually tailored offers to clients. This 
information allows them to: 

– to change the range of products on the shelves in different stores taking 
into account social and demographic factors; 

– to find and develop additional products of their own brand that exactly 
meet the requirements and expectations of customers with high expected 
profit; 

– to develop and promote new products more effectively [10, p. 85]. 
Individualized CRM typically involves the availability of platforms for 

intelligent data processing and related software applications. These 
applications include: 

– programs for modern individual marketing (both B2B and B2C); 
– state-of-the-art computer telephony programs for interactive use of the 

computer during telephone contact with a client and providing him/her with 
the personalized service; 

– programs for multichannel integration; 
– developed web services and the Internet, including perhaps web page 

sharing programs that allow a company representative to view pages 
simultaneously with a client. 

In particular, this strategic position applies to companies wishing to have a 
wide choice of channel options. These may include direct sales, sales through 
intermediaries (distributors or agents), sales via the Internet through e-
commerce systems. The last option opens up great opportunities for building 
customized marketing systems that retrieve information from online customer 
interactions and build a differentiated service to serve each and every 
individual customer on the system. At the highest level of individualized CRM, 
the company is able to respond promptly to customer requests, and as soon as 
an interaction or transaction takes place, information enters the operating 
systems. In doing so, CRM takes on a dynamic rather than a static form. 
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Companies that use customized CRM will try to offer customers a 
complete, customized service. Customers can be served by phone, mail or  
in-person contact, or via e-commerce systems on the Internet (clients use web 
browsers for requests and purchases). 

This form of CRM, which does not require a personal approach, that is, 
direct, personal contact with the client, must necessarily be individualized. In 
order for CRM to be individualized, a company needs to develop IT systems 
that “know” the customer: in doing so, it develops corporate memory of its 
customers [3, p. 90]. 

CRM systems have a special place in the business management automation 
software. 

For companies that provide consulting and other business services, the main 
thing is quality and individual work with the client. Thanks to the CRM 
system, you can integrate the complete project management history for each 
client into a single database, including the history of meetings, telephone 
conversations and electronic correspondence. Most importantly, the CRM 
system allows you to organize teamwork on a project: to plan and distribute 
tasks among employees [12]. It allows you to automate a large part of the 
company's workflow: registration, referral of contracts and other documents. 
Because hourly payment is often used, the CRM system can be used to capture 
the time spent on each task. Based on time and overhead costs, CRM 
automatically calculates project revenue and therefore identifies the most 
profitable and important clients. 

Regarding the role of CRM systems in improving the efficiency of the 
company, there are several main aspects [12]: 

1. Economics of marketing. It is known that in competitive markets, the 
cost of promoting a product is a large proportion of its price and cost of the 
company. The CRM system, that is, the part that is commonly called 
“analytical”, helps to estimate and optimize marketing and promotion costs. 
The CRM system allows you to compare the cost of promoting a product with 
an increase in company profits and to find out how well a particular 
advertisement has worked in relation to specific segments and specific 
products. In other words, it provides a targeted and targeted impact on 
customers to reduce their advertising budget and improve its use. For example, 
a company advertises in a print edition or holds a promotion. In this case, 
CRM-system records all the parameters of customer requests (who, when, for 
what purpose), and then they are compared with sales. And it is possible to 
analyze not only the agreements that have taken place, but also the potential 
interest. Analytical capabilities of modern CRM products allow you to 
determine which segments of this advertisement influenced the most and the 
positions of which products became more interesting to these segments. If 
during the promotion the efforts of sellers are directed in these directions, then 
its effectiveness with the same investments significantly increases [12]. 
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2. The efficiency of staff. In this case, there are two points. Firstly, the 
CRM system provides automation of the sales manager's work: providing all 
customer information, scheduling working hours and conducting negotiations, 
monitoring transactions and projects, etc. Any automation makes the 
employee's work more efficient, and the use of CRM software helps to 
increase the efficiency of business unit managers (both sales and 
procurement). Secondly, CRM is a tool for monitoring and evaluating 
managers' performance. Standard company reporting, as a rule, allows to 
estimate only the end result in the form of financial income. But it also 
happens that the company is working, there is a flow of customer feedback, 
and the financial result is not very high. In this case, problems may occur in 
the previous steps. Unlike accounting systems, CRM captures all stages of 
client work, from the first call or first meeting. Then this work can be 
analyzed and adjusted, as well as to evaluate how effective the costs of the 
work of managers: their training, telephone, Internet [10, p. 125]. 

3. Optimization of product and price policy. Assortment and price 
management is one of the most important tools for achieving customer loyalty. 
In addition, it's also a way to optimize your business costs. There should be a 
direct correlation between current inventory and demand from specific 
customer groups. If we know what range and what customers need it in a 
particular season, then by providing that range in the right amount, one can, on 
the one hand, achieve loyalty to avoid overstock and unplanned purchases. 
These client tasks are solved with the help of analytical CRM systems. In 
particular, by connecting to the accounting system (for example, 1C) Monitor 
CRM, it is possible to analyze in detail the ratio of sales and purchases, as well 
as the status of the warehouse by product line according to client groups and 
by any other parameters. It is possible to take into account the steps of 
competitors, and the work of managers, and other factors, which cannot be 
done in a similar analysis within the accounting system [5, p. 189]. 

 
Conclusions 

Based on the study of customer relationship management, we can conclude 
that CRM systems are aimed at creating a large scale of “loyal” customers, 
which is a long-term competitive advantage for enterprises. 

Analysis of publications on this topic has highlighted a number of important 
features of CRM-systems: 

1. CRM allows to automate a considerable part of the company's workflow: 
registration of client contact information, sighting of contracts and other 
documents; 

2. CRM system provides automation of sales manager's work: providing all 
information about clients, scheduling working hours and conducting 
negotiations, control of agreements and projects, etc.; 

3. The CRM system can be used to record the time spent on each task, the 
agreement; 
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4. CRM system, allows to unite in a single database the complete history of 
project management for each client, including the history of meetings, 
telephone conversations and electronic correspondence; 

5. CRM is a tool for monitoring and evaluating the performance of 
managers. 

It should also be noted that modern information technologies offer many 
software solutions for ease of work in the process of automation of the 
customer relationship system. Their diversity encompasses both domestic and 
foreign products, ranging from complex analytical functions to simple ways of 
keeping records of customers. 

As a result of the implementation of CRM software, companies are able to 
implement effective customer accounting policies in accordance with new 
techniques, while tracking the dynamics of orders and identifying loyal 
customers. 
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Анотація 
Здійснено теоретичне узагальнення існуючих підходів до трактування 

сутності поняття «система економічної безпеки». Представлено 
морфологічний опис системи економічної безпеки як сукупності: 
елементів системи економічної безпеки – ресурси (структура, кадри, 
фінанси, інформаційне забезпечення, технічні засоби контролю тощо); 
цільових об'єктів захисту – структурні підрозділи підприємства; 
підприємство як цілісний майновий комплекс та ринковий суб'єкт; 
структури цілей системи економічної безпеки.  

На основі аналізу існуючих наукових підходів до ідентифікації функцій 
авіакомпанії сформовано аксіоматичні положення, які визначили 
концепцію підходу до морфологічного та функціонального опису 
системи економічної безпеки. Сформовано логічну послідовність етапів 
морфологічного та функціонального опису системи економічної безпеки. 

Проведено ідентифікацію небезпек та ризиків під час виконання 
базових функцій авіакомпаній, узагальнено природу їх походження. 

На основі теоретичних узагальнень сутності поняття «ризик» та 
його місця в системі економічної безпеки доведено, що ризик є джерелом 
нестійкості, відповідно, система управління ризиком є основою 
формування системи економічної безпеки. 

 
Вступ 

Сучасна економіка розвивається в умовах мінливого і непередба-
чуваного впливу середовища на діяльність підприємств. Усе більше 
зростає залежність між кількістю та силою факторного впливу й 
ефективністю їхньої господарської діяльності. У таких умовах 
найважливішими властивостями економічної діяльності є стійкість і 
безпека.  

Економічна безпека є складним і багатофакторним явищем, яке 
характеризується різними критеріальними ознаками та формами прояву. 
Чим складнішою є структура підприємства, тим ширшими є як джерела 
небезпек та ризиків, так більшою є й кількість їх носіїв (персонал, 
інформація, матеріальні та нематеріальні ресурси тощо). Отже, тим 
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складнішими є процеси та інструменти, які формують економічну 
безпеку діяльності підприємства.  

У таких умовах зростає актуальність розвитку теоретичних та 
методичних підходів до формування структури системи економічної 
безпеки. 

Теоретичний аналіз існуючих наукових досліджень [1; 4–7; 10; 12; 15; 
18] із питань формування системи економічної безпеки дає змогу 
зробити низку узагальнюючих висновків та виявити сучасний стан 
вирішеності проблеми формування ефективної системи економічної 
безпеки підприємств. 

Систематизація фундаментальних досліджень проблематики 
формування системи економічної безпеки дає змогу констатувати, що 
сьогодні питання економічної безпеки перебувають у полі пильної уваги 
науковців та практиків, але «далі усвідомлення цієї необхідності у 
системотворенні економічна безпекологія чомусь не просунулася» [7].  

У розумінні системи економічної безпеки чітко простежується 
розмежування двох наукових підходів. Перший науковий підхід [4; 5; 
6; 18] формує систему економічної безпеки як предметну сферу 
практичних дій, визначаючи необхідний набір обов'язкових елементів, 
які забезпечують виконання поставлених завдань та мети. Такий підхід 
застосовується переважно під час дослідження питань формування 
системи економічної безпеки науковцями з безпекології. Другий 
науковий напрям [7; 18] дослідження проблеми формування системи 
економічної безпеки базується на ідентифікації підприємства як 
сукупності функціональних підсистем. Структура системи економічної 
безпеки при цьому розглядається як сукупність функціональних видів 
безпеки (фінансової, кадрової тощо). Такої ідеології формування системи 
економічної безпеки дотримуються науковці з питань економічного 
забезпечення розвитку підприємства. 

Спираючись на результати наукових досягнень у рамках двох 
вищевикладених наукових підходів, слід зазначити, що кожний із них 
базується на чітких методологічних принципах та організаційних 
позиціях щодо побудови системи економічної безпеки. Поєднання 
наукових досягнень обох наукових підходів дасть змогу забезпечити 
методичну сформованість організаційних процесів формування системи 
економічної безпеки та процесів управління економічною безпекою. 

Причини незавершеності досліджень питань формування системи 
економічної безпеки криються й у теоретичних підвалинах щодо 
розуміння сутності поняття «економічна безпека». Економічна безпека 
трактується в науковій літературі як сукупність заходів протидії загрозам 
[12; 15] і як безпечні умови функціонування [6]. У разі трактування 
економічної безпеки як протидії загрозам система економічної безпеки 
повинна формуватися на принципах, здатних вирішити такі завдання: 
ідентифікувати загрози, небезпеки та ризики; розробити заходи щодо їх 
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попередження, усунення, управління ними. Система, яка реалізує 
визначені завдання, повинна формуватися з ресурсів (кадрових, 
інформаційних, матеріальних, фінансових) та з процесів ідентифікації, 
попередження, усунення тощо.  

У ракурсі дослідження економічної безпеки як безпечних умов 
функціонування система економічної безпеки реалізує такі завдання: 
формує параметри стабільної функціональності, визначає функціональні 
параметри зони безпечної діяльності, встановлює чинники та індикатори 
небезпек і ризиків, формує систему моніторингу, контролю над 
чинниками та індикаторами небезпек та ризиків, розробляє сукупність 
функціональних напрямів стійкого та ефективного функціонування та 
розвитку на основі поточного та стратегічного управління ризиками. 

Також однією з причин незавершеності досліджень питань форму-
вання системи економічної безпеки [7] є недостатність урахування 
галузевих особливостей умов діяльності підприємств, спрямованості 
впливу чинників зовнішнього середовища, організаційної складності 
внутрішньої будови підприємства та змістовності функціональної 
політики підприємства. Відповідно до поставлених проблем визначалася 
і спрямованість даного наукового дослідження. 

Предмет дослідження – структура та функції системи економічної 
безпеки підприємства.  

Мета дослідження полягає у структурному та функціональному описі 
системи економічної безпеки, що здійснюється на основі ідентифікації 
функцій авіакомпанії та необхідних елементів їх реалізації. 

Методологія проведення роботи базується на методології системного 
аналізу (опис системи економічної безпеки), методології управління 
(формування завдань та функцій), методології управління ризиками 
(видова класифікація ризиків). 

 
Розділ 1. Морфологічний опис системи  

економічної безпеки діяльності підприємства 
Під час дослідження економічної безпеки підприємства як самостійної 

системи В.Г. Афанасьєв [1] пропонує використання декількох описів 
систем для формування уявлення про об’єкт дослідження, а саме 
морфологічний, функціональний, інформаційний, комунікаційний, 
інтеграційний, опис історії системи.  

Так, морфологічний опис дає змогу виявити будову, функціональний – 
процеси, інформаційний – потоки інформації між елементами системи, 
системою і зовнішнім середовищем, комунікаційний – горизонтальні та 
вертикальні взаємозв'язки, опис історії дає змогу відобразити еволюцію 
системи економічної безпеки, виявити її вузькі місця та сильні сторони.  

Кожний з означених описів забезпечує процес управління економічною 
безпекою методологічним підґрунтям формування ефективної системи 
економічної безпеки, здатної як попереджувати та мінімізувати 
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непередбачуваний вплив середовища діяльності всіх структурних 
підрозділів підприємства, так і управляти ризиками шляхом сформо-
ваного набору функціональних процесів на основі еволюційного досвіду 
корпоративної безпеки підприємства.  

Передумовами морфологічного опису системи економічної безпеки є 
низка обумовлень, які визначають напрям подальшого дослідження і 
мають методологічні та організаційні відмінності у наукових публікаціях 
із проблематики формування системи економічної безпеки: 

1. Відповідно до методології системного аналізу, система – будь-яка 
цілісна множина взаємодіючих елементів. Отже, системою може бути 
підприємство як цілісне майнове та функціональне утворення, яке 
реалізує визначену мету, і його окремі підрозділи, зокрема підрозділ 
економічної безпеки (під час їх дослідження як самостійних об'єктів 
наукового пізнання). У системі підприємства підрозділ економічної 
безпеки є підсистемою.  

Дослідження проблематики економічної безпеки на рівні системи 
підприємства базується на методологічних засадах системної єдності 
всіх підрозділів підприємства в забезпеченні стійкості та розвитку 
підприємства. Відповідно, економічна безпека підприємства реалізується 
через сукупність завдань щодо виявлення, ідентифікації, оцінювання, 
попередження небезпек та ризиків на рівні всіх підсистем підприємства.  

Дослідження формування системи на рівні спеціалізованого підрозділу 
економічної безпеки або інших функціональних підрозділів (відділу 
кадрів, фінансового тощо) лежить у площині питань його організації 
(визначення мети, структури, ресурсних, фінансових, інформаційних 
входів та виходів із підрозділу). 

Оперуючи категоріями системного підходу, узагальнено можна 
говорити про системний (на рівні підприємства) та підсистемний (на 
рівні структурного підрозділу) опис економічної безпеки підприємства. 

2. З урахуванням сутності поняття економічної безпеки як системи 
протидії небезпекам із метою формування умов стійкого функціонування 
та розвитку забезпечити досягнення загальнокорпоративних цілей не 
можна лише на рівні акумулювання управлінських зусиль підрозділу 
економічної безпеки. Така ціль реалізується через сукупність завдань, 
доведених усім функціональним підрозділам, та їх вирішення. 

3. За даними аналізу функціональних обов'язків підрозділу еконо-
мічної безпеки слід відзначити їх обмежені зони функціональності та 
напрями діяльності (переважно силовий, конкурентний, інформаційний, 
майновий захист), що обмежує можливості формування безпечних умов 
розвитку підприємства. 

Вищевикладені обумовлення визначили методологічні засади 
системного опису економічної безпеки підприємств. 

Морфологічний опис дає структурне уявлення про систему еконо-
мічної безпеки підприємства. Використання декомпозиції системи дає 
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змогу визначити підсистеми, елементи кожної з них та сукупність 
зв’язків у системі підприємства. 

Морфологічний опис відображає склад системи та зв'язки між її 
елементами, дає змогу побудувати ієрархічну структуру системи 
підприємства, визначити місце економічної безпеки в ієрархії управління 
підприємством та власну ієрархію підсистеми економічної безпеки. 

Питання морфологічного опису підсистеми економічної безпеки 
вирішуються на основі представлення морфологічного опису об'єкта, 
захист якого здійснюється, та сукупності небезпек, що виникають у 
процесі його функціонування. 

Традиційним представленням структури підприємства є його організа-
ційна структура та структура управління підприємством, які в сукупності 
відображають склад відділів, служб і підрозділів підприємства, їх підпо-
рядкованість, а також сукупність координаційних і інформаційних зв’язків. 

У контексті теми даного дослідження кожна з підсистем системи 
підприємства в процесі свого функціонування наражається на загрози, 
небезпеки та ризики, тому, відповідно, потребує економічного захисту. 
Формування економічного захисту системи підприємства здійснюється на 
основі формування економічного захисту його структурних підрозділів. 

Економічний захист підсистем підприємства може бути організований 
відповідно до принципу централізації всіх функцій у межах спеціалізо-
ваного департаменту або відділів (внутрішнього аудиту, аналітичного, 
контролю над польотами тощо) чи децентралізації шляхом передачі 
функцій економічного захисту кожному зі структурних підрозділів 
підприємства. 

Уточнення поняття підприємства як системи дає змогу відійти від 
розуміння системи економічної безпеки як набору інструментів та 
процедур служби економічної безпеки в частині інформаційного, 
силового, конкурентного, правового захисту підприємства тощо. 

Візуалізація структури підприємства та ідентифікація загроз, небезпек 
та ризиків діяльності кожного структурного підрозділу є незаперечним 
підтвердженням розширення меж розуміння економічної безпеки як 
комплексної системи захисту всіх структурних підрозділів підприємства 
та видів їхньої діяльності. 

Після уточнення поняття підприємства як цілісної системи із 
сукупністю організаційно та функціонально поєднаних для реалізації 
єдиної мети підсистем (підрозділів підприємства) потребує уточнення 
поняття системи економічної безпеки підприємства та її елементів. 

З урахуванням існуючого наукового доробку з питань формування 
системи економічної безпеки та на основі їх узагальнення і методо-
логічної правильності трактування систему економічної безпеки можна 
тлумачити як комплекс елементів, використання яких підпорядковане 
реалізації цілей та завдань формування умов безпечної діяльності 
підприємства на основі виявлення, нейтралізації загроз, ідентифікації 
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небезпек та управління ризиками на рівні всіх його структурних 
підрозділів. 

Класичними елементами, які забезпечують реалізацію поставлених 
цілей, є завдання, процеси, методи, методики, інструменти, ресурси, 
структури тощо. 

Практично одностайним є науковий погляд на економічну безпеку як 
на систему, яка складається із сукупності елементів, поєднаних між 
собою системою прямих та зворотних зв´язків. 

У ракурсі розгляду даного предмету наукового дослідження слід 
зауважити на існуюче розмаїття підходів до трактування системи 
економічної безпеки. 

Сьогодні усталеною є наукова позиція щодо структури системи 
економічної безпеки. Так, Л.А. Кислова, І.В. Демченко, В.Т. Сусіденко 
[4; 10; 18] розглядають систему економічної безпеки як багаторівневу 
структуру, що складається із: 

1) системи забезпечення економічної безпеки як сукупності 
обов´язкових елементів, наявність та взаємодія між якими дає змогу 
сформувати захищеність підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз; 

2) функціональної системи, яка «базується на здійсненні управлін-
ського процесу з використанням загальних функцій управління»; 

3) цільової системи як системи цільових орієнтирів стану економічної 
безпеки. 

Із позицій їхніх наукових результатів система забезпечення 
трактується як «структура основних і взаємопов’язаних між собою 
елементів та їх типових груп» [10, с. 25] і складається з підсистем 
нормативно-правового, методичного, ресурсного та наукового 
забезпечення безпеки підприємства. 

До складу функціональної системи автори відносять підсистеми 
формування (організаційну структуру), управління (сукупність дій, 
спрямованих на захист економічних інтересів підприємства) та 
підтримки економічної безпеки (сукупність інструментів усунення 
існуючих небезпек, запобігання потенційним загрозам, компенсації 
збитку та відновлення безпеки) [10, с. 24].  

Б.С. Дуб [5] відокремлює систему економічної безпеки та підсистему 
забезпечення економічної безпеки. 

На думку Б.С. Дуб, елементами системи економічної безпеки підпри-
ємства є теорія безпекології, політика економічної безпеки підприємства 
(мета, цілі, завдання, функції, принципи і створення власної служби), 
стратегія (види стратегій, система цілей, тактика й оперативне 
реагування), концепція ЕБП (загальні положення діяльності із 
забезпечення ЕБП) [5, с. 7]. 

Систему забезпечення економічної безпеки підприємства формують 
заходи з ідентифікації, попередження, нейтралізації, нівелювання 
наслідків ризиків та механізм забезпечення економічної безпеки [5, с. 7]. 



450 

Г.В. Єфімова, С.М. Марущак [6, с. 45] систему економічної безпеки 
трактують як комплекс організаційно-економічних і правових заходів, 
спрямованих на нейтралізацію та попередження внутрішніх і зовнішніх 
загроз та ризиків із метою формування сприятливих умов для безпечної 
діяльності. 

Вузькість або широта підходу до тлумачення системи економічної 
безпеки зумовлена певною мірою й нечіткістю методологічної 
відокремленості базових функцій управління системою, а саме 
дослідженням питань організації системи економічної безпеки або 
дослідженням питань управління системою економічної безпеки. 

Спираючись на класичну методологію управління, організацію 
системи економічної безпеки слід трактувати як процес визначення видів 
операцій та їх обсягу, формування координаційних взаємозв'язків та 
ресурсів, які забезпечують їх виконання, з метою виявлення, 
ідентифікації та оцінювання небезпек.  

У спрощеному трактуванні управління системою економічної 
безпеки – це цілеспрямоване використання системи економічної безпеки 
з метою впливу на об'єкти небезпек та ризиків для забезпечення стійкості 
діяльності підприємства. 

Будучи взаємопов'язаними як часткове та загальне, організація 
системи та управління системою мають різні властивості, які можна 
описати через сукупність їхніх атрибутивних ознак (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Атрибутивні ознаки процесів організації системи  
економічної безпеки та системи управління економічною безпекою 

Атрибути Система економічної безпеки 
Управління системою  
економічною безпеки 

Цілі Відповідність системи кількості 
та силі небезпек та ризиків 

Формування безпечних умов 
діяльності 

Процеси Формування структури, кадрове, 
інформаційне, методичне, 
технічне наповнення системи 

Організаційний, економічний, 
технічний вплив на об'єкти 
небезпек та ризиків 

Задачі Формування комплексної та 
надійної системи захисту 

Ідентифікація, попередження, 
нейтралізація нівелювання 
наслідків ризиків 

Забезпечення Ресурси, структури, засоби Процеси, технології, заходи 
Результат Комплекс ресурсів, засобів для 

виявлення, ідентифікації та 
оцінювання небезпек 

Стійкість підприємства 

 
Визначившись із місцем підсистеми економічної безпеки в структурі 

системи вищого порядку, якою є підприємство, та уточнивши зміст 
поняття «система економічної безпеки», морфологічний опис системи 
економічної безпеки можна представити у вигляді такої структури (рис. 1): 
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Рис. 1. Фрагмент морфологічного опису  

системи економічної безпеки підприємства 
 

1. Елементи системи економічної безпеки: ресурси, які забезпечують 
економічний захист діяльності структурних підрозділів підприємства 
(структури, кадри, фінанси, інформаційне забезпечення (накази, розпоря-
дження, приписи, посадові інструкції, форми звітності, форми 
аналітичних звітів, програмне забезпечення, методики), технічні засоби 
(засоби контролю тощо). 

2. Цільові об'єкти захисту:  
 структурні підрозділи підприємства; 
 підприємство як цілісний майновий комплекс та ринковий суб'єкт. 
3. Структура цілей системи економічної безпеки:  
 на рівні структурних підрозділів: безпека бізнес-процесів; безпека 

персоналу; безпека матеріальних ресурсів; безпека інформації; безпека 
відносин; 

 на рівні підприємства: безпека цілісності майнового комплексу, 
безпека іміджу, ринкова безпека. 

Отже, відповідно до теорії систем та методології системного аналізу, 
морфологічний опис системи економічної безпеки дає змогу представити 
систему економічної безпеки як сукупність ресурсів, структур, засобів, 
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які забезпечують виявлення, ідентифікацію та оцінювання загроз, 
небезпек та ризиків підприємства як цілісного майнового комплексу 
(системи) та кожного його структурного підрозділу (підсистеми). 

При цьому слід зауважити, що структура, кількість та функціональне 
призначення елементів системи економічної безпеки у кожного 
структурного підрозділу підприємства є унікальними та такими, що дають 
змогу виконати специфічні функції, які убезпечують такий підрозділ від 
загроз, небезпек та ризиків зовнішнього та внутрішнього середовища його 
діяльності. Елементи системи економічної безпеки формуються за 
принципом їх відповідності завданням щодо виявлення сукупності загроз, 
небезпек та ризиків. Так, із позиції морфологічного опису кожний 
структурний підрозділ підприємства складається з такої необхідної 
сукупності його елементів, які забезпечують його функціональність, а саме: 
персонал, організаційна структура (структура управління), функціональні 
процеси, інформаційне забезпечення, матеріальні та нематеріальні засоби, 
які в сукупності формують внутрішнє середовище функціональності 
підрозділу. Кожний із зазначених складників підрозділу є носієм 
потенційних небезпек та ризиків для його діяльності. Так, персонал є 
причиною помилок під час складання фінансової документації, конфліктів, 
розголошення конфіденційної інформації, непрофесійності у виконанні 
посадових обов'язків тощо. Організаційна структура підрозділу забезпечує 
швидкість процесів його управління. Отже, до основних небезпек, 
джерелом яких є організаційна структура управління, належать затримка 
передачі управлінських рішень, слабкий комунікаційний зв'язок між 
ланками структури, відсутність стандартизованих процесів делегування 
повноважень, неформалізований розподіл повноважень тощо. 

 

Розділ 2. Функціональний опис системи  
економічної безпеки діяльності підприємства 

Інформація циркулює в організаційній структурі кожного підрозділу у 
вигляді загальнокорпоративної документації, функціональної доку-
ментації кожного з підрозділів, статистичних та аналітичних даних про 
діяльність підрозділу, методик, робочих інструкцій, посадових 
інструкцій, технологічних регламентів, паспортів процесів тощо. 
Наявність, відсутність, нечіткість формулювання, затримка процесів 
руху інформації є причинами виникнення небезпек та ризиків у 
діяльності як підрозділів, так і підприємств. 

Беззаперечною є небезпека, яку можуть завдати предмети та засоби 
праці, які забезпечують діяльність кожного з підрозділів підприємства. 
До них передусім слід віднести низьку якість, зношеність та їх 
невідповідність завданням, що вимагають вирішення, невідповідність 
технічних та економічних параметрів потребам підприємства тощо. 

Кожний функціональний підрозділ підприємства має свої специфічні 
властивості, які в системі більш високого порядку (а саме на підприємстві) 
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породжують нові агреговані властивості, що не притаманні кожному з 
них. Відповідно, властивості підприємства як цілісної системи 
супроводжуються низкою специфічних небезпек та ризиків, якими є 
втрата іміджу, антиконкурентні дії учасників ринку, рейдерські 
захоплення підприємства, конфлікт між власниками підприємства, 
конфлікт між правлінням та працівниками тощо. Отже, об'єктами 
небезпек та ризиків на рівні загального управління підприємством теж є 
персонал, структура управління (стратегія, політика механізми, 
концепція), інформація (стан та учасники ринку, частка ринку тощо), 
ресурси (майновий комплекс підприємства, грошові кошти на рахунках, 
акції тощо); однак джерела ризику є відмінними від джерел, які 
породжують небезпеки та ризики для діяльності підрозділів підприємства. 

Лише відповідно до узагальнених функціональних елементів кожного 
підрозділу, ідентифікації небезпек та ризиків, що супроводжують їхню 
діяльність, можна деталізувати структуру елементів системи економічної 
безпеки. При цьому: 

1) кожний елемент системи економічної безпеки формується 
відповідно до небезпек та ризиків, які виникають у кожного зі 
структурних підрозділів та підприємства у цілому; 

2) функціональність кожного структурного підрозділу підприємства 
реалізується завдяки наявності функціональної структури, персоналу, 
інформації, матеріальних та нематеріальних ресурсів, вхід використання 
яких і вихід пов'язані із сукупністю небезпек та ризиків; 

3) система економічної безпеки повинна формуватися на рівні кожного 
структурного підрозділу та на рівні загального управління підпри-
ємством як цілісним комплексом; 

4) виявлення, оцінювання, попередження втрат на рівні структурних 
підрозділів та підприємства у цілому вимагають відповідних 
компетентних кадрів, наявності інформаційних та технічних засобів, 
специфічного управління такими процесами, що в сукупності формує 
структуру системи управління економічною безпекою підприємства. 

Функціональний опис економічної безпеки спрямований на визначення 
функцій системи економічної безпеки, які забезпечують безпеку реалізації 
системи функціональних та корпоративних цілей авіакомпанії. 

Функціональний опис системи знайшов широке поширення в наукових 
публікаціях із питань формування економічної безпеки. Більшість 
авторів практично ідентична у своїх поглядах на функціональну 
структуру системи економічної безпеки.  

Так, А.В. Шалаев, С.М. Ілляшенко, Л.О. Корчевська розглядають 
структуру економічної безпеки через її функціональну систематизацію, 
виокремлюючи такі підсистеми:  

1) фінансова – призначена для формування умов безпечного руху 
фінансових потоків підприємства та безпечного фінансового стану;  
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2) техніко-технологічна – формує умови безпечного використання 
матеріально-технічної бази підприємства; 

3) інтелектуально-кадрова – формує умови безпечного використання 
кадрів та їхнього інтелектуального потенціалу; 

4) інформаційна – як система захисту комерційної таємниці; 
5) силова – як система фізичної охорони матеріальних об´єктів 

підприємства та персоналу; 
6) правова – як юридичний захист усіх господарських операцій 

підприємства; 
7) екологічна – як система захисту довкілля [8; 13, с. 178; 20, с. 155–160]. 
Окрім вищезазначених базових функцій, С.М. Ілляшенко додає до 

вказаного переліку ринкову, інтерфейсну функцію, де ринкова безпека 
трактується як безпека позиціонування підприємства на ринку, а 
інтерфейсна безпека – як захист підприємства від небезпек та ризиків 
взаємодії з контрагентами [8, с. 16–17]. 

Зважаючи на частку енергетичних ресурсів у структурі собівартості 
послуг та продукції національного виробництва, та їхній вплив на 
стійкість розвитку, І.Н. Карпунь у функціональному описі системи 
економічної безпеки вказує на необхідність виокремлення енергетичного, 
соціального, техногенного та ресурсного складників [9, с. 49].  

Енергетична безпека, на думку І.Н. Карпунь, – це система контролю 
над умовами постачання та використання енергетичних ресурсів на 
підприємстві [9]. Соціальна безпека – це формування умов праці, які 
забезпечують ефективну реалізацію працівниками своїх соціальних, 
біологічних та компетентнісних характеристик [9]. Техногенна безпека – 
це сукупність дій, спрямованих на запобігання аваріям, аварійним та 
надзвичайним ситуаціям техногенного характеру на небезпечних 
об’єктах та небезпечних територіях [17]. Ресурсна безпека – це система 
попередження небезпек та ризиків формування умов ефективного 
використання ресурсів на підприємстві [9]. 

Не вдаючись до теоретичного аналізу авторських трактувань сутності 
кожного зі складників, слід зазначити, що більшість із них тлумачиться 
як такий стан забезпеченості ресурсами (фінансовими, матеріальними, 
енергетичними, кадровими), за якого досягається ефективність функціо-
нування підприємства та тим самим захищеність від зовнішніх та 
внутрішніх загроз. На основі проведеного теоретичного узагальнення 
функціонального опису системи економічної безпеки, який має місце в 
економічній науці, можна зробити такі висновки: 

1) в основу функціонального опису системи економічної безпеки 
більшість авторів покладає ресурсний та діяльнісний підходи. При цьому 
ресурсний підхід базується на видах ресурсу, які є об'єктом небезпек та 
ризиків (паливна, фінансова, інформаційна, інтелектуально-кадрова 
безпека тощо). Діяльнісний підхід відображає не об'єкти, а дії щодо 
захисту об'єктів ризику (силова, конкурентна, ринкова безпека); 
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2) оцінювання ефективності реалізації функцій системи економічної 
безпеки, відповідно до існуючих підходів до їх ідентифікації, 
здійснюється за показниками результативності діяльності підприємства. 
Відповідно, управляти економічною безпекою за результатами його 
діяльності не є виправданим з огляду на те, що такий підхід формує 
систему управління, сформовану на основі аналізу минулих подій, які 
включають результати впливу минулих ризиків. Мінливість розвитку 
зовнішнього середовища породжує нові небезпеки та ризики, які 
потрібно виявляти, оцінювати та попереджувати; 

3) окрім того, забезпечення ефективності використання ресурсів є 
завданням усіх функціональних підсистем підприємства, тому показники 
ефективності використання ресурсів відображають результати діяль-
ності, а не результати умов безпечного їх використання;  

4) потребують відокремлення предметні сфери наукових та практичних 
досліджень проблематики ефективності діяльності підприємства та 
проблематики ефективності економічної безпеки, що досягається шляхом 
уточнення предмету наукових досліджень. Так, предметом наукових 
досліджень ефективності діяльності підприємства є вся сукупність 
напрямів, способів, методів використання ресурсів, майна, капіталу, яка 
збільшує результативність діяльності підприємства. Предметом еконо-
мічної безпеки є сукупність напрямів, способів, методів виявлення загроз, 
оцінювання небезпек та управління ризиками з метою формування умов 
безпечної діяльності. Система економічної безпеки формується для 
виявлення, попередження, прогнозування небезпек та ризиків. Відпо-
відно, в основу методики оцінювання показників ефективності виконання 
функцій системою економічної безпеки має бути покладений метод 
відстані між прогнозованим та фактичним значенням стану об'єкта 
ризику. Показники ефективності повинні відображати відношення різниці 
прогнозованих та фактичних втрат у результаті настання ризику до 
величини ресурсів, спрямованих на управління ризиком.  

Отже, згідно з вищеописаними аксіоматичними положеннями, 
деталізований перелік функцій системи економічної безпеки повинен 
формуватися виходячи з конкретизованих функцій підприємства, 
ідентифікованих небезпек та ризиків їх виконання та сформованої 
сукупності спеціалізованих дій щодо захисту від негативних наслідків 
їхнього впливу. 

Функціональний опис системи економічної безпеки підприємства 
пропонується здійснити через послідовність реалізації таких етапів: 

1) опис основних функцій підприємства;  
2) ідентифікація небезпек і ризиків їх реалізації; 
3) постановка завдань щодо захисту функцій підприємства від 

ідентифікованих небезпек і ризиків; 
4) формування сукупності дій (функцій), які спрямовані на вирішення 

поставлених завдань економічної безпеки реалізації функцій підприємства. 
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В ієрархічній системі підприємства економічна безпека, як і всі 
функціональні системи підприємства, реалізує систему корпоративних 
цілей та має власну функціональну систему цілей, на досягнення яких і 
спрямовані її функції. Так, до корпоративних цілей, на які спрямовані 
функції системи економічної безпеки, належать: 

 забезпечення умов стійкої діяльності підприємства; 

 попередження ризиків діяльності підприємства; 

 недопущення втрат та збитків у діяльності підприємства; 

 захист інформації; 

 протидія рейдерству тощо. 
Функціональними цілями системи економічної безпеки є формування 

безпечних умов діяльності для всіх структурних підрозділів 
підприємства. 

Для методологічної достовірності функціонального опису системи 
економічної безпеки виникає необхідність дослідження: 1) функцій 
підприємства; 2) джерел небезпеки та ризиків для підприємства, що дасть 
змогу, по-перше, здійснити функціональну систематизацію небезпек та 
ризиків, по-друге, виявити відповідність між реальними джерелами 
небезпек та існуючими функціями підприємств щодо управління ними, 
по-третє, здійснити функціональний опис системи економічної безпеки.  

Функціональний опис небезпек та ризиків підприємства було 
здійснено на прикладі авіакомпаній з ідентифікацією небезпек та ризиків 
реалізації кожної із функцій та їх групування за видовою ознакою 
(табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Функціональний опис небезпек та ризиків авіакомпанії 

Функції авіакомпанії 
Небезпеки та ризики  

реалізації функцій 
Вид ризику 

1 2 3 

Безпосереднє виконання 
повітряних перевезень 
пасажирів, вантажів, пошти, 
виконання авіаційних робіт; 
підтримання льотної 
придатності повітряних 
суден; 
забезпечення якості 
виконання повітряних 
перевезень, обслуговування 
пасажирів і 
вантажовідправників; 
забезпечення безпеки 
повітряних перевезень; 

Ризики зміни цін на пальне 
Ризики технічної готовності 
літаків та системи управління 
польоти  
Нещасні випадки, пов'язані з 
відмовою устаткування 
Технічні проблеми і проблеми, 
пов'язані з сервісом 
Небезпеки, пов'язані із 
сервісним обслуговуванням 
Небезпека тероризму 
Внутрішні конфлікти в державі 
перебування 
Проблеми, пов'язані з власними 
співробітниками 

Експлуатаційні 
ризики 
Авіаційні ризики 
Цінові ризики 
Сервісні ризики 
Терористичні 
ризики 
Кадрові ризики 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

Прийом заявок на 
перевезення пасажирів, 
пошти і вантажів, в тому 
числі на організацію 
чартерних рейсів; 
організація й удосконалення 
системи перевезень; 
розроблення і подання 
пропозицій щодо 
вдосконалення системи 
організації повітряних 
перевезень; 
прийом заявок на 
перевезення пасажирів, 
пошти і вантажів, у тому 
числі на організацію 
чартерних рейсів; 
проведення маркетингу 
ринку повітряних 
перевезень; 
складання комерційних 
актів, організація експертизи 
для встановлення причин 
недостачі, пошкодження 
багажу, пошти, вантажу або 
його упаковки; 
ведення претензійної роботи 
за скаргами пасажирів і 
вантажовідправників 
(вантажоодержувачів); 
ведення обліку і звітності за 
обсягами перевезень 
пасажирів, багажу, пошти і 
вантажів; 
надання інших послуг 
клієнтам; 
ужиття заходів щодо 
підвищення комерційного 
завантаження повітряних 
суден і рентабельності 
повітряних перевезень; 
розрахунок за перевезення і 
польоти  

Нещасні випадки, що сталися з 
пасажирами 
Проблеми, пов'язані з власними 
співробітниками 
Зміна внутрішніх документів 
компанії, що визначають 
робочий розклад і регулюють 
час роботи пілотів 
Сезонність попиту на 
авіаперевезення 
Зміна цінової політики 
Поточний стан компанії і зміна 
її корпоративної політики 
Зміна суми зборів за авіаквитки 

Технологічні 
ризики 
Кадрові ризики 
Цінові ризики 
Інформаційні 
ризики  
Корпоративні 
ризики 
Інвестиційні ризики 
Маркетингові 
ризики 

Формування і реалізація 
корпоративної стратегії та 
політики управління 
авіакомпанією  

Зміна поточного стану 
авіакомпанії 
Зміна корпоративної політики  
Зміна власників авіакомпанії 
Зміна правління  
Зміна в політиці розвитку 
Зміни на ринку 

Корпоративні 
ризики 
Ринкові ризики 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 

Дослідження стану ринку Зміна попиту на авіапослуги 
Поява нових конкурентів 
Звинувачення в монополізмі 

Ринкові ризики 

Реалізація кадрової політики 
авіакомпанії 

Невідповідність компетенції 
працівника завданням, які ним 
реалізуються 
Зростання плинності кадрів, 
рівень забезпечення кадрами з 
необхідною кваліфікацією  

Кадрові ризики  

Формування джерел та 
організація руху грошових 
коштів 

Зміна умов кредитування 
Зміна валютного курсу 
Зростання вартості кредиту 
Наявність простроченої 
заборгованості 
Зниження ліквідності 

Валютний ризик  
Ризик 
кредитування 
Процентний ризик 
 

Відносини з державними 
органами регулювання та 
іншими інституціями 

Зміна уряду, зміна в системі 
регулювання авіаперевезень, 
митному контролі, правилах 
валютного регулювання 
Зниження 
кредитоспроможності 

Політичні ризики 
Правові ризики 
Кредитні ризики 

Відносини з конкурентами  
 

Поява нових конкурентів 
Збільшення маркетингової 
активності конкурентів 
Зміна цінової політики 
конкурентів 

Конкурентні 
ризики 

Відносини з аеропортом 
 

Зміна політики надання слотів 
(час вильоту і посадки) 
Відносини аеропортів з 
авіакомпаніями-конкурентами  

Аеропортові 
ризики 
Конкурентні 
ризики 

Відносини зі споживачами 
послуг 

Недостачі, пошкодження 
багажу, пошти, вантажу або 
його упаковки 
Скарги пасажирів і 
вантажовідправників 
(вантажоодержувачів) 

Репутаційні ризики 

Відносини із засобами 
масової інформації 

Негативне ставлення до 
авіакомпанії, викликане: 
– власним досвідом 
використання послуг 
авіакомпанії,  
– лобіюванням інтересів 
конкурентів компанії 

Іміджеві ризики  
Конкурентні 
ризики 

Джерело: складено за даними [19] 

 
Саме ризик є причиною втрат та змін в ефективності діяльності 

авіакомпанії. Вдале визначення ризику надає О.В. Бондар, яке трактується 
автором як «погроза, небезпека виникнення збитку під час реалізації 
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управлінських рішень; можливість, імовірність відхилення від мети, 
результату, заради яких приймається рішення» [3, с. 161]. 

Отже, умовою економічної безпеки діяльності авіакомпанії є 
управління ризиками, яке в науковій літературі трактується як діяльність, 
«спрямована на економічний захист від небажаних свідомих або 
випадкових обставин, що наносять шкоди діяльності» [3, с. 164], «процес 
прийняття та виконання управлінських рішень, які спрямовані на 
зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та 
мінімізацію можливих утрат» [21]. 

Відповідно до означеної логіки: 

 ризик є ймовірною причиною втрати стійкості та динамічних 
тенденцій розвитку;  

 управління ризиками – процес впливу на об'єкти ризику з метою 
зниження можливих утрат;  

 економічна безпека – це стан захищеності всіх видів ресурсів від 
ймовірності їх утрат (ризику);  

 стан захищеності – це такі умови, які забезпечують збереженість 
основних параметрів функціонування авіакомпанії. Від стану параметрів 
функціонування авіакомпанії залежать стан її стійкості та спрямованість 
розвитку; 

 система економічної безпеки – це сукупність елементів (ресурсів, 
інформаційного забезпечення, технічних засобів), цільових об'єктів 
захисту та структури цілей (морфологічний опис системи) і функцій 
(функціональний опис), реалізація яких формує стан захищеності 
діяльності авіакомпанії. 

Функції ж будь-якої системи формуються на основі переліку 
необхідних завдань, вирішення яких досягається через сукупність 
визначених дій. Існування ризику зумовлює постановку завдань у 
частині виконання функцій управління даним видом ризику, виконання 
завдань досягається через сукупність специфічних дій. 

Отже, після ідентифікації ризиків у процесі виконання функцій 
авіакомпанією та визначення їх місця в системі економічної безпеки 
наступним етапом у реалізації задуму функціонального опису системи 
економічної безпеки є постановка завдань щодо захисту функцій 
авіакомпанії від ідентифікованих ризиків (табл. 3). 

Узагальнення основних функцій авіакомпанії, ідентифікація ризиків, 
методологічні засади управління ризиками сформували наукове 
підґрунтя для функціонального опису системи економічної безпеки. 

В агрегованому вигляді функціональний опис системи економічної 
безпеки формується з переліку таких функцій: 

1) виявлення джерел загроз, небезпек та ризиків; 
2) моніторинг зовнішніх та внутрішніх джерел ризиків; 
3) ідентифікація ризиків;  
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Таблиця 3 

Завдання системи економічної безпеки 

Ризики Завдання системи економічної безпеки 

Експлуатаційні  Забезпечення безпеки польотів і надійності повітряних суден; 
оновлення парку повітряних суден, розширення та оптимізація 
маршрутної мережі і кількості повітряних суден, розвиток 
власних баз технічного обслуговування і ремонту, розширення і 
вдосконалення аеропортової інфраструктури  

Авіаційні  Моніторинг стану необхідної інфраструктури, контроль над 
рівнем страхового захисту людських і технічних ресурсів 

Політичні  Моніторинг політичної стабільності, локальних збройних 
конфліктів 

Цінові  Використання прийомів цінової дискримінації,  гнучка сезонна 
тарифна політика 

Сервісні  Моніторинг рівня сервісного обслуговування, удосконалення 
сервісної інфраструктури 

Паливні  Контроль паливної ефективності аерофлоту, укладання прямих 
контрактів із постачальниками авіаційного пального 

Кадрові  Підвищення кваліфікації, атестація персоналу 

Інвестиційні  Контроль календарного плану інвестиційних робіт, контроль 
якості їх виконання 

Інфляційні  Контроль темпів інфляції, розроблення заходів щодо зниження 
впливу інфляції на результати діяльності підприємства 

Процентні 
 

Контроль кредитоспроможності підприємства, страхування 
процентних ризиків, фінансовий аудит кредитних договорів 

Валютні  Прогнозування тенденцій руху валютного курсу, хеджування 
валютних ризиків 

Правові  
 

Контроль над дотриманням правил, визначених нормативними 
актами України та міжнародними угодами, стандартів і 
рекомендованої практики IСAO і IATA, а також внутрішніми 
нормативними документами 

Маркетингові  Контроль обсягів реалізації, розроблення маркетингових та 
рекламних акцій, упровадження нових послуг 

Конкурентні  Аналіз дій конкурентів, моделювання поведінки дій конкурентів 

Ринкові Моніторинг ринкових змін, контроль ринкової частки  
Іміджеві  Організація благодійних та соціальних проєктів, PR акцій, 

співпраця зі ЗМІ 

Репутаційні Організація системи реагування на скарги 

Джерело: складено на основі [2; 19] 

 
4) виявлення закономірностей, тенденцій, динаміки процесів та явищ 

тощо; 
5) прогнозування спрямованості впливу чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища на діяльність підприємства; 
6) розроблення сукупності організаційних, економічних, технічних 

заходів для подолання, нейтралізації, зменшення негативного впливу на 
діяльність підприємства;  
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7) визначення обсягу необхідних ресурсів для реалізації заходів; 
8) оцінювання витрат на подолання негативної спрямованості чинників 

впливу;  
9) оцінювання та функціональний аналіз рівня економічної безпеки; 
10) контроль над станом безпеки. 
Слід зауважити, що залежно від природи походження та виду ризику 

методичний інструментарій для реалізації кожної із визначених функцій 
буде мати специфічний характер.  

З урахуванням вищевикладеного узагальнений функціональний опис 
системи економічної безпеки авіакомпанії матиме вигляд, представлений 
у табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Функціональний опис системи економічної безпеки 

Ризики 

Функції системи економічної безпеки 
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Експлуатаційні  + + + + + + + + + + 
Авіаційні  + + + + + + + + + + 
Політичні  + + + + + + + + + + 

Цінові  + + + + + +   + + 

Сервісні  + + + + + + + + + + 
Паливні  + + + + + + + + + + 

Кадрові  + + + + + + + + + + 
Інвестиційні  + + + + + + + + + + 
Інфляційні  + + + + + +   + + 
Процентні + + + + + +   + + 
Валютні  + + + + + +   + + 
Правові  + + + + + +   + + 
Маркетингові  + + + + + + + + + + 
Конкурентні  + + + + + + + + + + 
Ринкові + + + + + + + + + + 
Іміджеві  + + + + + + + + + + 
Репутаційні + + + + + + + + + + 
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Виходячи з основного призначення системи економічної безпеки 
підприємства, яким є формування комплексу механізмів захисту від 
негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства, процеси протидії та попередження загроз, небезпек та 
ризиків формуються із сукупності юридичних, економічних, соціальних, 
фізичних, морально-психологічних методів та процедур, які 
використовуються відповідно до джерела походження ризиків. 

Залежно від джерела походження ризику (внутрішнього чи 
зовнішнього) система економічної безпеки підприємства реалізує 
комплекс внутрішніх та зовнішніх функцій. Зокрема, до зовнішніх 
функцій системи економічної безпеки підприємства слід віднести: 
формування іміджу підприємства у взаємодіючих суб’єктів, аналіз дій 
конкурентів та конкурентну розвідку, прогнозування змін валютного 
курсу та прийняття заходів упередження збитків від настання валютних 
ризиків тощо. 

 
Висновки 

1. Зміна зовнішніх умов діяльності, організаційні та структурні зміни 
на підприємстві, постановка нових цілей, формування і реалізація нових 
стратегій розвитку та необхідність вирішення стратегічних завдань є 
аксіоматичним твердженням про динамічний характер системи 
економічної безпеки. 

2. Система економічної безпеки формується за принципом її 
відповідності та здатності до вирішення завдань із безпеки реалізації 
цілей оперативного та стратегічного розвитку підприємства.  

3. Система економічної безпеки є індивідуальним структурним 
утворенням, розміри та масштаби діяльності якого визначаються 
сферами (промисловість, сільське господарство, транспорт, фінанси 
тощо) та видами (зовнішньоекономічна, інвестиційна, інноваційна, 
фінансова тощо) діяльності. Диверсифікація видів та розширення 
географії економічної діяльності підприємства диверсифікують та 
розширюють структуру економічної безпеки підприємства. 

4. Система економічної безпеки є результатом реалізації функції 
організації процесу управління економічною безпекою. Система 
економічної безпеки формується з метою реалізації визначених функцій, 
повинна відповідати кількості та якості ризиків підприємства, має 
виявляти, попереджувати та розробляти комплекс заходів щодо 
зменшення втрат від негативного впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища діяльності на всі об'єкти ризику в усіх структурних 
підрозділах підприємства.  

5. Система економічної безпеки діяльності підприємства є інтегрованим 
виразом усієї сукупності специфічних елементів, цільове використання 
яких дає змогу сформувати умови безпечної діяльності підприємства 
шляхом виявлення, ідентифікації, оцінювання небезпек та ризиків.  
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6. Ідентифікація ризиків та відповідних функцій щодо управління 
ними дає змогу здійснити функціональний аудит системи економічної 
безпеки та виявити логічний взаємозв'язок функцій підприємства, 
ризиків, які виникають під час їх виконання, та функцій системи 
економічної безпеки. Логіка взаємозв'язку має такий змістовний опис: 
ризики виникають у процесі виконання функцій підприємства, при цьому 
кількість функцій визначає природу та кількість функціональних 
ризиків; незалежно від природи свого походження ризики можуть 
призвести до небезпеки економічних утрат; для зниження негативного 
впливу ризиків на результативність діяльності на підприємстві 
формується система економічної безпеки з визначеним функціональним 
переліком дій щодо виявлення, оцінювання, аналізу, прогнозування та 
управління ризиками. 

7. Функціональний опис системи економічної безпеки підприємства 
дає змогу ідентифікувати її зовнішні та внутрішні функції, окреслити 
процеси даної системи і визначити параметри, за досягнення яких 
система змінює свою поведінку, реагуючи на зовнішні та внутрішні 
небезпеки та ризики.  
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Summary 
Pharmaceutical factory management requires implementation of a package 

of projects related to development, manufacturing and marketing of the new 
medicines, retrofitting and upgrading, certification, etc. According to the 
experts, absence of proper and efficient project management controls is the 
key problem pharmaceutical enterprises experience in the course of project 
management. Integrated into the unified enterprise resource planning system 
and represented in the control system contour, the portfolio and project 
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management system will help harmonize the performance parameters of the 
investment strategy elements with the overall corporate strategy. The first step 
of implementing the project management methodology is to create a contour 
of the project management system, the structural components of the project 
management systems and the project portfolio management. According to the 
results of the analytical study of approaches to forming the contour of the 
project management system, it is proposed to consider within the framework 
of a single contour of enterprise management as an integral part of the 
contour of the project portfolio management system, which element, in turn, is 
the contour of the individual project management system. Thus, a key 
component of management is individual projects, the implementation of which 
is in line with corporate and investment strategies. The author suggests that 
the project management system should be established through combination of 
its structural elements with due regard for the control functions, processes 
and project management expertise. The project portfolio management system 
should be established through combination by the control functions and 
project portfolio management processes.  

 
Introduction 

Development of a modern enterprise and efficient business management 
require considerable effort in the improvement of management concepts, 
methods and tools. Application of project management methods in the 
investment activities of the enterprise is one of the ways to introduce the 
effective management. The need to intensify project activities by the national 
enterprises is caused by the efforts of business entities to survive and to secure 
sustainable growth in volatile environment and in response to rigid 
competition from the Ukrainian and foreign companies. Successful integration 
of the project management system in the overall enterprise management 
system is contingent on the robustness of the corporate structure, the growing 
number of implemented projects (their increasing importance, duration and 
value), as the fact that this process is supported not only by the executive 
officers but by the majority of participants in the project activities as well. 

Building of a project management system at the enterprise is the basis for 
consistent implementation of the project management concept. The project 
management system is usually formed through application of the systemic and 
process approaches. According to the classic construction, the term “system” 
implies a set of interrelated elements that form a unified whole, operate 
together with the environment and with each other for a particular purpose [1]. 
Therefore, from the point of view of a systemic approach, the project 
management system comprises of a control subsystem (project team) and a 
controlled subsystem (resources, executives, structural components, etc.). The 
purpose of a project management system is the successful attainment of the 
project targets. From the point of view of the process approach, the project 
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management system means a set of interrelated processes, each having its own 
input, output, restrictions, resources and executive officers.  

On the other hand, there are two ways of seeing the essence of the project 
management system. One of them narrows this term down to the project 
management software (automated project management system) [2-5]. The 
project management system here includes software for task planning, 
scheduling, price control, budget management, allocation of resources, joint 
operation, communication, prompt response, documentation and system 
administration – the tools operated jointly for the purpose of big project 
management [2]. In this case, there may be local, client-server and web-based 
systems [3].  

On the same note, most studies proceeded on methodological approach 
where the project management system was represented by a set of processes, 
phases, functions, spheres of management, technological and organizational 
guidelines and tools, etc. [3, 6-12]. However, the list of components of the 
general project management system may vary. For example, L.Ye. Dovgan, 
G.А. Mokhonko and I.P. Malik [6] distinguish the project management 
process groups and project life cycle processes, as well as key (content 
management, time management, cost management, quality management) and 
auxiliary (by the objects on which the manager is focusing) functions of 
project management. In our opinion, these functions characterize the sphere of 
knowledge of project management. The authors themselves point out that 
performance of the abovementioned management functions requires 
organization, planning, control and motivation. 

According to source [7], the project management system shall include the 
following components: scheduling, budget planning, resource planning; risk 
analysis and risk management; project document management and 
management of changes. We consider this to be an oversimplification of the 
structural components of the system, as the project management functions and 
processes are not defined. According to [8, 11], the project management 
system is a set of administrative and information tools that help to organize 
and maintain management of the company’s projects. In this case, the 
components are represented by methodology, project office and data system. 
І.А. Sultanov [10] is also in favor of the abovementioned definition of the 
project management system, however considerably expanding the list of its 
components by adding a united team, common language, project plan and 
management procedures. 

According to the study of the project management practices, the most 
popular approach practiced by the Project Management Institute in its basic 
standard “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” [12] 
defines the project management system as a set of tools, methods, 
methodologies, resources and procedures applied for the purpose of project 
management. The project management system is also defined as a sequence of 
processes and the related control functions combined into a functional whole. 
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The purpose of this study is to improve the portfolio and project 
management system (by integrating the management functions, processes and 
spheres of knowledge of project management).  

 
Part 1. Portfolio and project management system design 

Expert poll among the project management professionals in pharmaceutical 
sector was carried out to identify the main problems experienced by 
pharmaceutical companies in the course of project management. The 
concordance coefficient was calculated to estimate the degree of consistency 
of the expert findings (W=0.96). Considering its ultimate importance, one may 
safely say the findings of the experts are highly consistent. The Pearson 

criterion (
2
) was calculated with degrees of freedom f=21 to assess the 

significance of the concordance coefficient. The Pearson criterion is 


2
=276.48. Since the tabulated value of the Pearson criterion at f=21 and 

significance value of 5% is 32.67 (i.e. the estimated value 
2
 exceeding the 

tabulated one), one can state that the expert findings are 95% concordant and 
can be used for further studies. 

The bar chart of the key problems experienced by pharmaceutical 
enterprises in the course of portfolio and project management rated by their 
significance appears to be as follows (Fig. 1). 

According to the rated findings, the biggest portfolio and project 
management problems at the enterprises covered by the studies appear to be as 
follows: absence of properly functioning project management system is 
9.53 points (meaning the absence of properly formalized processes and 
procedures, uniform corporate project management standard, organizational 
structure responsible for implementation of corporate projects – project office, 
etc.); insufficient level of organizational experience of corporate project 
management is 9.06 points (despite the impressive number of projects 
implemented by pharmaceutical enterprises, most of them are still on the early 
stages of formation of corporate project management systems, which means 
their project practices involve random project management tools, sketchy 
planning and monitoring of projects). 

Another group of problems in portfolio and project management (8.41 to 
6.22 points) is connected to resource allocation to project activities: shortage 
of professionals familiar with project management specifics in Ukrainian 
pharmaceutical sector is caused by the complex and integrative nature of 
pharmaceutical production, since the professionals need to know project 
management standards, GMP and quality standards in addition to 
pharmaceutical, technological, economic and other such skills; scarcity of 
resources for implementation of the project portfolio is a universal economic 
problem of scarce resources, whereas pharmaceutical production is 
characterized by priority precedence, concentration of resources within certain 
timeframes and the ability to change the production promptly while taking into 
account the requirements of quality management system, and by considerable 
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cost of projects; high labor intensity and length of innovative investment 
projects in pharmaceutical sector: the need for extensive studies in the context 
of development and testing of medicines, and involvement of considerable 
amount of participants. 

 

 

Fig. 1. Key problems experienced by pharmaceutical enterprises  

in the course of portfolio and project management  

rated by their significance 

Х1 – shortage of professionals familiar with project management specifics in the 
Ukrainian pharmaceutical sector; 

Х2 – scarcity of resources for implementation of the project portfolio; 
Х3 – deficient legal and regulatory framework applicable to project portfolio management; 
Х4 – shortage of information at the time of approval of the decision to terminate, 

continue or suspend a project; 
Х5 – absence of standard procedures for the assessment and timely termination of 

projects on the early stages; 
Х6 – absence of properly functioning project management system; 
Х7 – poorly structured assignments to generate the optimum project portfolio; 
Х8 – high labor intensity and length of innovative investment projects in the 

pharmaceutical sector; 
Х9 – poorly coordinated activities of project participants and functional departments of 

the pharmaceutical companies; 
Х10 – insufficient level of organizational experience of project management of the 

pharmaceutical companies. 

 
The next biggest portfolio and project management problem comes from 

poorly coordinated activities of project participants and functional 
departments of pharmaceutical companies (4.84 points), which is to some 
extent caused by the resistance of the existing corporate structure to changes 
implying the establishment of a new project management department with its 
requirements to generation of plans, reports and other project documentation. 
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In addition, this problem is indicative of the poorly organized project office 
(or absence thereof) and corporate project management system on the whole. 

Less pressing problems are related to organization and information 
support of the portfolio and project management: absence of standard 
procedures for the assessment and timely cancellation of projects on the 
early stages (4 points) and insufficient information at the time of approval of 
decision to terminate, continue or suspend the project (3.16 points) mean the 
insufficient algorithm and criteria for the assessment and identification of 
the status of ongoing projects that lose efficiency in volatile environment 
(e.g. due to the activities of the competitors or changing legal framework) or 
internal management problems; deficient legal and regulatory framework 
applicable to project portfolio management (1.69 points) is a problem of 
insufficient applicability of the national standards of project portfolio 
management and international standards of project management to the 
national pharmaceutical industry; poorly structured assignments to generate 
the optimum project portfolio (1.31 points) is a poor formulation of features 
pertinent to the type and composition of the project portfolio of a 
pharmaceutical enterprise, as well as project assessment criteria and 
selection thereof for any particular portfolio. 

Therefore, findings of the study confirmed the need for integration of the 
project portfolio management into the corporate project management system 
which, in turn, comprises a component of the integrated corporate 
management system. Clearly defined subordination of the projects approved 
for implementation to the goals and objectives of the quality management 
system is of critical importance, since provision of quality medicines to the 
public is a priority task for the socially oriented pharmaceutical companies. 
Establishment of hierarchy of projects while factoring in the scarcity of 
resources, the length and the cost of projects is essential as well. 

Modern corporate management is integrated, since it combines a number of 
various management systems (quality, environmental safety, information 
security, project management, etc.). The complex management system 
architecture is usually described as a contour that links the control subsystem 
(the control subject) and the controlled subsystem (the controlled subject) 
within a single information space, and the impact of the external environment.  

А. Kravchenko [13] maintains that the process of construction of the 
management contour comprises of the following stages: 

1. Formulating the aim and the objectives. The aim shall be defined using 
the SMART criteria (specific, measurable, attainable, relevant and time-
bound). From the point of view of project management, the goal and the 
objectives shall be formulated on the basis of the aims tree (triangle). 

2. Drafting the plan (using the appropriate planning tools). The project 
management plan is multifunctional, as it takes into account the work content and 
scope management plans (setting up the project work structure), network and 
calendar planning (generation of network diagram, Gantt chart), cost 
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management (spending plan, project budget), quality management (Ishikawa 
chart, justification of quality costs, etc.), project team management, resource 
management (resource diagrams), communication management, risk mana-
gement, contract management, supply management, project communication and 
change management.  

3. Monitoring of attainability: substantiation of the performance evaluation 
criteria; creation of the assessment tools (report forms); performance analysis; 
substantiation of corrective actions.  

4. Making decisions on the necessary changes based on the monitoring 
results. 

In this case, the management contour appears to be an interpretation of the 
Deming-Shewhart cycle (Plan – Do – Check – Adjust). 

According to I.A Sultanov [10], the emerging contour of the corporate 
project management system links the portfolio and project management 
systems (taking into account their impact on the selection of the most 
prospective projects for implementation, closing of projects, re-allocation of 
resources between the projects, accumulation of experience and increasing the 
efficiency of projects) and the external project management elements 
(corporate strategy, resources, profit; standards, guidelines, regulations, 
processes and templates). Meanwhile, the project management system takes 
into account the establishment of a joint team, common terms and definitions, 
unified project plan and management procedures. 

Based on the findings of the analytical studies of the approaches to the 
establishment of project management system contour, we would suggest that 
the portfolio management system contour should be considered as an integral 
part of the general corporate management system, where the contour of 
specific project management system comprises an element of the same 
portfolio management system (Fig. 2). Therefore, the key component of the 
management comprises of specific projects implementation of which shall be 
harmonized with the corporate and the investment strategies. 

Planning of the project management components is contingent on the strategy 
and general business decisions substantiating the aims and objectives of the 
project portfolio. The project portfolio is subject to approval by the Project 
Review Committee with due account for the business resource portfolio. 
Methodological support comprises of corporate standards and procedures 
(including these pertaining to project activities), whereas the information base is 
represented by the automated control system of the enterprise. 

Project portfolio management standards, project-oriented corporate 
structure and project portfolio management server comprise the groundwork 
for processes of categorization, assessment, selection of certain components 
for the project portfolio, as well as their implementation, monitoring and 
adjustment of the portfolio. The project office balances out the project 
portfolio components and assesses its performance by way of operation of the 
resource allocation system. 
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Fig. 2. Integration of the project management system contour  

into the business management contour 
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The specific project management system is based on the project 
management standards (specifically, “The Guide to РМВОК

®
”), successful 

project implementation practices (database, reporting, etc.). Project teams 
create all the tools required for planning, monitoring of individual projects, as 
well as assessment of performance and efficiency of the implemented projects.  

 
Part 2. Generation of the elements of project management system 

The purpose of the project management system is to improve quality and 
efficiency of individual project works, projects and project portfolio in 
general, and to provide the efficient methods and project management tools to 
the project managers and participants.  

According to the study of literary sources, combining the structural 
components of the project management system, including the management 
functions (planning, organization, implementation, control, management), 
with project management processes (forty-four processes integrated into the 
groups of processes of initiating, planning, executing, monitoring and 
controlling, closing) and project management knowledge spheres 
(management of integration, contents, terms, costs, quality, human resources, 
communication, risks and procurement) appears to be feasible.  

Management functions (fg) suggested for inclusion in the project 
management system are coded as follows: f1 – planning; f2 – organization; f3 – 
introduction; f4 – control; f5 – management. 

Coding of the project management processes (рі.j) is based on the sequence 
number of the process group and the sequence number of an individual 
process in the relevant group: 

– initiating: р1.1 – develop project charter; р1.2 – drafting of provisional 
project scope statement; 

– planning: р2.1 – develop project management plan; р2.2 – project scope 
planning; р2.3 – project scope definition; р2.4 – creation of the project operation 
structure; р2.5 – definition of the scope of project operations; р2.6 – identification 
of interlinked project operations; р2.7 – assessment of the resources of project 
operations; р2.8 – project operations length estimates; р2.9 – draft scheduling; 
р2.10 – project operations cost assessment; р2.11 – cost budgeting; р2.12 – quality 
planning; р2.13 – human resources planning; р2.14 – communication planning; 
р2.15 – risk management planning; р2.16 – risk identification; р2.17 – qualitative 
risk analysis; р2.18 – quantitative risk analysis; р2.19 – risk response planning; 
р2.20 – procurement planning; р2.21 – contract planning; 

– executing: р3.1 – project administration and management; р3.2 – quality 
assurance; р3.3 – project team building; р3.4 – project team development; р3.5 – 
distribution of information; р3.6 – requesting the information from the sellers; 
р3.7 – selection of the sellers; 

– monitoring and controlling: р4.1 – project operations monitoring and 
management; р4.2 – general change management; р4.3 – confirmation of the 
scope; р4.4 – scope management; р4.5 – schedule management; р4.6 – cost 
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management; р4.7 – quality control; р4.8 – project team management; р4.9 – 
progress reports; р4.10 – project participants management; р4.11 – risk 
monitoring and management; р4.12 – contract administration; 

– closing: р5.1 – project closing; р5.2 – contract closing. 
Project management knowledge spheres (kaz) integrated in the developed 

project management system are coded as follows: ka1 – project integration 
management; ka2 – project scope management; ka3 – project time management; 
ka4 – project cost management; ka5 – project quality management; ka6 – project 
human resources management; ka7 – project communications management; ka8 
– project risk management; ka9 – project procurement management.  

For the purpose of structuring of the project management system, its 
structural components have been coded as sets S(fg; рі.j; kaz). Combination of 
the abovementioned elements helps to identify the list of project management 
methods and tools by each component (Table 1 – Table 5). The РМВОК 
Guide [12] defines a tool as a certain instrument (e.g. template) that is used in 
the course of performance of project operations for the purpose of acquiring a 
product or a result, whereas a method means a systemic procedure carried out 
by the personnel for the performance of project operations. 

 
Table 1 

Structural components of the project management system (planning) 

Code Component Details Tools Methods 

1 2 3 4 
S(f1; р1.1; ka1) Planning of the 

elements of project 
charter 

Organizational process 
assets (document 
templates, rules and 
requirements approved 
by the enterprise) 

Expert review, 
profitability assessment 
methods, mathematical 
models 

S(f1; р1.2; ka1) Drafting of 
provisional 
specification of the 
scope of project 

Requirements to the 
project and its results, 
project management 
information system 

Expert review 

S(f1; р2.1; ka1) Drafting of the 
project 
management plan 

Templates of documents 
(plans), project 
management 
information system 

Expert review 

S(f1; р2.2; ka2) Planning and 
decomposition of 
the project aims, 
planning of the 
project scope 

Aims tree (triangle), 
templates, forms, 
corporate standards 

Decomposition method, 
expert review, study of 
requirements to the 
project results 

S(f1; р2.3; ka2) Defining the project 
success criteria 

Scale of criteria for 
acceptance of project 
results 

Study of requirements 
from the project 
participants 

S(f1; р2.4; ka2) Creation of the 
project operations 
structure 

Project operations 
structure templates 

Decomposition method 
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Table 1 (continued) 
1 2 3 4 

S(f1; р2.5; ka3) Defining the scope 
of project 
operations 

Project operations 
structure templates, 
standard lists (examples) 
of project operations 

Decomposition method, 
expert review, rolling 
wave method 

S(f1; р2.6; ka3) Planning of the 
links between the 
project operations 

Standard templates of 
network diagrams, 
network graphs 

Prioritizing methods, 
building the bar charts, 
leads and lags methods 

S(f1; р2.7; ka3) Resource 
assessment 

Resource structure, 
resource calendar 

Bottom-up estimating, 
critical chain method, 
(using the resource 
buffers), expert review, 
analysis of the alternatives 

S(f1; р2.8; ka3) Estimates of the 
length of project 
operations, network 
planning 

Priority charts, bar 
charts 

Critical path method, 
critical chain method 
(using the time buffers), 
expert review, assessment 
by analogs, parametric 
estimates, РЕRТ analysis 

S(f1; р2.9; ka3) Project schedule 
drafting, calendar 
planning 

Tabulated diagram 
schedules, Gantt Charts, 
project calendar, model 
of schedule, milestones 

Schedule network 
analysis, critical path 
method, schedule 
crashing method, 
potential scenarios study, 
resource leveling 

S(f1; р2.10; ka4) Appraisal of the 
project operations 
value, cost planning 

Cost structure Assessment by analogs, 
bottom-up assessment, 
parametric estimates, 
study of the contractors’ 
offers, critical chain 
method (using the buffers) 

S(f1; р2.11; ka4) Draft project 
budget 

Examples of project cost 
management plan, 
estimates of the 
operations, project 
budgets, cost plan, time-
distributed project 
budget allocation curve 

Cost aggregation, reserve 
analysis, parametric 
estimates, exponential 
method, assessment by 
the ratio of components 

S(f1; р2.12; ka5) Quality planning, 
drafting the project 
quality 
management plan 

Dependence graphs, 
priority matrices 

Benefit-cost analysis of 
quality compliance, 
benchmarking, 
experiments, expert 
review 

S(f1; р2.13; ka6) Human resources 
planning 

Project organization 
structures, organization 
charts, responsibility 
matrix, sociograms, 
resource bar charts, 
resource schedule 
graphs 

Decomposition method, 
matrix method 
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Table 1 (continued) 
1 2 3 4 

S(f1; р2.14; ka7) Planning of project 
communications 
and project-specific 
decision-making 
processes 

Means of 
communication, project 
decision-making charts 

Analysis of requirements 
to communications, 
decision tree analysis 

S(f1; р2.15; ka8) Planning of project 
risk management 

Project risks structure, 
scales to assess the 
impact of risks on the 
project aims, matrix of 
risk probability and 
consequences, 
responsibility matrix 

Staff meetings, expert 
review 

S(f1; р2.16; ka8) Identification of 
project risks 

Project-specific risks 
structure, cause and 
effect diagrams, system 
diagrams, impact charts 

Analysis of 
documentation, data 
gathering methods 
(brainstorming, Delphi, 
polls, SWОТ analysis), 
check list analysis, 
assumptions analysis 

S(f1; р2.17; ka8) Qualitative risk 
analysis 

Estimating the 
probability and the 
impact of the risks, risk 
probability and 
consequences matrix, 
classification of the risks 

Data quality and risks 
timing analysis methods 

S(f1; р2.18; ka8) Quantitative risk 
analysis 

Decision tree, project 
cost assessment range 

Data gathering methods 
(polls, probability 
distribution, expert 
review), sensitivity 
analysis, modeling and 
simulation methods, 
РЕRТ analysis and the 
expected project cost 
analysis 

S(f1; р2.19; ka8) Risk response 
planning, 
development of the 
risk management 
strategy 

Risk response strategy Project performance 
analysis, risk impact 
forecasting, risk response 
planning methods 
(avoidance, mitigation, 
limitation, acceptance, 
sharing) 

S(f1; р2.20; ka9) Procurement 
planning, 
substantiation of 
the optimum value 
of the order 

Procurement plan 
templates 

Expert review, “make or 
buy” analysis, contract 
analysis, networking 
method, order amount 
assessment methods 

S(f1; р2.21; ka9) Contract planning Standard contract forms Expert review 

Source: compilation by author on the basis of source [12] 
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Table 2 

Structural components of the project management system (organization) 

Code Component Details Tools Methods 
S(f2; р3.1; ka1) Implementation of 

the project 
management plan  

Responsibility matrix Reserve analysis, 
progressive elaboration 
method 

S(f2; р3.1; ka2) Execution of 
structural elements 
of project 
operations 

Structure of project 
operations, 
organizational structures 
of the project, 
responsibility matrix 

Staff meetings 

S(f2; р3.1; ka3) Continuous 
performance of 
project operations 

Project schedule, 
milestone schedule 

Crashing method 

S(f2; р3.1; ka4) Allocation of 
project resources 
and make reserves 

Resource bar chart, 
resource schedule graphs 

Critical chain method 
(using the buffers), 
benefits optimization 
method, reserve estimate 
methods 

S(f2; р3.2; ka5) Interviews  Audit schedule, 
responsibility matrix 

Quality audit 

S(f2; р3.3; ka6) Project quality 
audit 

Description of positions 
(roles and 
responsibilities) 

Psychological and 
sociological methods of 
the performance review 

S(f2; р3.4; ka6) Project team 
development 

Description of positions 
of the project 
participants, 
responsibility matrix, 
staff development plan 

General management 
principles (training, 
incentives), co-location of 
the project team members 

S(f2; р3.5; ka7) Document 
management, 
reporting system, 
project-specific 
decision-making 
procedures 

Report templates, 
document management 
and project 
communication charts 

Analysis of the lessons 
learned 

S(f2; р3.6; ka9) Requisition of 
information from 
suppliers 

List of potential 
suppliers 

Analysis of the suppliers’ 
market, conferences 

S(f2; р3.7; ka9) Organization of 
negotiations 
(competitive 
tenders), signing of 
contracts and 
organization of 
procurement 

Rating of suppliers Expert review, tender 
assessment methods 
(rating, screening, 
comparing, etc.) 

S(f2; р4.11; ka8) Monitoring of 
social and 
economic 
environment 

Analytical reports, key 
parameters revision 
schedule 

Trend analysis 

Source: compilation by author on the basis of source [12] 
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Table 3 

Structural components of the project management system (introduction) 

Code Component Details Tools Methods 
S(f3; р3.1; ka1) Implementation of 

the project 
management plan 

Control charts Reserve analysis, 
progressive 
elaboration method 

S(f3; р3.2; ka5) Quality assurance Control charts, deviation 
charts 

Quality audit, process 
analysis 

S(f3; р3.3; ka6) Project team 
building 

Internal project organiza-
tional chart, project office 
structure, virtual teams 

Negotiations 

Source: compilation by author on the basis of source [12] 
 

Table 4 

Structural components of the project management system (control) 

Code Component Details Tools Methods 
1 2 3 4 

S(f4; р4.1; ka1) Project operations 
progress monitoring, 
monitoring of total 
completion of the 
operations in 
accordance with their 
project  

Project management 
information system, 
control charts 

Earned value methods, 
trend analysis, variance 
analysis 

S(f4; р4.3; ka2) Confirmation of the 
scope of project 

Inspection record 
templates, deviation 
charts based on the 
project performance 
criteria 

Analysis of the design 
characteristics, inspection 
of compliance of project 
operations and results 
with applicable 
requirements and criteria 

S(f4; р4.5; ka3) Analysis of project 
deadlines 

Network charts, sche-
dule model, Gant chart 

Analysis of the schedule 
model, variance analysis 

S(f4; р4.6; ka4) Analysis of the 
resources and project 
cost, control of the 
allocated amounts and 
timely application of 
the project resources, 
control of budget 

Resource schedule 
chart, resource bar 
charts, budgets 

Trend analysis, reserve 
analysis, resource 
leveling method 

S(f4; р4.7; ka5) Project quality 
control, quality 
assurance 

Cause-and-effect 
diagrams, control 
cards, dependence 
diagrams, Pareto charts 

Inspections, analysis of 
the nature and 
consequences of failures, 
remedial work 

S(f4; р4.9; ka7) Data precision, 
accuracy and 
timeliness control 

Reports, diagrams, 
project performance 
project performance 
tables, time cost 
records, project 
management 
information system 

Staff meetings, variance 
analysis, forecasting 
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Table 4 (continued) 
1 2 3 4 

S(f4; р4.11; ka8) Monitoring of risk 

analysis and 

mitigation 

Reports, variance 

charts, forecasts 

Risk audit, variance and 

trends analysis, reserve 

analysis 

S(f4; р4.12; ka9) Project contracts 

administration 

Project status reports, 

accounting reports 

Inspections, audit, 

administration of claims 

Source: compilation by author on the basis of source [12] 

 
Table 5 

Structural components of the project management system (management) 

Code Component Details Tools Methods 

S(f5; р4.1; ka1) Project operations 
management 

Project operations 
structure, project 
management information 
system 

Benefits optimization 
methods 

S(f5; р4.2; ka1) General change 
management 

Project management 
information system 

Expert review, design 
characteristics analysis 

S(f5; р4.4; ka2) Project scope 
management 

Adjustment of plans by 
the approved requests 
for change 

Variance analysis of the 
project performance 
compared to the baseline 
plan 

S(f5; р4.5; ka3) Project schedule 
management 

Project progress report, 
comparative schedule 
charts, Gant chart 

Performance (earned 
value) measurement 
methods, variance 
analysis 

S(f5; р4.6; ka4) Project cost 
management 

Cost structure, 
comparative cost charts, 
project management 
information system 

Earned value methods, 
project performance 
analysis, forecasting 

S(f5; р4.8; ka6) Project team 
management 

Sociograms, problem 
logs 

Monitoring, problem 
analysis and 
brainstorming, project 
team performance 
evaluation, conflict 
management methods 

S(f5; р4.10; ka7) Project participants 
management 

Problem logs Communication methods, 
staff meetings 

S(f5; р4.11; ka8) Project risk 
management 

Reports, risk register, 
risk response strategy 

Project performance 
analysis, variance 
analysis, staff meetings 

S(f5; р5.1; ka1) Project closing Project management 
information system, 
organizational process 
assets (documentation, 
database) 

Expert review 

S(f5; р5.2; ka9) Contract closing Routine reporting by 
contracts 

Procurement audit 

Source: compilation by author on the basis of source [12] 
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Formation of the corporate project management system (as a multitude of 
interlinked elements comprising a unified whole) is a matter to be considered 
from a variety of points of view: under the systemic approach, the project 
management system comprises of the control subsystem (project team) and the 
controlled subsystem (resources, executives, structural components, etc.); from 
the point of view of the process approach, the project management system 
comprises of a set of interrelated processes, each having its own input, output, 
restrictions, resources and executive officers; under the methodological 
approach, the project management system comprises of a set of processes, 
phases, functions, spheres of management, technological and organizational 
guidelines and tools. Project management system is also considered as a 
symbiosis of the methodology, project office and information system. 

In this paper, the project management system has been studied on a variety 
of management levels: project portfolio, programs and projects. Focusing on 
Level 1 of the corporate project management system – project portfolio 
management, it suggests that structural components of the project 
management system should be combined with due account for management 
functions (planning, organization, implementation, control, management) and 
project portfolio management processes (project identification; categorization; 
assessment; selection; prioritizing; portfolio balancing; project authorization; 
drafting the reports; and change management).  

Coding of the project management processes (рі.j) is based on the sequence 
number of the process group and the sequence number of an individual 
process in the relevant group: 

– aligning processes: р1.1 – project identification; р1.2 – project categorization; 
р1.3 – project evaluation; р1.4 – project selection; р1.5 – prioritization; р1.6 – 
portfolio balancing; р1.7 – project authorization; 

– monitoring and controlling processes: р2.1 – reporting and review; р2.2 – 
change management. 

The aligning processes group helps identify the category of individual 
components of the portfolio and evaluate the project for the inclusion thereof 
to the project portfolio. The group of monitoring and control processes 
provides insight into project performance indicators that are used in project 
portfolio monitoring and for their alignment (if necessary) in accordance with 
strategic goals of the business.  

The idea of project identification is to determine the essence and special 
features of each project implemented at any specific enterprise. Project 
categorization implies consolidation of components into the uniform groups 
bound by the same goals and evaluated by the same criteria. Projects may be 
categorized by the increase of profitability; risk mitigation; increase of 
productivity; discharge of obligations; expanding the market share; 
improvement of processes; business requirements, etc. Project evaluation 
means the analysis of individual components for further selection to the 
portfolio. Evaluation indicators by each potential portfolio project are 
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substantiated within the framework of project selection. The evaluation results 
help prioritizes each project by the key indicators of the project portfolio 
performance. Balancing of the portfolio implies generation of a set of projects, 
taking into account their significance, correlation, synergy and impact on the 
achievement of strategic business goals. Project authorization means 
formalization of the decisions made and the allocation of resources. Following 
the completion of projects, their results are to be reported. Change 
management shall be launched, if any project portfolio component requires a 
significant adjustment. 

For the purpose of structuring of the project portfolio management system, 
its structural components are coded as sets S(fg; рі.j). Combination of the 
abovementioned elements will help to make a list of methods and tools for 
project portfolio management by each component of the system (Table 6). 

 

Table 6 

Structural components of the project portfolio management system 

Code 
Component 

details 
Tools Methods 

1 2 3 4 
S(f1; р1.1) Project 

identification 
Organizational process assets 
(document templates, rules and 
requirements approved by the 
enterprise) 

Strategic analysis of 
business activities, 
SWОТ analysis 

S(f1; р1.2) Project 
categorization 

Description of portfolio 
components 

Expert review 

S(f1; р1.3) Project 
evaluation 

Strategic plan, description of 
portfolio components, scoring 
model of project evaluation, dual 
criterion network 

Project valuation 
methods; linear, non-
linear, dynamic and 
graphic methods of 
project valuation; expert 
review 

S(f1; р1.4) Project 
selection 

Strategic plan, description of 
portfolio components, scoring 
model of project evaluation 

Project selection 
methods, analysis 
methods, expert review 

S(f1; р1.5) Prioritization Single criterion models, multiple 
criteria scoring models, scoring 

Multiple criteria weight 
ranking of the projects, 
expert review 

S(f3; р1.6) Portfolio 
balancing 

Scale of project portfolio 
management criteria; management 
process reports; portfolio 
structure; budget, financial plan, 
calendar plan of project portfolio 
management; resource uploading 
plan; bubble chart, web graph 

Portfolio components 
structuring; graphic 
method (construction of 
diagrams); financial 
analysis, risk analysis; 
optimization methods 

S(f2; р1.7) Project 
authorization 

Requirements to the budget, 
timeline, resources and portfolio 
components; responsibility matrix; 
communication plan for project 
portfolio management 

HR management 
methods, optimization 
methods 
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Table 6 (continued) 
1 2 3 4 

S(f4; р2.1) Reporting and 
review 

Corporate standards, report 
templates; project portfolio 
management criteria; updated key 
indicators of portfolio; reports on 
the attainment of the portfolio 
goals 

Earned value methods 

S(f5; р2.2) Change 
management 

Updated strategic plan; reports Strategic analysis 

Source: compilation by the author using the source [14] 

 
Conclusions 

To sum up, based on the expert poll results and following the identification 
of key problems arising before pharmaceutical enterprises in this country at 
the time of implementation of the project management concept, for the 
purpose of formation of proper project management system and advancement 
of pharmaceutical enterprises toward the next level of their organizational 
robustness, this paper suggests that components of the project and portfolio 
management system should be structured by functions, processes and 
expertise. Description of each system component also includes the list of its 
tools and implementation methods. 

Enhancement of the efficient corporate project management by way of 
introduction of the suggested system is achieved through formalization of 
procedures of planning, introduction, monitoring of decisions by key 
parameters of project implementation, and at the cost of the more precise 
interaction between components of the integrated project management system. 
According to the experts, main benefits from introduction of the project 
management system as an element of professional methodology come from 
the reduction of the number of projects that are inconsistent with corporate 
strategy, as well as from considerable cost reduction, optimized allocation of 
resources, improved employee load control, enhancing the efficient planning 
and cost control. Cutting the time needed for the search, gathering and 
collation of information and reducing the time outlays on the endless project 
reporting will save the time better used on the more important assignments. 
The multifaceted nature of project management requires that further studies 
proceed with integration of the additional levels related to the control and the 
controlled subsystems into the suggested system.  
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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК ЗАПОРУКА 
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Анотація 
У статті розкрито сутність бізнес-процесу підприємства. Бізнес-

процес – це сукупність видів діяльності підприємства, які здійснюються 
за визначеною технологією, у результаті чого певні входи (матеріальні, 
інформаційні ресурси) перетворюються на виходи (продукти, послуги), є 
цілеспрямованими та взаємопов’язаними завдяки наявності чинника 
управлінського впливу та споживача результату. Узагальнено методики 
вдосконалення бізнес-процесів, які можуть бути розділені на два класи 
за тривалістю виконання і ступенем змін, що вносяться в бізнес-процес: 
короткострокові і довгострокові методики.  

Досліджено поняття управління бізнес-процесами розвитку 
підприємства. Запропоновано перед застосуванням бізнес-процесів 
розвитку для дієвої системи управління переглянути внутрішні резерви 
підприємства; розглянути питання оптимізації існуючої структури та 
всіх бізнес-процесів; з'ясувати, які з бізнес-процесів «працюють» на 
прибуток, які процеси є другорядними та ступінь їх перспективності, а 
також участі в загальному прибутку; знайти процеси, які відволікають 
капітал компанії. 

 
Вступ 

Уповільнення економічного зростання, що нині характерне для 
України, спонукає підприємства шукати шляхи суттєвого підвищення 
ефективності діяльності. Сучасні умови господарювання диктують нові 
правила поведінки на ринку, а саме забезпечення швидкої реакції на 
постійні зміни умов макросередовища, орієнтацію на потреби клієнтів, 
підвищення якості продукції та послуг за зниження їхньої собівартості. 
Своєю чергою, це вимагає вдосконалення систем управління 
підприємствами, враховуючи їх стратегічне значення для економіки 
країни, зростаючу роль в умовах активізації процесів глобалізації та 
євроінтеграції. Основою, яка забезпечить функціонування ефективних 
підприємств, є механізм ведення господарської діяльності, орієнтований 
на процесне управління, яке передбачає чітку формалізацію, 
структурованість бізнес-процесів, їх удосконалення й високий рівень 
автоматизації та ґрунтується на застосуванні інформаційних технологій, 
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економіко-математичних методів і моделей. В епоху глобалізації, 
конкуренції, непередбачуваності зовнішнього середовища, а також 
постійного впровадження і розвитку нових технологій підприємствам 
необхідно оптимізовувати та вдосконалювати свою управлінську 
діяльність. Тенденції сучасного етапу економічного розвитку 
характеризуються постійною боротьбою за ресурси, які допомагають 
задовольнити потреби споживачів. І якщо раніше такими ресурсами були 
матеріальні, то сьогодні провідне місце займає інтелектуальний капітал. 
Не менше значення має необхідність використання нових інструментів та 
методів управління виробничими процесами, які б забезпечили 
підприємствам нові перспективи для бізнесу. Пошук шляхів вирішення 
вищерозглянутих проблем зумовив кардинальні зміни підходів до 
сучасного менеджменту та визначення шляхів ефективного переходу від 
функціонального управління до процесного. В умовах трансформації 
світового господарства і жорсткої конкуренції за покупця у результаті 
«природного відбору» залишаються функціонувати підприємства, бізнес-
процеси яких вибудувані якісно й ефективно. Іншими словами, будь-який 
соціальнo-економічний суб'єкт стійко розвивається, відстоює свої інтереси 
й є конкурентоспроможним на ринку, якщо прибуток перевищує витрати 
на забезпечення його бізнес-процесів, тобто господарська діяльність може 
вважатися ефективною. Тому для забезпечення підприємства стабільним 
прибутком, скорочення витрат та його успішного розвитку стає 
необхідним здійснення компетентного управління бізнес-процесами, 
проблема якого не втрачає своєї актуальності й нині. 

 
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти управління  

бізнес-процесами підприємства 
Варто зазначити, що функціональне управління було присутнім на 

багатьох підприємствах тривалий період. Лише наприкінці 90-х років 
підприємства почали переходити до процесного управління. Такий 
перехід був зумовлений конкретними умовами, визначеними ринковим 
середовищем, зокрема: інформатизацією суспільства, розвитком процесів 
глобалізації, жорсткою конкуренцією з кращими світовими 
виробниками, орієнтацією на споживача, більш сформованими 
потребами споживачів, а також суттєвим скороченням життєвого циклу 
продукції. Саме ці умови породили новий підхід до управління – 
процесний. Процесний підхід – це розгляд усієї діяльності підприємства 
як мережі взаємодіючих процесів, що протікають усередині 
організаційної структури підприємства і реалізовують мету його 
функціонування [1, с. 37]. В основі процесного підходу до управління 
підприємством лежить виділення на підприємстві бізнес-процесів та 
управління ними. Основними рисами процесного підходу є: широке 
делегування повноважень і відповідальності виконавцям; скорочення 
кількості рівнів прийняття рішень; підвищення уваги до якості продукції 
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(послуг); формалізація технологій виконання бізнес-процесів із метою їх 
автоматизації [2]. Слід зазначити, що процесний підхід до управління 
підприємством орієнтований передусім не на організаційну структуру 
підприємства, а на бізнес-процеси, кінцевою метою виконання яких є 
створення продуктів або послуг, що представляють цінність для 
зовнішніх або внутрішніх споживачів. 

Ураховуючи об’єктивну необхідність переходу до управління 
підприємством за бізнес-процесами, варто відзначити переваги процесного 
підходу, основними з яких є: 1. Інтеграція і взаємозв’язок бізнес-процесів 
із метою досягнення бажаних виходів. 2. Можливість концентрувати 
зусилля на результативності та ефективності бізнес-процесу підприємства. 
3. Забезпечення впевненості споживачів, а також інших зацікавлених 
сторін у відсутності відхилень у діяльності підприємства. 4. Прозорість 
операцій господарської діяльності підприємства. 5. Зменшення витрат і 
скорочення тривалості виробничого циклу внаслідок більш ефективного 
використання ресурсів. 6. Забезпечення можливостей для цілеспрямованих 
і пріоритетних заходів щодо поліпшення бізнесової діяльності. 7. Макси-
мальне використання кваліфікованого персоналу та делегування 
повноважень і відповідальності в рамках бізнес-процесу. Процесний підхід 
розглядає підприємство як сукупність взаємопов’язаних бізнес-процесів, 
виконання яких робить його орієнтованим на результат, що є цінним для 
споживача. При цьому кожний співробітник підприємства повинен чітко 
розуміти, яку ділянку роботи і за який період йому потрібно виконати з 
урахуванням визначених вимог до якості. 

Результатом історичної диверсифікації менеджменту на цей час є 
процесно-орієнтований підхід до управління. Науковий фундамент 
такого підходу становить поняття бізнес-процесу як елементу цільової 
організаційної діяльності, орієнтованого на отримання підприємством 
корисного результату. Відзначимо, що будь-який бізнес-процес 
необхідно розглядати «як механізм отримання додаткової вартості», 
тобто в результаті нього виробляється продукція, яка буде задовольняти 
видимі/невидимі потреби покупців, забезпечуючи тим самим дохід 
підприємству [1, с. 150]. Однак слід звернути увагу на те, що розмір 
додаткової вартості не може перевищувати розмір споживчої вартості 
[2]. Досягнення кореляційної залежності між додатковою та споживчою 
вартістю є істотною умовою для функціонування підприємства. Сьогодні 
управління бізнес-процесами дає можливість менеджерам визначати свої 
процеси, організувати їх виконання, а також кардинально підвищити 
якість, ефективність управління, налаштувавши кожен процес так, щоб 
його результати призводили до досягнення поставлених бізнес-цілей за 
допомогою технологічної гнучкості та інтеграції. 

У пострадянський період основним завданням підприємства було 
отримання прибутку, тобто в основі лежить економічна категорія. Зараз 
ми говоримо про систему управління підприємством чи бізнесом, яка 
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спрямована на отримання прибутку від виробництва та реалізації 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також на отримання 
прибутку від підвищення вартості бізнесу за рахунок його оптимальної 
організації. 

Система управління бізнесом – це сукупність бізнес-процесів, що 
виконується підрозділами та посадовими особами підприємства, які 
мотивуються на досягнення цілей підприємства і наділені необхідними 
правами, а також несуть відповідальність за результати виконання 
бізнес-процесів [3, с. 156]. Якщо потрібно побудувати стратегічну 
систему управління підприємством на довгострокову перспективу та 
створити ефективний механізм управління, який давав би змогу не тільки 
планувати та враховувати результати діяльності підприємства, а й 
оптимально виконував розподіл повноважень та відповідальності між 
виконавцями функцій, а також необхідним способом проводив 
мотивацію персоналу, необхідно впроваджувати процесне управління. 
Основними елементами системи управління за процесами є: 

 бізнес-об’єкт – об’єкт, що має цінність для внутрішнього чи 
зовнішнього споживача; 

 бізнес-процес – цілеспрямована організаційна діяльність із перетво-
рення бізнес-об'єктів та зростання їхньої споживчої вартості; 

 показник ефективності – параметр, що вимірює ефективність 
виконання бізнес-процесу чи цінність бізнес-процесу; 

 посадова особа – людина, яка приймає участь у виконанні бізнес-
процесу, наділена певними правами, несе відповідальність за результат 
виконання процесу та мотивована на досягнення цілей бізнес-процесу; 

 документ – впорядкована сукупність інформації [4, с. 128]. 
Описані елементи системи управління гарантують цілеспрямованість, 

підконтрольність, узгодженість та прозорість виконання бізнес-процесів 
підприємства. Отже, в основі сучасної системи управління підпри-
ємством лежить управління на основі бізнес-процесів. 

Метою впровадження процесного управління є підвищення 
ефективності та результативності діяльності підприємства, а також 
оптимізації його бізнес-процесів. Поняття бізнес-процесу нині набуло 
досить високої популярності. Одними із перших термін «бізнес-процес» 
в управлінську термінологію ввели М. Хаммер та Дж. Чампі для 
описання реінжинірингу як нового методу управління компанією. Для 
аналізу ключової компетенції компанії пропонуємо використати 
трактування поняття «бізнес-процес» цими дослідниками, а саме: бізнес-
процес – це сукупність різних видів діяльності, у рамках якої «на вході» 
використовується один чи більше видів ресурсів, і в результаті цієї 
діяльності на «виході» створюється продукт, що представляє цінність 
для споживача. У літературі не має єдиного підходу до визначення 
поняття «бізнес-процес підприємства». Автори розглядають бізнес-
процес із різних боків та визначають його ключові характеристики. Деякі 
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науковці розглядають бізнес-процес як пов’язаний набір повторюваних 
дій (функцій), які перетворюють вхідний матеріал і/або інформацію на 
кінцевий продукт (послугу) згідно із заздалегідь установленими 
правилами [6, с. 165]. 

У загальному розумінні бізнес-процес – це сукупність видів діяльності 
підприємства (потік, послідовність робіт), які здійснюються за 
визначеною технологією, у результаті чого певні входи (матеріальні, 
інформаційні ресурси) перетворюються на виходи (продукти, послуги), є 
цілеспрямованими та взаємопов’язаними завдяки наявності чинника 
управлінського впливу та споживача результату. Це визначення 
орієнтується на трактування бізнес-процесу, яке офіційно прийняте 
системою стандартів ISO та доповнює його зазначенням технології 
управління. Узагальнення трактувань управління бізнес-процесами дає 
змогу визначити основні складники такого процесу та сформулювати 
його ключові характеристики: це особливе управління діяльністю та 
розвитком підприємства, засноване не тільки на процесному підході, а й 
на системному з погляду узгодження комплексу бізнес-процесів та 
спрямування їх на забезпечення ефективного функціонування; управління 
бізнес-процесами передбачає постійний їх моніторинг та моделювання 
для забезпечення оптимальності у виконанні; передбачає реалізацію 
заходів, спрямованих на реалізацію стратегії та цілей організації. 
У найбільш загальному розумінні поняття «бізнес-процес» можна 
визначити як стійку, цілеспрямовану сукупність взаємопов’язаних дій, 
яка за допомогою певних технологій та за оптимальний термін 
перетворює входи (ресурси) на виходи (результати), що мають цінність 
для внутрішніх і зовнішніх споживачів (клієнтів), і в кінцевому підсумку 
сприяє зростанню вартості підприємства. Головна ідея полягає у тому, що 
будь-який бізнес-процес має свого споживача, зовнішнього чи 
внутрішнього. І за структуризації організації її діяльність розглядається 
як сукупність бізнес-процесів. Спрощену схему бізнес-процесів наведено 
на рис. 1 [7]. 

Управління бізнес-процесом ґрунтується на таких заходах, як: 
ідентифікація власника бізнес-процесу; отримання власником усіх 
необхідних ресурсів; наявність у власника всіх необхідних документів 
(інструкцій, регламентів, методик, технологій) на виконання бізнес-
процесу; побудова власником системи збору об’єктивної інформації про 
хід бізнес-процесу, параметри продукту та задоволеність потреб 
споживачів. 

Методики вдосконалення бізнес-процесів можуть бути розділені на 
два класи за тривалістю виконання і ступенем змін, що вносяться в 
бізнес-процес. У зв'язку із цим можуть бути виділені короткострокові і 
довгострокові методики (рис. 2).  

Методика швидкого аналізу ґрунтується на виявленні із залученням 
групи експертів проблем, що виникають під час реалізації окремих 
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процесів бізнесу, пошуку й аналізу можливих варіантів рішень для 
виділених проблемних ділянок та оперативного впровадження заходів 
щодо їх поліпшення. В основі методики ідеалізації бізнес-процесів 
лежить широко використовуваний у рамках системного підходу метод 
ідеальної системи, який полягає у спробі виробити ідеальні бізнес-
процеси. Після того як вони розроблені, необхідно виділити тільки ті їхні 
ділянки, які неможливо безпосередньо реалізувати на практиці [8, с. 354]. 

 

 

Рис. 1. Спрощена схема бізнес-процесу 
 
 

 

Рис. 2. Методи удосконалення бізнес-процесів 
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Головною метою статистичного управління процесами бізнесу є 
виділення чинників, що впливають на його ефективність, і класифікація 
їх на дві групи: чинники, що викликають хронічну варіацію процесу 
бізнесу; чинники, що викликають спорадичну варіацію. Метод 
структуризації функції якості дає змогу визначати взаємозв'язки між 
вимогами і засобами їх задоволення і проводити аналіз виділених 
взаємозв'язків. Метод реалізується шляхом побудови спеціальної таблиці 
(так званого «будинку якості»), в якій накопичуються результати 
дослідження процесів бізнесу. Аналіз робочих осередків полягає у 
чіткому визначенні технічних вимог до виробу або послуги, які необхідні 
для внутрішнього або зовнішнього споживача. Під перепроектуванням 
бізнес-процесів розуміється методика поліпшення, що заснована на 
детальному аналізі існуючих бізнес-процесів і припускає не створення 
принципово нового варіанту даного процесу бізнесу, а приведення 
існуючого процесу до вигляду, найбільш відповідного стратегічним 
цілям підприємства. Бенчмаркінг є вдосконаленням, спрямованим на 
пошук, оцінку і навчання на основі найкращих прикладів ведення бізнесу 
конкурентами. Бенчмаркінг вимагає менших витрат і менш ризикований, 
але його можна використовувати тільки тоді, коли підприємство має 
вільний доступ до інформації про діяльність сторонніх підприємств, що 
на практиці не завжди реалізується. Реінжиніринг – це фундаментальне 
переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для 
досягнення істотних поліпшень у ключових показниках результа-
тивності. Використання цього підходу дає змогу подивитися на мету 
бізнес-процесу по-новому, повністю ігноруючи існуючий бізнес-процес і 
структуру підприємства [3, с. 165]. Ризик реінжинірингу досить великий, 
але передумови невдач полягають не в загадковості реінжинірингу, а в 
порушенні правил його проведення. Американські дослідники 
М. Хаммер і Дж. Чампі вказують, що величину результату нереально 
гарантувати. Основне в стратегії управління реінжинірингом – уникати 
глобальних помилок. Під час проведення реінжинірингу часто 
зустрічаються такі характерні помилки:  

1. Компанія пробує поліпшити наявний процес замість того, щоб 
перепроєктувати його. Це найбільш груба помилка, хоча досить 
розповсюджена. Не досягши бажаних результатів, майстри починають 
використовувати різноманітні методики, спрямовані на поліпшення 
діяльності компанії, але, як правило, результати їх не задовольняють. 
Але потерпівши невдачі з іншими поліпшеннями, компанії традиційно 
уникають радикальної перебудови дій. Консерватизм роз'ясняється тим, 
що наявні процеси зрозумілі і підтримуються відповідною 
інфраструктурою, тому здається, що часткове поліпшення старих дій – 
більш безболісний і безпечний шлях. Таким чином, для більшості 
компаній основною передумовою невдач реінжинірингу є запопадливість 
до часткових поліпшень замість радикальної перебудови дій.  
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2. Несистемний підхід до відновлення. Компанії концентруються лише 
на перепроектуванні дій, ігноруючи все інше. Реінжиніринг викликає 
значимі конфігурації в таких сферах, як проєктування робіт, 
організаційні структури, системи управління та оцінок. Традиційно 
навіть менеджери, заінтересовані у радикальному перепроєктуванні дій, 
уникають проводити всі необхідні конфігурації.  

3. Неправильна оцінка рівня корпоративної культури компанії. Для 
того щоб персонал удало виконував перепроєктовані процеси, він 
зобов'язаний мати спонукальні передумови, причому недостатньо просто 
знайти новий процес, потрібно, щоб менеджери сформували й 
упровадили в життя новітні системи цінностей і переконань. Іншими 
словами, менеджери зобов'язані піклуватися не лише про те, що 
відбувається на робочих місцях виконавців, а й про те, що відбувається в 
їхніх головах. Менеджери зобов'язані не лише говорити слова про 
необхідність і корисність новітніх цінностей, а й самі сповідувати їх.  

4. Непослідовність освоєння новації. Полягає у ранньому завершенні 
реінжинірингу й обмеженій постановці завдання. Значимі результати 
досягаються лише за величезних амбіцій управління компанії. Досвід 
показує, що дуже часто компанії відмовляються від реінжинірингу з 
появою перших проблем. І навіть позитивні результати іноді не 
мотивують керівництво до закріплення новітніх зразків поводження 
службовців, забезпечення умов зручної роботи персоналу в новітніх 
умовах. Реінжиніринг буде неефективний, якщо обмежена сфера його дії 
або завдання поставлене дуже вузько.  

5. Нераціональний розподіл завдань з освоєння інновації. Спроби 
виконати реінжиніринг не зверху вниз, а знизу вгору неефективні з двох 
причин. Перша причина полягає у тому, що менеджери цих рівнів не 
володіють тією широтою поглядів на діяльність компанії, що потрібна для 
реінжинірингу. Їхній досвід переважно обмежується знанням функцій, що 
вони виконують у власному підрозділі. Вони, як правило, краще за інших 
розуміють вузькі труднощі власного підрозділу, але їм важко побачити 
процес у цілому і розпізнати його слабкі сторони. Менеджери середнього і 
нижнього рівнів удало здійснюють часткові поліпшення, але не 
реінжиніринг. Друга причина полягає у тому, що бізнес-процеси 
перетинають організаційні границі, тобто границі підрозділів, тому 
менеджери нижнього і середнього рівнів не мають достатнього авторитету 
для того, щоб наполягати на трансформації дій. Більше того, радикальні 
перетворення наявного процесу можуть призвести до зменшення впливу й 
авторитету того або іншого менеджера середнього рівня. 6. Недостатнє 
ресурсне забезпечення інновації. Істотне підвищення ефективності 
діяльності компанії, що є наслідком реінжинірингу, нереально без 
значимих інвестицій у програму його проведення.  

7. Планування моменту початку мотивації. Шанси на вдалий 
реінжиніринг помітно знижуються, якщо зрозуміло, що виконавчий 
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директор компанії через рік або два йде у відставку. І справа тут не в 
тому, що він не буде піклуватися про майбутнє компанії або стане 
недостатньо старанним, а в тому, що реінжиніринг обов’язково 
спричинить за собою конфігурації в структурі компанії, її керуючих 
системах, і виконавчий директор може не захотіти взяти на себе 
зобов'язання, що будуть стискувати його наступника.  

8. Особистісні труднощі відновлення. Спроба провести реінжиніринг, 
не обмежуючи нічиїх прав, не може призвести до позитивного 
результату, тому що догодити всім нереально, доводиться або відкладати 
реінжиніринг, або послідовно проводити тільки часткові конфігурації. 
Компанія відступає, коли зустрічає опір службовців, не задоволених 
наслідками реінжинірингу. 

Для досягнення стратегічних цілей підприємству необхідно чітко 
визначити найбільш важливі бізнес-процеси, провести їх бізнес-
діагностику та визначити найбільш проблемні для подальшого 
впровадження змін та оптимізації. 

 
Розділ 2. Управління бізнес-процесами розвитку підприємства 

Бізнес-процеси підприємства можна класифікувати за такими групами: 
основні бізнес-процеси; забезпечуючі (допоміжні); процеси управління; 
процеси розвитку. Четверта група бізнес-процесів – це бізнес-процеси 
розвитку, основним завданням яких є забезпечення розвитку підприємства 
у довгостроковій перспективі та формування доданої вартості [8, с. 154]. 
Їх ще можна визначити центрами формування інвестицій чи венчурного 
капіталу. Дуже часто бізнес-процеси розвитку розглядаються як бізнес-
проєкти, які складаються з разових дій підприємства щодо проведення, 
реструктуризації, автоматизації, реінжинірингу, виводу нових продуктів 
на ринок та інших проєктів, які сприяють стратегічному розвитку 
підприємства. І бізнес-процеси розвитку забезпечують стратегічний 
розвиток. Тобто за такої класифікації бізнес-процесів підприємства можна 
сформувати універсальну модель бізнес-процесів, де чітко будуть 
визначені взаємозв’язки та вплив різних груп бізнес-процесів на кінцевий 
результат діяльності підприємства – прибуток (рис. 3). 

Масовий характер виробництва, прискорення створення принципових 
нововведень і модифікованих видів продукції, зміни умов праці не тільки 
розширили потреби, а й трансформували структуру суспільних потреб. 
Це змушує виробників активно боротися за споживача, застосовуючи 
нові форми організації виробництва та використовуючи все більшу 
кількість ресурсів, що призводить до виникнення потенційної загрози 
виснаження, вичерпання природних ресурсів та виникнення великої 
кількості ризиків, які спричиняють надзвичайно сильний вплив на 
забезпечення сталого розвитку підприємства. Сьогодні сталий розвиток 
визначено основним напрямом цивілізації на ХХI ст. та новою 
управлінською парадигмою. В основі тлумачення сталого розвитку 
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підприємства пропонуємо розуміти процес змін, у якому використання 
суспільно-економічних благ у формі матеріальних товарів, послуг і 
грошових засобів, людських інтелектуальних та трудових здібностей, 
експлуатація природних ресурсів, напрям інвестицій узгоджені один з 
одним і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал підприємства для 
забезпечення ефективності його господарської діяльності з дотриманням 
економічних вимог, стандартів та норм природокористування. Під 
тиском ризикових чинників та євроінтеграційних норм і правил 
виробничі підприємства приречені на пошук методів і засобів 
забезпечення сталого розвитку, найважливішим з яких є перебудова 
системи управління бізнес-процесами. Звідси витікає об’єктивна 
необхідність каузального формування системи бізнес-процесів 
підприємства, яка повинна здійснюватися у контексті концепції сталого 
розвитку. За таких обставин діяльність підприємства, стратегічно 
націлена на реалізацію сталого розвитку, буде ефективною тільки за 
умови застосування нової практики ведення бізнесу на основі управління 
бізнес-процесами [9, с. 161]. 

 

 

Рис. 3. Місце бізнес-процесів розвитку в загальній класифікації 
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4) створити базу для формування вимог до програмного забезпечення, 
що автоматизує бізнес-процес підприємства [10, с. 55].  

Для моделювання бізнес-процесів використовуються декілька різних 
методів, основою яких є як структурний, так і об’єктно-орієнтований 
підходи до моделювання. До найбільш поширених методологій 
моделювання бізнес-процесів відносяться: IDEF0 (Integration Definition 
for Function Modeling) − відображає процесний підхід до формування та 
ідентифікації бізнес-процесів підприємства; IDEF3 − демонструє 
послідовність процесів підприємства; ARIS (Architecture of Integrated 
Information System) – призначена для структурованого опису діяльності 
компаній у вигляді взаємопов’язаних графічних моделей, зручних для 
аналізу, й установлює зв’язок між різними моделями; BPMN (Business 
Process Modeling Notation) – описує умовні позначення для відображення 
бізнес-процесів у вигляді діаграм бізнес-процесів. Стандарт IDEF0 був 
розроблений у 1981 р. у США в рамках програми ICAM (Integrated 
Computer-Aided Manufacturing). Методологія IDEF0 являє собою 
розвиток графічної мови опису функціональних систем SADT 
(Методології структурного аналізу і проектування) [3]. У цей період 
метод забезпечував групову роботу над створенням моделі з 
безпосередньою участю всіх аналітиків і фахівців, зайнятих у рамках 
проєкту. Сьогодні IDEF0 реалізує методику функціонального моделю-
вання складних систем. Застосовувати IDEF0 рекомендується на 
початкових стадіях проєктування складних штучних систем управління, 
виробництва, бізнесу, які охоплюють людей, обладнання та програмне 
забезпечення. Модель IDEF0 являє собою серію діаграм із супровідною 
документацією, які розподіляють складний об'єкт на складові частини, 
що представлені у вигляді блоків. Деталі кожного з основних блоків 
представляються у вигляді блоків на інших діаграмах. Кожна детальна 
діаграма є декомпозицією блоку більш загальної діаграми. На кожному 
кроці декомпозиції більш загальна діаграма називається батьківською 
для детальної діаграми. Методологія IDEF3 характеризується як стандарт 
документування технологічних процесів, які мають місце на 
підприємстві, і виступає інструментарієм для дослідження та 
моделювання їх сценаріїв. Метод IDEF3 призначений для моделювання 
послідовності виконання дій і формування взаємозалежності між ними у 
рамках бізнес-процесів [3, с. 257]. Основою моделі IDEF3 служить так 
званий сценарій процесу, що виділяє послідовність дій і підпроцесів 
аналізованої системи. Як і в методі IDEF0, основною одиницею моделі 
IDEF3 є діаграма. Іншим важливим компонентом моделі є дія, або у 
термінах IDEF3 – «одиниця роботи» (Unit of Work). Методологія ARIS 
розроблена німецькою фірмою IDS Scheer і ґрунтується на теорії 
побудови інтегрованих інформаційних систем, що визначає принципи 
візуального відображення всіх аспектів функціонування аналізованих 
компаній, розробленій професором Августом Шеєром. Система ARIS 
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являє собою концепцію і методологію, яка включає безліч методів 
моделювання – від опису бізнес-процесів до реалізації прикладних 
систем, які автоматизують виконання цих бізнес-процесів, а також 
документування знань по системах та їх процесах. Одна і та ж модель 
може розроблятися з використанням декількох методів, що дає змогу 
використовувати ARIS фахівцям із різними теоретичними знаннями й 
налаштовувати його на роботу із системами, що мають свою специфіку. 
Моделі в ARIS являють собою діаграми, елементами яких можуть бути 
такі об’єкти, як «функція», «подія», «структурний підрозділ», 
«документ» [1, с. 45]. Архітектура ARIS характеризується сукупністю 
різноманітних методів моделювання й аналізу систем, що забезпечує 
розроблення інтегрованих засобів моделювання. Головною перевагою 
методу ARIS є його комплексність, що демонструє взаємозв’язок між 
моделями різних типів. Окрім того, використання методу ARIS дає змогу 
здійснювати опис діяльності компанії з різних поглядів й установлювати 
зв’язок між різними моделями. Однак такий підхід важко реалізується на 
практиці, оскільки потребує значних витрат ресурсів, як людських, так і 
фінансових, протягом тривалого періоду. BPMN – графічна нотація для 
моделювання бізнес-процесів, розроблена Business Process Menegement 
Initiative, яка орієнтована як на технічних спеціалістів, так і на бізнес-
користувачів. Основним інструментом BPMN служить діаграма бізнес-
процесів (Business Process Diagram). Отримана в результаті модель являє 
собою мережу графічних об’єктів, які зображають дії, пов'язані потоками 
управління. Нотація BPMN активно може використовуватися в процесі 
розроблення систем управління бізнес-процесами компаній і належить 
до однієї з найбільш зручних моделей для формування даних, необхідних 
для побудови інформаційних систем, які автоматизують бізнес-процеси. 
Слід зазначити, що BPMN-діаграма відображає процеси різних 
учасників, кожен з яких може мати свій погляд на неї. По відношенню до 
учасника одні дії будуть внутрішніми, а інші – зовнішніми. Під час 
виконання процесу різниця між внутрішніми і зовнішніми діями має 
велике значення для визначення учасником статусу дії або для пошуку 
проблем. Ураховуючи це, проєктування бізнес-процесів рекомендується 
поділяти за такими рівнями: бізнес-рівень (Business Layer) – загальне 
уявлення різних бізнес-кроків і керуючих ними потоків; функціональний 
рівень (Functional Layer) – загальне уявлення про взаємодію бізнес-
процесів із базами даних, проєктування формату обміну повідом-
леннями; рівень реалізації (Implementation Layer) – схема реалізації 
деталей процесу. Моделювання бізнес-процесів призначене для опису 
взаємозв’язків між великим обсягом інформації та великою кількістю 
цільових груп. Саме тому BPMN об’єднує можливості різних типів 
моделювання, що забезпечує формування безперервних бізнес-процесів. 
Отже, використання сучасних методів моделювання бізнес-процесів 
підприємств є одним із перспективних напрямів удосконалення системи 



495 

управління господарською діяльністю. Усі розглянуті методи 
моделювання бізнес-процесів формують широкі функціональні 
можливості, а також забезпечують умови адаптації підприємств до 
роботи з інформаційними системами. Вибір методу моделювання у 
цілому залежить від предметної сфери моделювання та масштабу 
проєкту. Тому для моделювання й опису інформаційних бізнес-процесів 
більш прийнятним є той метод, у якому можливі агрегування й 
деталізація потоків даних та інформації.  

Для подальшого розвитку підприємства потрібно проводити 
періодичну діагностику бізнес-процесів. Діагностика бізнес-процесів 
необхідна, якщо періодично виникають такі проблеми у діяльності 
підприємств: конфлікти інтересів між відділами і співробітниками; зриви 
термінів поставки товару або надання послуги; надмірна завантаженість 
співробітників; обсяги реалізації зростають набагато повільніше, ніж 
розміри заробітної плати; обсяги продажів падають за зростання ринку 
збуту; собівартість продукції (послуг) значно перевищує заплановану; 
продукція (послуга) не відповідає потрібним вимогам якості тощо. Мета 
діагностики – отримати уявлення про систему бізнес-процесів «як є», 
тобто про ті ланцюжки дій, які прийняті в організації на момент 
дослідження. Ця картина наявних бізнес-процесів дає змогу визначити 
вимоги до результату роботи кожної ланки в ланцюжку бізнес-процесів і, 
відповідно, показники ефективності кожної операції. Отриманий опис 
показників ефективності, своєю чергою, дає змогу робити висновки про 
проблеми в наявній системі бізнес-процесів і шукати заходи щодо їх 
усунення, Іншими словами, діагностика бізнес-процесів проводиться для 
визначення неефективних послідовностей операцій і пошуку рішень 
щодо оптимізації таких послідовностей для збільшення продуктивності 
праці, мінімізації витрат, підвищення якості товарів і сервісу, визначення 
меж відповідальності між структурними підрозділами тощо для 
подальшого застосування групи бізнес-процесів розвитку [4, с. 129]. 

На початку діагностики формалізуються стратегічні цілі та проблеми в 
діяльності організації, а також розставляються пріоритети: які зі 
стратегічних цілей мають більшу вагу; які проблеми мають першорядне 
значення для досягнення стратегічних цілей, які – другорядне; наскільки 
важливі інші вимоги до роботи компанії тощо. Наступний етап – опис 
поточного ланцюжка бізнес-процесів. Отримана інформація візуа-
лізується у вигляді набору діаграм. Створюється загальна схема процесу 
діяльності організації у цілому, де кожен елемент – це теж самостійний 
бізнес-процес; він розкривається більш детально на окремій схемі. 
Елементи отриманих схем також деталізуються до найпростіших 
операцій. На одержаних діаграмах бізнес-процесів визначають «вхід» і 
«вихід» для кожної операції, ресурси, які використовуються даним 
процесом, і результати. Таким чином, виявляється взаємозв'язок усіх 
бізнес-процесів у компанії. Потім консультанти визначають вимоги до 
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продукту кожного процесу і розробляють систему показників 
ефективності, проводять вимірювання та аналізують причини, які 
призводять до низького рівня таких показників і є потенційним 
джерелом виникнення кризових ситуацій. 

Ефективне управління процесами в організації передбачає їх постійне 
поліпшення й оптимізацію, тому дуже важливе формування системи 
вдосконалення бізнес-процесів. На основі дослідження встановлено, що 
нині є декілька інноваційних підходів до управління бізнес-процесами: 
методика швидкого аналізу рішення, бенчмаркінг, методологія 
безперервного вдосконалення, реінжиніринг, грінфілд, поєднання 
функціонального і процесного підходів [6, с. 184]. Алгоритм проведення 
оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємства включає 
шість етапів. Перший етап полягає у проведенні системної діагностики 
бізнес-процесів підприємства, що дає змогу встановити якісні та 
кількісні характеристики, які визначають ступінь ефективності 
управління і функціонування. На другому етапі, використовуючи методи 
якісного аналізу, виокремлюють найбільш проблемні бізнес-процеси і 
визначають їхні «вузькі місця». Результатом проведеної діагностики 
повинна стати формалізація проблеми і виявлення причин 
неефективного управління, а також чинників, що зумовлюють появу цих 
причин. Третій етап включає проведення якісної й кількісної оцінки 
ресурсних можливостей підприємства для реалізації заходів щодо 
вдосконалення за чотирма напрямами. Оцінка виробничого потенціалу 
націлена на пошук варіантів проведення модернізації виробничих 
потужностей або часткового оновлення ресурсної бази. Аналіз трудового 
потенціалу дає змогу визначити інфраструктуру, що забезпечує в 
довгостроковій перспективі зростання і розвиток персоналу. Результати 
проведеної комплексної оцінки бізнес-процесів і виявлення ресурсних 
можливостей підприємства є базою для четвертого етапу – моделювання 
бізнес-процесів і визначення заходів щодо їх удосконалення. Основна 
мета п'ятого етапу – визначення економічного ефекту від упровадження 
запропонованих заходів за кожним бізнес-процесом і розрахунок 
інтегрального ефекту. Під час розрахунку результативності перетворень 
бізнес-процесів необхідно враховувати вплив різних зовнішніх і 
внутрішніх чинників, які визначають прогнози розвитку підприємства на 
перспективу. До внутрішніх чинників належать: кваліфікація керівників, 
концентрація і спеціалізація виробництва, інноваційна активність, 
мобільність та оперативність прийняття рішень, система обліку й 
контролю витрат тощо. До зовнішніх чинників, що впливають на 
ефективність управління бізнес-процесами, належать: напрями та обсяги 
держпідтримки, техніко-технологічне забезпечення, розвиток НТП, 
система оподаткування та кредитування, доступ до ринків ресурсів, 
розвиток процесів кооперації та інтеграції тощо. Заключний етап 
включає реалізацію і контроль над виконанням заходів щодо 
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вдосконалення бізнес-процесів для виявлення відхилень і своєчасного 
коригування проведених перетворень [7]. 

Формування ефективної системи управління бізнес-процесами 
розвитку в рамках реалізації антикризової стратегії передбачає побудову 
процесно-орієнтованої моделі антикризового управління. Процесно-
орієнтований підхід до антикризового управління підприємством 
можливий за умови інтеграції системи стратегічного антикризового 
управління із системою управління бізнес-процесами, яка може бути 
забезпечена за рахунок створення і підтримки в працездатному стані 
єдиної системи цілей, показників і критеріїв їх досягнення. Виявлення 
критичних параметрів діяльності підприємства через призму процесного 
управління вимагає регулярного відстеження показників, безпосередньо 
прив'язаних до створення вартості. Максимізація вартості може бути 
досягнута за допомогою проведення ефективної процесної реструк-
туризації, механізм якої представлений сукупністю інструментів 
антикризових процесних перетворень. 

Для побудови дієвої системи управління необхідно: 1. Переглянути 
внутрішні резерви підприємства. 2. Розглянути питання оптимізації 
існуючої структури та всіх бізнес-процесів. 3. З'ясувати, які з бізнес-
процесів «працюють» на прибуток. 4. З'ясувати, які процеси є другорядними 
та ступінь їх перспективності та участі в загальному прибутку. 5. Знайти 
процеси, які відволікають капітал компанії. 

 
Висновки 

Оскільки сьогодні бізнес-середовище є мінливим, бізнес повинен 
швидко реагувати на ці зміни. Великою популярністю користується 
процесний підхід, який орієнтується на замовника продукції та 
постачальника ресурсів. У сучасних умовах процесний підхід для 
підприємства є одним зі способів залишатися конкурентоспроможним. 
Дослідження та детальний аналіз сучасних тенденцій розвитку процесних 
методів господарювання свідчить про необхідність упровадження 
новітніх технологій оптимізації бізнес-процесів. Моніторинг показників 
ефективності кожного складника бізнес-процесу є підставою для 
прийняття своєчасних рішень в управлінні підприємством. Саме оцінка та 
аналіз методів удосконалення управління сприяють збільшенню прибутку 
та зниженню витрат. Оптимізація бізнес-процесів забезпечить 
конкурентну перевагу товарів та послуг та дасть змогу максимально 
використовувати потенціал фірми. Прийняття ґрунтовних управлінських 
рішень підвищить привабливість підприємства для залучення інвестицій 
та дасть можливість підготовки для ефективного впровадження 
інформаційних технологій. Підприємство, яке застосовує процесний 
підхід до організації управління бізнес-середовищем, значно підвищує 
ефективність господарської діяльності. Бізнес-процеси динамічно 
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змінюються, що дає змогу підприємству бути попереду конкурентів та 
відповідати сучасним вимогам управлінської діяльності.  

У даному дослідженні вдосконалено поняття «бізнес-процес» як 
сукупність різних видів діяльності, у межах якої витрачається або 
перетворюється один або більше видів ресурсів на результаті цієї 
діяльності за допомогою механізмів, необхідних для досягнення 
поставлених цілей, та під час застосування управлінських дій 
створюється продукт, який має певну цінність (якість) для замовника 
(споживача). Процесний підхід до управління розглядає організацію як 
єдину систему взаємопов’язаних процесів. У сукупність цих процесів 
входить і розвиток самого підприємства. Професійне застосування 
процесного підходу може значно підвищити прозорість структури 
організації, яка дасть змогу оперативно реагувати на будь-які зміни, що 
відбуваються на підприємстві, виокремити зони відповідальності, що 
зобов’яже постачальника надавати тільки якісні ресурси, а замовника – 
купувати якісний товар, що суттєво вплине на бажання виробника 
реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. Відомо, що виконавець, 
який має поняття про важливість своєї праці в загальній системі 
виробництва та мотивований на професійний і фінансовий ріст, буде 
працювати з найбільшою відданістю та відповідальністю. Отже, 
створення системи мотивації співробітників має особливе значення у 
правильному виборі підходів до управління підприємством. Таким 
чином, для забезпечення ефективної діяльності підприємства та 
утримання конкурентоспроможності необхідне систематичне управління 
бізнес-процесами. Для підвищення результативності та ефективності 
процесів слід приділити максимум уваги аналізу бізнес-процесів, щоб 
виявити проблемні місця, скласти план реорганізації процесів для їх 
удосконалення. Постійний пошук методів організації управління та 
опису бізнес-процесів є єдиним шляхом успішного розвитку 
підприємства. 
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ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL  

CHARACTERISTICS OF THE ROLE  

OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMY 
 
Summary 
The theoretical and methodological principles of understanding of 

organizational and functional characteristics of social entrepreneurship in 
accordance with its role and importance in the modern economy are 
substantiated. The factors of evaluation of its importance as a fundamental 
factor in promoting social development of society, economy and economic 
structures in the framework of the implementation of the model of effective 
social security are determined. The theoretical content of the category of social 
entrepreneurship as derived from the classical model of entrepreneurial activity 
by goals and factors of development is determined. Organizational and 
economic differences in the development and functioning of social 
entrepreneurship by basic organizational and legal forms have been established. 
Characteristics have been systematized and common features of identification of 
organizational and functional characteristics of business structures in 
accordance with the criteria of social activity have been separated. 

 
Introduction 

The dynamism of the modern world is directly related to the search for 
competitive, effective ways of organizing human needs in the conditions of 
limited resources. Entrepreneurship as a socio-economic phenomenon is and 
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remains the most common contributing factor. Nowadays, the activity of the 
entrepreneur requires rational planning, functional organizations, as well as 
statuses that will contribute to the development of the economy, including the 
social model. That is, entrepreneurship in general is important not only for the 
sake of profit, but also as a way of creating entrepreneurial models to cover 
new areas, such as the social field. We consider the scientific study of the 
social aspect of entrepreneurship insufficient, especially in the aspect of 
revealing the organizational and functional characteristics of the role of social 
entrepreneurship in the economy. 

We believe that the social entrepreneurship plays a phenomenal role in the 
life of a modern man in society, as well as in the economy. Functionally, this 
role is to entrepreneurially assist in solving social problems, but 
organizationally it requires a separate approach to the creation of specialized 
structures. Thus, in particular from a managerial point of view, it is necessary 
to talk about the type of entrepreneurship with specific organizational and 
functional characteristics of the role in the economy. 

The classics of entrepreneurial theory say that entrepreneurship, as a special 
type of business, is aimed at making a profit. Entrepreneurs act in the 
conditions of competition and on the basis of risk, and their activity requires 
the presence of entrepreneurial talent [1; 2; 4]. The social role of 
entrepreneurship, which precedes the emergence of social entrepreneurship as 
a derivative, provides solutions to social problems in society. The importance 
of social entrepreneurship for the development of the modern economy is not 
in doubt, especially the tendency of socialization in the countries-leaders in 
the level of welfare, which build a social state on a market basis. 

The social role of entrepreneurship in the classical definition, directly 
related, comes from: the economic result of business is the concept of 
J. Schumpeter [1]; effective organization, coordination of people's relations in 
the production system, is from management of T. Veblen's vision [3]; 
organizational support for low-cost economic development is L. Romanov's 
conclusion [5]; institutional factors, motivations for finding the most rational 
ways of meeting the needs of a person are the position of Yu. Lupenko, 
M. Malik [6; 7] and other researchers [8; 9; 10; 11; 23], on substantiation of the 
principles of market development and creation of entrepreneurial formations. 
From the managerial point of view, entrepreneurial activity combines 
economic and social characteristics of its importance, but this activity directly 
leads to social results. This practice is increasingly gaining insight into the 
construction of the social model and, as some domestic authors of sectoral 
research believe [12], is the result of the formation of quality social capital. 

 
Part 1. Organizational and functional characteristics  

of the role of social entrepreneurship 
Before proceeding directly to the definition of organizational and functional 

characteristics of the role of social entrepreneurship in the economy, let us 
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introduce our author's understanding of this phenomenon, namely: social 
entrepreneurship is a product of the evolution of the processes of interaction of 
productive forces and industrial relations, criteria for organizing the 
coexistence of the state, society, and behavior of a human within the 
framework of society. 

We believe that the organizational and functional characteristics of the role 
of social entrepreneurship should be considered in accordance with the criteria 
of the social economy. Firstly, let us outline a vision of the functional 
characteristics of this line of business. 

The social entrepreneurial function characterizes the role, orientation of the 
business entity to fulfill its social mission, implementation of entrepreneurial 
initiatives on a social basis. In its purest form, social entrepreneurship is a 
non-profit, altruistic activity, but the profitability for reinvestment in this 
business is not excluded. That is, the role and functional characteristics of 
social entrepreneurship are determined by its purpose, a mission that is 
implemented on a non-profit, volunteer basis, which is guided by the 
management of organizing social enterprises, planning activities [13]. The 
social sector of entrepreneurship is developing in the construction of the social 
economy, which by definition of the content of the concept (Table 1) implies 
the immediate presence of such enterprises. 

The essence of the conceptual apparatus of the social economy can be 
judged on the content of the category of social entrepreneurship. That directly 
corresponds to the principles of formation of its functional characteristics, that 
is, the purpose (Table 1), as well as organizational is in the form of 
organization of social enterprises. 

An important criterion for determining the functional characteristics of 
social entrepreneurship is the level of social importance of the organization for 
society, social orientation. Social enterprises fulfill the mission of ensuring the 
social efficiency of business, and this efficiency is much more important to 
society than economic and more difficult to achieve. Versatile representations 
of opinions on the sociality of economic activity, entrepreneurship are 
formulated in the works of A. Smith [16], J. Schumpeter [1], M. Tugan-
Baranovsky [17], G. Ford [18]. This gives us reason to state the true 
importance of social entrepreneurship clearly. Methodical recognition of its 
functional, organizational qualification characteristics as an innovative factor 
in the development of modern society is still based on the definitions of the 
classical theory of entrepreneurship, social development and social economy. 
Social classic enterprise, entrepreneurship, expressed and methodically 
approved by the results of assessments that correspond to the created socially 
significant product, and social significance means social efficiency, social 
responsibility. 

Theoretical and methodological basis for determining the functional 
characteristics of social entrepreneurship as an innovation model is set out in 
the study of J. Schumpeter [1]. He noted the innovativeness of 
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entrepreneurship as a special kind of a human activity in principle, arising from 
its special nature, because: “… to be an entrepreneur means to embody new 
combinations, the entrepreneur does not have to be constantly associated with 
an individual company”; many “financiers”, “grunders”, etc., do not have this 
connection, but they can be entrepreneurs in our understanding [1, p. 82–83]. 
Similar is the function of social entrepreneurship, which is characterized by 
“new combinations”, innovation even more than traditional manufacturing. 

 
Table 1  

Theoretical content of understanding of the social economy in 
determining the functional characteristics of social entrepreneurship 

Social economy as a system of forming knowledge  
about social entrepreneurship 

Contents of the definition of  
“social economy” 

Characteristics of the concept of 
“social entrepreneurship” 

“The social economy is a system of 
socio-economic relations based on 
diversity of ownership, freedom of 
enterprise, healthy competition in the 
context of strong social policy, which 
ensures a decent standard of living for 
the population and guarantees its 
social protection on the basis of a high 
level of economic development” [14]. 

Social protection of the population, 
favorable social policy of the state 
in terms of supporting socially 
efficient business, socially oriented 
actions of the entrepreneur 

“The social economy is the totality of 
socio-economic relations between 
people that arise in the process of 
production, distribution, exchange and 
consumption of material goods and 
services with limited resources” [15]. 

Innovative nature of activity 

Systematized and generalized on the basis of the processed literature 

 
The well-known Ukrainian economist M. Tugan-Baranovsky [17] 

approached the definition of the functional characteristics of social 
entrepreneurship [17], because of the “division of the people's income in the 
capitalist economy” [17, p. 141-167]; considered the distribution of income in 
the capitalist economy for the purpose of assessing the fair level of wages: a 
relation to the criterion of social responsibility as a characteristic of social 
entrepreneurship. 

Estimates of the social component of entrepreneurship, made by G. Ford 
[18], which in addition to caring for the expansion of production 
purposefully provided optimal satisfaction of social needs of workers to form 
an effective model of motivation to work. But he quite rightly noted that 
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charity, which by definition is one of the variants of social entrepreneurship, 
necessarily has a limit. 

The socialization of business, which has been going on for many centuries, 
ensured the transformation of capitalist entrepreneurship into a socially 
oriented one, and parallel structures of a purely social nature emerged, thus, 
forming a social economy. Businesses are directly involved in the 
socialization of the economic system, providing the public with additional 
opportunities to move towards the implementation of the sustainable 
development model. That is, social entrepreneurship can functionally be 
considered a product of such socialization. It directly depends on the level of 
economic well-being of the state, the model of organization of society. 

Forming the preliminary result, we distinguish the features of social 
entrepreneurship as a function, as well as an independent sphere of activity, 
among them there are the following: social orientation of action; performing 
creative (innovative) socially significant roles to address the problems of 
insolvent subjects and problems of common social importance; development 
of sectors and spheres of the economic activity that are of general social 
importance, by their presence contribute to sustainable development; non-
profit status of social entrepreneurship; the use of social innovation. 

These are the basic definitions of determining the functional characteristics 
of social entrepreneurship, but derived from the statuses of classical 
entrepreneurship (Fig. 1). 

 
Entrepreneurship is a business activity in a specific, risk-based,  

innovation-driven, and profit-making industry 
Definitions of signs of “sociality” of business and enterprise 

social activity of the enterprise social costs of production 
social function of the enterprise social efficiency of management 
corporate social responsibility social efficiency of the enterprise 

enterprise of social specialization (provision of social services) 
Social entrepreneurship is a non-profit-making economic activity aimed at 

solving socially significant problems in a competitive market with 
innovation and creative management 

A social enterprise is a structure of a statutory organizational form  
that fulfills a mission to implement social entrepreneurship 

Fig. 1. Methodological relation of definitions of disclosure  

of functional characteristics of social entrepreneurship  

Developed by the author based on the research 

 
The basics of understanding the functional characteristics of social 

entrepreneurship are based on the following criteria: 
1) social activity of the enterprise includes measures of a social nature for 

the purpose of improvement of social and household services of the 
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population, creation of comfortable working conditions of employees, 
organization of rest, financing of social projects; 

2) social costs of production are the costs of a social nature that are included 
in the cost of production; 

3) social responsibility of the enterprise is the status relation to the problems 
of the society, which need to be solved at the expense of additional costs; 

4) social efficiency of economy is the quality of activities and costs that 
affect the satisfaction of social standards of life of employees of the enterprise; 

5) social efficiency of the enterprise is the performance of the enterprise to 
fulfill its direct statutory functions, that is, the quality of the activity, which is 
shifting from the production to the social component; 

6) social function of the enterprise is the activity in the production of goods 
and services, carried out as an objective need to create products to meet 
standards of living; 

7) social specialization of the enterprise provides social services that can 
ensure income, etc., that is, such enterprise also performs a production 
function that we consider to be intermediate. 

Also, social entrepreneurship means a form of organizing social activity on 
the basis and criteria of classical entrepreneurship, in particular with regard to 
risk, and most importantly, innovation. Innovation is one of the main criteria 
for social entrepreneurship, according to which social enterprises function as 
organizations formed in legal forms. Social entrepreneurship is essentially a 
function, an economic sector. Social entrepreneurship, or better social activity, 
accordingly, is carried out not only by a social enterprise, but by any other. 
That is, for the social is the sphere of its work, and for the classical is a 
separate, additional direction. 

It is necessary to distinguish between the concept of social function of 
entrepreneurship and function of social entrepreneurship methodically. The 
social function of entrepreneurship, enterprise, is realized through the 
satisfaction of consumers' needs with manufactured goods, services rendered; 
the functions of social entrepreneurship correspond to the direction of activity, 
role statutory characteristics of types of social activity. 

The motivations in these subjects are different. Social entrepreneurship is 
referred to as the non-productive sphere, because social entrepreneurship is the 
practice of creating and applying innovations to provide conditions for 
improving the lives of people in the world, meeting their needs, especially 
those who are unable to do so by their direct work. The decisive motive of a 
social entrepreneur is to achieve social utility, to ensure the effective 
development of the social economy to promote a decent standard of living for 
people, to involve incapable members of society in productive work, to 
participate in social processes. It is not necessary to confuse social 
entrepreneurship with social responsibility, social activity of the enterprise, 
however: social responsibility of business is one of the leading concepts in the 
interpretation of the main purpose of activity of enterprises, first of all large 
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firms and companies [19, p. 338]; the maximum appropriation of profit ceases 
to be the main purpose of the enterprise, and the determining is the satisfaction 
of social needs and interests of all segments of the population [19, p. 338]. The 
intermediate result of our study is the following: social entrepreneurship is the 
direct activity of social organizations (enterprises), as well as the fulfillment of 
the social function of manufacturing enterprises, but specifically within the 
criteria of understanding social business, that is, separate directions can be 
considered. For example, the activity of a manufacturing company to finance 
social projects, the implementation of social investments, which is motivated 
and based on the results obtained from manufacturing activities, etc. 

 

 

Fig. 2. Functional roles of social entrepreneurship  

in economy and society  

Identified by the author on the basis of methodological generalizations 

 
Thus, social entrepreneurship and social enterprise by its essential features 

should be treated respectively as an activity (function) and as an organization 
(the entity performing this function). The connection between them is obvious, 
both phenomena are interdependent, because social entrepreneurs, enterprises 
play roles from social entrepreneurship, addressing social needs of society on 
an entrepreneurial basis. That is, with inherent signs of risk, innovation, 
competition, finding a balance between social benefits and economic costs. 
The basis, as noted in the previous section, is profitability as a sign of the 
nature of activities to perform socially significant functions. Social 
entrepreneurship becomes a decisive factor in ensuring that social problems 
are solved by entrepreneurial methods when the state transfers part of its 
functions to social enterprises. The social state-building society places great 
emphasis on the ability of the social entrepreneur to carry on economic 
activities, the results of which provide benefits not in the form of profit, but 
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aimed at producing the social products: services. The activity of finding 
innovative approaches to solving social problems is a social enterprise carried 
out by social organizations (enterprises), which also bear social responsibility. 

Methodological assessments of the functional characteristics of social 
entrepreneurship give us the reason to believe that it is one of the main factors 
in the formation and development of the social economy. It is safe to say that 
the vast majority of business entities play the roles of social enterprises. If we 
consider the mission of social entrepreneurship globally, it is to fulfill the 
tasks of shaping the social economy of the state, as well as the introduction of 
the mission of sustainable development. 

 
Part 2. Organizational characteristics of social entrepreneurship 

We note the importance of organizational characteristics of social 
entrepreneurship, which do not affect the functional, i.e. the purpose of social 
enterprises, but they must be taken into account. That is what will be 
discussed next. 

Social entrepreneurship is mostly represented in the state-sensitive and 
societal spheres. For example, agribusiness can be characterized by enterprises 
that produce social food, sell it at special trading venues at social prices, with 
the support of the state, philanthropists. Structurally, the classification of 
social enterprises or the socially-oriented ones by basic standards of 
formation, such as an agricultural cooperative, can be carried out by 
specialization, organizational forms, sectoral purpose, etc. 

The legal form is, after all, a model of the enterprise defined by the legal 
framework of relations between the founders, owners and other participants in 
the formation. Organizational forms of structures in social entrepreneurship are 
determined by law. For the most part, legislative acts refer to the statuses of 
social entrepreneurship, which subjects may engage in statutory, non-profit-
making activities only for social reasons. Thus, in the general understanding of 
the issue, it will not be mistaken for non-profit organizations, regardless of their 
legal form, to qualify as social enterprises, because they fulfill a social mission. 

For example, in the developed countries, the social entrepreneurship is 
presented as a type of activity, the organizational and legal forms of social 
enterprises have been formed, the legislators have adopted the norms, so we 
must pay attention to the experience and traditions of creating social enterprises. 
The social entrepreneurship is a social institute that receives opportunities for 
becoming influenced by factors of political, economic and social nature, which 
include, in particular, organizational legal forms of enterprises. Social 
enterprises in any form are social organizations that carry out a social mission. 
According to the definition of sociological science, social organization in the 
form of structure can be defined as “a social community formed to achieve 
certain goals on the basis of formalization of internal structure” [20, p. 261]. 

The basic determinant of the methodological characteristics of 
understanding the form of social entrepreneurship is the category of the 
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“organizational form of enterprise”, which is classically interpreted as “a form 
of association of people for joint activities within a certain structure” 
[19, p. 26], but in practice it is realized in the status of: sole proprietorship (the 
property belongs to one person, which carries out sole control, bears personal 
responsibility for the obligations of the enterprise, withholding all profit); 
partnerships (two or more persons combine their property to become co-
owners of an established enterprise, jointly manage their business activities, 
jointly distribute the profits received and bear joint and several liability for the 
liabilities); corporations (a joint-stock company, the founders of which form 
equity through a mechanism for issuing and selling shares, and co-owners are 
of limited liability) [19, p. 26]. Directly in the economic practice, the 
organizational forms of enterprises are transformed into organizational and 
legal forms as “interlocking of relevant forms of association of people for joint 
activity within a certain structure with the legislative consolidation of these 
forms” [19, p. 28]. For example, a specific set of legal forms in Ukraine, 
enshrined in law, includes: all types of enterprises, as well as: cooperatives, 
leasing enterprises, consumer associations, business associations, associations, 
corporations, consortia, concerns, subsidiaries, tenant organizations, buyer 
organizations, political parties, non-governmental organizations, religious 
organizations, branches, representative offices, as well as organizations, 
institutions, institutions that do not engage in entrepreneurship Other activities 
[19, p. 28]. Organizational forms of entrepreneurship and enterprises 
determine the ways, mechanisms and structural models within which 
enterprises acquire the status of an entity with certain rights, obligations and 
responsibilities. This applies to both traditional and social entrepreneurship. 

By proposing to use organizational and legal forms in the development of 
models of social entrepreneurship in practice, the state implements the chosen 
structural policy to improve social security by delegating this function to 
entrepreneurs. Thus, the use of factors of social partnership, entrepreneurial 
and civic solidarity, mutual assistance for socialization of the economic 
system, which is a decisive priority of social policy in the modern world. 
Social mission can also be performed by informal organizations, which 
activities are not regulated by law and which operate outside the legal field. 
The use of organizational and organizational-legal form to formalize the 
implementation of entrepreneurial activity allows to act in the legal field, to 
distribute the economic and social responsibility of participants of such an 
entity effectively, to claim legal protection of rights, freedoms, in this case, a 
social enterprise. 

The state and its authorized bodies may also set up social enterprises in the 
form of the state-owned enterprises, which carry out the mission of 
implementing state social policy measures on a non-profit basis. 

Social enterprises of certain legislative and organizational forms build the 
infrastructure of the market of social activity, on which the exchange takes 
place and the relations of social character are structured. For social enterprises, 
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the partnership is most appropriate because it fulfills the social mission of 
acquiring the necessary resources, rights and responsibilities, and building 
relationships with government bodies more easily than partnering organizations. 

In Ukraine, there is still no law of direct action that would regulate the 
development of social entrepreneurship, so the implementation of the 
entrepreneurial model and the choice of the legal form of social enterprise are 
carried out in accordance with the current legislation. Accordingly, social 
enterprises can be created and operate in any form permitted by the legislation 
on entrepreneurship. The group of researchers who authored one of the first 
Ukrainian textbooks on social entrepreneurship [9] considered the most 
appropriate organizational forms for the creation of such enterprises: individual 
(sole) enterprise; full and limited partnership, association, foundation, 
corporation, limited liability company, cooperative [9, p. 142 – 147]; we are 
more inclined to believe that partnership is a priority organizational form, since 
it has greater opportunities to socialize social activities, such as a cooperative, a 
system of partnerships of participants with their direct involvement in the 
provision of social services. It should be noted that the cooperative can be 
considered perhaps the first organizational form of social entrepreneurship 
known to mankind, this type of structure meets the criterion of sociality in 
accordance with the principles of cooperation, a mechanism of socialization of 
functions. In general, the cooperative form of organization for solving social 
problems has been used by mankind since the 17th century and as an 
organizational and legal model of the enterprise showed its efficiency, ability 
and versatility. The principles of cooperation became the basis for norm 
creation, development of approaches, ideology of social entrepreneurship. In 
Europe, the cooperative is the most common form of organization of social 
entrepreneurship precisely because of the principle of non-profit. These are 
partner structures with the unit and labor participation of the founders, who are 
directly targeted in the development of the strategy and the implementation of 
the practice of functioning of this type of organizations (Table 2). 

 
Table 2  

Organizational forms in the practice of social entrepreneurship 

Modern forms of social enterprises Country 
A company of public interest, social purpose 
Companies of social interest 

the United Kingdom, 
Belgium, the USA 

Social cooperatives 
Social solidarity cooperatives 
Cooperative societies of collective interest 
Social solidarity cooperatives Social 
Initiatives Cooperatives 

Italy, Poland, Czech 
Republic, France, Portugal, 
Finland, Spain 

Systematized and identified using scientific literature and online information 
resources 
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In countries with highly developed, socially oriented economies, 
cooperatives are the widespread form of social enterprise organization. One of 
the main reasons for this, in our opinion, is the factor of democratic 
governance and direct participation of members of the cooperative-type 
enterprise in decision making regarding the organization and implementation 
of activities. The subjects of participation in the cooperative can be both 
creators and acquirers of social products, services, which enhances social 
responsibility, the motivational factors of the social enterprise (social 
cooperative) social mission. 

The classification and structuring of organizational forms of enterprises in 
relation to social entrepreneurship should be associated with its special status: 
the concept of non-profit. That is, business models of social enterprises are 
created not for profit, but for solving social problems. Accordingly, the most 
appropriate form of social enterprise is the partnership, such as a cooperative, 
but in the classification of social enterprises by status, it is necessary to clearly 
distinguish between social responsibility of business and social 
entrepreneurship as purposeful activity. This activity provides organizational 
opportunities to solve social problems by entrepreneurial methods on a 
competitive basis. Cooperative as an organizational form of enterprise is in the 
highest degree consistent with the principles and mission of social 
entrepreneurship. Such characteristics of cooperation as a way of mutual 
assistance were noted in the time of R. Owen [21]; he proposed to create 
cooperative communities as social organizations. The social priority of the 
cooperative form and cooperative as the social organizations in the writings of 
S. Borodaevsky [22], M. Tugan-Baranovsky [17], as well as many domestic 
contemporaries, is updated; the practicality of such a conclusion is confirmed 
by the domestic and foreign practice of organizing social entrepreneurship. 

We consider the cooperative a social model of the enterprise, because the 
obligation of labor participation in the structures of this form means the 
priority of the social function: ensuring employment. That is, the creation of a 
cooperative, in the production sphere, almost automatically means achieving 
the priority of job creation. The definition of “cooperation”, as explained by 
S. Borodaevsky [22, p. 5], means association, cooperation for the common 
achievement of a common goal, it is an effective mechanism for organizing 
the improvement of living conditions and elimination of negative phenomena 
of the modern economic order [22, p. 5]. This conclusion falls well under the 
criteria and analysis of the nature of social entrepreneurship, and cooperation 
can be considered as a promising form of organization. 

The sociality of cooperation, respectively, the theoretical determination of it 
as an effective form of organization of social entrepreneurship can also be 
represented through its compliance with the characteristics of social capital, 
principles of self-organization. That is, cooperation is “one of the main 
components of self-regulation of the market, ways of protecting the interests 
of small business entities in the market, and social capital in this case is a 
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moderator of the institutional effect, the level of transaction costs” [7, p. 107], 
which corresponds to one of the main objectives of the cooperation. In this 
form it stands out its organizational role in the development of social 
entrepreneurship, as a way of forming quality social capital. 

The priority of the cooperative form for the development of social 
entrepreneurship stems from the principles of cooperation (Table 3), which 
determine the social nature of the cooperative, social performance, especially 
for example the servicer. 

 
Table 3  

Compliance of the principles of cooperation  
with the principles of social entrepreneurship 

Principles of cooperation 
Characteristic correspondence  

of the ideology of social entrepreneurship 
Voluntary and open 
membership 

Social enterprises are also voluntary-based 
and open to all interested parties 

Democratic control by 
members of the cooperative 

It is related as an objective necessity and 
expediency in the activity of social 
enterprise 

Participation of members in 
economic activity 

It is secondary because economic activity in 
social entrepreneurship is not the primary 
objective 

Autonomy and independence In accordance with the principles of social 
entrepreneurship, there is a fact of 
competition 

Education, training and 
information 

It is obligatory, because in a social 
enterprise the educational factor is 
determining in the part of innovativeness of 
development 

Cooperation of cooperatives Effective as a fact of cooperation of 
participants of social entrepreneurship 

Caring about society The main principle of determining the 
effectiveness of social enterprise and the 
main goal of social development 

Determined on the basis of analysis of literature sources 

 
Speaking about some practices of social entrepreneurship, it should be 

noted that, for example, the All-Ukrainian Resource Center “Social 
Initiatives” notes the possibility of creating social enterprises in Ukraine by 
organizational forms: a limited liability company; a private enterprise; a public 
organization; a charity fund; a cooperative. 

Established by these forms of enterprises provide social services, public 
services, environmental protection activities, implement measures for the 
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protection of civil rights and freedoms, as well as certain types of socially-
oriented economic activities, such as the production of “social” food, etc. In 
this way, they generate the effects of social responsibility on specific areas of 
specialization. With the development of social entrepreneurship, in addition to 
organizational and legal forms that correspond to the established 
entrepreneurial tradition, its structuring by industry and the more 
economically stronger country, the more penetration into different industries 
becomes social entrepreneurship. 

 
Conclusions 

In countries with advanced social entrepreneurship, appropriate legislation is 
adopted that clearly establishes the qualitative characteristics of the status of an 
enterprise of the “social” category according to a certain form of organization, 
distribution of responsibilities and results. In Ukraine, the development of social 
enterprises takes place within the framework of the general legislation on 
entrepreneurship, which complicates the identification of this type of 
enterprises, that is, they can be interpreted very broadly. For example, in an 
organizational form, a cooperative serving can be considered a social enterprise, 
because it has a non-profit status on the principles of doing business and so on. 

International consulting organizations are currently operating in Ukraine, 
carrying out activities to promote the ideas of social entrepreneurship, 
implementation of this business model in the practice of socio-economic 
relations. Their experience is extremely important, there are many social 
problems in our country that need to be addressed, including the involvement 
of the non-governmental organizations. 

Practically, social entrepreneurship is realized by market actors, which are 
organized in the forms prescribed by law. The organizational and legal form of 
social entrepreneurship provides for the format of the legal, organizational 
distribution mechanism of participation of founders, their responsibilities, etc. 

There is a well-known world practice of applying legal forms or models of 
enterprises that meet the principles of social entrepreneurship. Cooperative is a 
universal form that, according to the principles of functioning, meets the 
necessary criteria of sociality. The relevant principles are laid down in the 
nature of the cooperative as a social structure, especially serving. For example, 
in countries with highly developed economies, cooperatives are a common 
form of social enterprise organization. One of the main reasons is the 
democratic nature of governance and the direct involvement of all participants 
in these structures. It can be as creators, acquirers of social products, which 
increase the level of mutual responsibility for the result, enhancing the 
motivational factors of the social mission of such an enterprise. 

Summarizing the study, we note that the organizational characteristics of 
social entrepreneurship are organizational, organizational and legal forms of 
enterprises, and functional are the role of this type of activity and statutory 
functions that perform the organization's purpose. 
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LEVEL OF WAGE AND PROFITABILITY  

OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE UKRAINIAN ECONOMY: 

RESEARCH BY SECTORS OF THE ECONOMY  

AND SIZE OF ENTERPRISES 
 

Summary 
The article examines the relationship between the aggregate levels of 

remuneration and profitability of economic activity, which are typical for 
large, medium and small enterprises of different sectors of the economy. For 
this purpose, the indicators of wages and labor profitability (net surplus of 
profits / losses per employee) are brought to the comparable dimension and 
sectors of the economy were grouped according to the size of such indicators. 
We selected four sectors of the economy, which are characterized by the 
highest levels of profitability and analyzed their characteristics by the level of 
remuneration. We also analyzed the four sectors with the highest rates of 
wages in terms of their labor profitability. 

It was revealed that mainly, large and small enterprises, belonging to the 
sectors, which are characterized by comparatively better labor profitability, at 
the same time, belonged to the sectors with worst indicators by the level of 
wages. At the same time, in the sectors, where large and small enterprises are 
characterized by the highest wages, the worst indicators of financial results of 
economic activity were observed (the highest losses per one employee). The 
mentioned above we tends to interpret as a sign that the strong direct 
connection between the level of remuneration and the level of labor 
profitability is not observed in the Ukrainian economy. Accordingly, 
entrepreneurs do not have incentives to distribute models of economic 
behavior, based on the dynamic growth of wages, increasing the importance 
of staff’s competencies in the system of competitiveness factors, and on the 
active participation of employers in investing in human capital. 
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Introduction 
The low wage in comparison with developed European countries is 

traditionally recognized as one of the major problems of the Ukrainian 
economy. It seems that difficult to find the parameter of the economy having 
more influence on achievement of any local or strategic objectives of socio-
economic policy. The poverty of the working population, the financial 
problems of pension and other targeted social funds, scarce domestic demand, 
chronic underfunding of social sphere, excessive burden on the budget 
programs of social protection – it is not an exhaustive list of problems the 
solutions of which are dependent on the earnings of the working population 
and are limited in the present Ukraine by too low level of earnings. 

Finally, for the majority of economically active citizens wage is the main 
source of income thus directly determines economic conditions, the 
availability of all kind of goods offered at market prices. 

It seems there is only one constant feature of national system the labor 
resource reproduction, amidst the diversity of political, economic and social 
conditions: the majority of employees’ low salaries. However, even the 
approaches to assessing the level of wages, the choice of base for comparison, 
the criteria for defining its dynamic as more or less economically reasonable, 
are the subject of heated debate. Thus, both the problem of wages’ level 
growth, and the searching of scientific approaches to its solution are extremely 
important despite the many years of attention to it and dozens of government 
programs aimed at increasing earnings and successfully executed (according 
to reports of relevant ministries and agencies). 

Even very fragmentary literature review on the subject of our research is far 
beyond the capacity of the individual article. We will try to consider very 
tentatively only basic for our article directions of researches, devoted to the 
problems of labor compensation in the economy of Ukraine. 

The first line of researches may be generalized as focusing on social and 
economic consequences of an undervalued wages in the Ukrainian economy. 
In such works, the concept of “undervalued wages” is interpreted as “less than 
necessary for normal reproduction of labor resources, providing the desired 
rates of human capital accumulation and the increasing of socio-economic 
efficiency of the national production”. In the works of prominent Ukrainian 
scientists various effects of low level of labor compensation in national 
economy are deeply revealed, such as stagnation of social sphere, lack of 
domestic demand to enhance the restructuring of national production, inability 
of domestic producers to compete with foreign companies in the markets of 
high technology products, low innovation activity of domestic enterprises, 
financial problems of social funds, high dependence of the population on 
government social programs and many other [1-14]. 

The studies belonging to second group are focused on the reasons which 
cause low wage, including highlighted “two pillars of wage level: labor 
productivity and government policy”, but much less emphasis on contractual 
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regulation of wages, rather, seeing it as part of government policy because the 
current state of trade unions in Ukraine leaves a state as exclusive power to 
protect the interests of employees in the process of this regulation. Within 
these studies “undervalued wages” are interpreted as being not in accordance 
with level of productivity, economic capabilities of enterprises and (in a very 
small number of works which also does not contain attempts of modeling 
“countervailing” role of wage) from demand and supply on labor market [2-6; 
15-20]. We deliberately mentioned some works in both lists, stressing that 
both mentioned aspects were studied by their authors. 

Such studies eliminate the monopoly of the thesis of “undervalued wages” 
and consider also the threat caused by “too high rate of real wage increasing 
with considering rate of productivity growth.” We mention the works of 
M. Sokolyk where through comparison of productivity and wages in Ukraine 
and other countries the several important theses were based. First, that the wage 
level in Ukraine, even per unit of labor productivity is considerably inferior to 
developed countries (i.e. Ukraine lags behind developed countries in terms of 
wages more than in productivity) and, to a large extent, this is due to the 
“heritage” of centralized economy with tendency of undervaluing the tariff 
wage. Second, the growth rate of real wages in Ukraine is higher than the real 
growth rate of productivity, which poses a threat to financial stability [21]. 
Accordingly, a disruption of normal economic preconditions for wage level 
growth in Ukrainian economy makes our society to pay an additional cost for 
implementing positive and indispensable trend of wages growth in the economy. 

But the role of labor remuneration system in mechanisms of economic 
growth (particularly in macroeconomic level) is still debatable: whether 
increasing wage would be used as the primary impetus to break the circle of 
“low wage – low productivity – low wage, etc.”, or raising wages should act 
as consequence of structural, technical and institutional changes designed to 
increase productivity and increasing wage would be engaged in the “rendering 
engine of productivity growth” only when organizational and technical 
conditions for such growth are established. 

We try to contribute to its further researches, through specifying whether it 
is seen in the Ukrainian economy, the direct connection between 
differentiation of wage and profitability in sectors of economic activity. In 
other words, can it be argued that the sectors of the national economy, which 
differ higher wages are better by indicators of financial performance? If such 
connection exists, it may be considered as prove that the mechanisms of high 
(compared to the average for the economy) wage spreading are formed in the 
Ukrainian economy. Because, if the using of highly wage provides higher 
profits, then there are incentives for the expansion of economic behavior 
model which tend to wage growing. If such connection is not observed, we 
may suppose, that without dramatic changes in business environment, there 
are no reasons to expect the spreading of the top level of wage for the vast 
majority sectors of the economic activities. 
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Part 1. Grounding of the method of analysis and grouping  

of the kind of economic activities by the correlation of level of payment  

of work and level of profitability in the large business sector 
To clarify the relationship between wages and profitability of national 

sectors of the economy we have formed a database of indicators for the 2010-
2015s by sectors and size of enterprises. The data was collected separately for 
large, middle and small enterprise and it has significant importance for 
explanatory ability of collected indicators. Comparison of average size of 
remuneration, or summarized financial results, inherent to the different sectors 
of national economy is not fully correct for two main reasons. 

The first is the difference of sectors by internal structure: the shares of 
small, medium and large enterprises, which determine the extent of sectors’ 
saturation by capital and, accordingly, different conditions for achieving 
higher levels of wage and profitability, inherent to different sectors. And 
forming data separately, concerning large, medium and small enterprises allow 
us to eliminate this factor and implementing meaningful grouping. 

The second main reason is the difference in the personnel’s qualification 
structure in different sectors. However, as a first approximation, we can rely 
on high extent of our data aggregated, which promote alignment of such 
differences and reduces its importance for the results of our calculations. 
Accordingly, we leave the problem of comparison the average skill level of 
employees from different sectors for further research. 

The first indicator, which has been included in the database, is the unit labor 
costs (i.e. costs for labor remuneration excluding social security contributions 
paid by employers), defined as the ratio of total labor costs for large, small and 
medium enterprises of certain sector to the number of employees in the 
relevant sector. 

The second indicator is the amount of net income (net profit or loss) derived 
by small, medium and large enterprises of certain sector of national economy 
per employee in the relevant sector. 

Both figures are given in comparable dimension (hryvnia per employee per 
month). 

Calculation results are presented in Table 1. 
Henceforth, we have defined the ratings for each sector of national 

economy (separately concerning to the small, medium and large enterprises) in 
terms of wage and the level of profitability, and the ratio of wage in the sector 
to the medium for enterprises of appropriate scale across the economy. To 
determine the ranking by profitability for the sector with unprofitable balance, 
we proceeded from the thesis, that lower absolute amounts of losses per 
employee give better (closer to the first) rating, respectively larger absolute 
size of losses given the worst (closer to 15-th) rating. 

Calculation results are presented in Table 2 and Table 3. 
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Analysis of tables’ data shows that positive correlation between the wage 
level and profitability of labor was not observed. The average “distance” 
between sectors’ rank in terms of remuneration to rank by level of profitability 
for big business equals 6.93 (or about half of the maximum distance between 
sectors on condition 16 participants of ranking). 

Data mentioned above show that within big business, which sectors of 
economy are characterized by relatively higher wage, have in same time 
relatively lower (or close to average) level of profitability and vice versa: 
sectors which are characterized by relatively high profitability of labor, have 
in the same time relatively low wage. 

In particular, we have grouped sectors of big business by the level of 
profitability (and define rank by wage for sectors from first four by profit per 
worker) and by level of wage (and define rank by labor profitability for sectors 
from first four by wage). 

In the result, first group was formed by sectors with relatively high 
profitability of economic activity (as they were from the 1st to the 4th 
rankings on the profit per person) and relatively low level of wage. 

This group includes large enterprises of such sectors by results of our 
calculations. 

Agriculture, forestry and fisheries (with the average labor costs of 
4531.8 UAH in month, which accounting only 75.2% of the average for large 
enterprises of all sectors) has profitability on level 42763.5 UAH per person in 
month. Comparison of positive profitability of certain sector to the average 
across the economy is senseless, because the total balance of profits and losses 
for the sector of large enterprises in 2015 is negative. Therefore, using as a 
basis of comparison, wage level, we obtained, that the Ukrainian big business 
sector of agriculture, forestry and fisheries has profitable per employee almost 
10 times bigger than the labor cost per employee. That is unprecedented 
phenomenon not only for advanced economies, but also in mankind history. 
A tenfold excess of the profit on the size of payroll indicates that favorable 
conditions for the reproduction of the resource potential of the sectors are not 
used to convert wage into a source of investment in human capital, and the 
policy of low wages is clearly the leading factor of high profitability. Given 
that the matter concerns the sector of large enterprises, where property income 
is highly concentrated and not distributed among a large number of owners, it 
may be argued that incredible and unacceptable concentration of revenues 
from economic activity is inherent to the Ukrainian agriculture. Keeping the 
same proportions of factor incomes distribution in the future will create a 
direct threat to the conditions of normal resource potential reproduction in the 
sector and destroy social values of main component of the Ukrainian natural 
resources stock, its fund of agricultural land. 

A similar situation concerning to large enterprises of the sector “Temporary 
placement and organization of food” is observed. The sector’s level of wage is 
3949.3 UAH in month (is only 66.4% of the average for large enterprises of 
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all sectors and gives the 12th rating among all the sectors by level of wage). In 
the same time, the sectoral level of profitability reaches 1244.1 UAH per 
month, which allows this sector to get the 3rd rank by profitability. 

Consequently, in regard to large business of this sector, the revenues from 
economic activity are concentrated in the hands of small number of holders, 
without creating the preconditions for improving the extent of sector’s 
saturation by human capital. 

The sector “Transport, storage, postal and courier activities” has become 
third participant of the same group: sectors with relatively high profitable per 
employee and low wage. Concerning to the large enterprises of this sector, the 
wage level in 2015 is amounted only 4962.7 UAH in month (83.5% of the 
average for large enterprises of all sectors level and 10th rank among all the 
sectors by wage level). The level of labor profitability was 904.4 UAH in 
month, which provided the 4th rating among all economy’s sectors. 

Based on the mentioned above, we see that in the large business of three 
sectors, highest absolute profitability indicators (the amount of net income per 
employee) are accompanied by relatively low rates of wage: the level of 
remuneration varies from 66.4% to 83.5% of the average for large enterprises 
of all sectors. 

The only sector of four with the highest profitable per employee is the 
“Real Estate Operations” which is also characterized by a high ranking of 
wages (9992.4 UAH, 4th rating, 168% of average for large business of all 
sectors). However, it should be noted that in the large business of that sector 
only less than 3 thousand employees are hired. 

This is the first evidence that the policy of undervalued wage has become a 
significant factor of the profitability growth in the Ukrainian economy (at least 
in the sector of large enterprises). Accordingly, we can suppose that the model 
of large Ukrainian business development deprives the economy of sources for 
social development: the concentration of revenues from economic activity in 
the profits of owners of large companies destroys the mechanisms of 
investment in human capital, worsens the level of saturation of the economy 
by the qualified labor and, in turn, blocks for domestic enterprises the 
opportunity to shift their development model based on high quality of labor 
resources and keep their competitiveness through staffing’s high innovative 
activities. 

We have included those which have large business sectors with a relatively 
high level of labor remuneration (have high ranks by payroll per employee) to 
the second group of economy’s sectors. It turned out that the majority of such 
sectors are characterized by relatively low profitability per employee (have 
low ranks by profitability). 

The first economy’s sector, which large enterprises fell into this group, is 
“Arts, sports, entertainment and recreation”, where the level of remuneration 
in 2015 has reached 41383.3 UAH in month, i.e. was almost seven times 
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higher than the average level of wage for large enterprises of all the sectors of 
the economy (1st rank by the level of remuneration). 

However, the level of profitability per employee, which was inherent to 
large enterprises of this sector, was the lowest among all sectors and 
accounted 32455,6 UAH losses per employee in month. 

The second rank by the level of remuneration in large enterprises has the 
“Professional, scientific and technical activity” sector. The level of wages in 
2015 amounted to 17598.5 UAH in month (295.9% of the average for large 
enterprises of all sectors), but the profitability was at the level of 347240 UAH 
losses per employee in month: the lowest (16th) rank

1
 by the level of labor 

profitability. 
The third sector, for which relatively high wages in large enterprises are 

combined with low profitability (high losses per employee), is “Construction”. 
The level of remuneration, inherent to large enterprises of this sector in 2015, 

reached 11676.8 UAH in month (196.3% of the average for large enterprises of 
all sectors, and 3rd rank), but the level of profitability (losses) amounted to 
13916.7 UAH losses per employee in month (14th rank by level of profitability). 

The fourth participants are large enterprises of sector “Information and 
Telecommunications”. In this sector, in 2015, the level of remuneration 
reached 6775.5 UAH in month (113.9% of the average for all sectors and the 
5th rating) and the profitability of the economic activity reached 9329.6 UAH 
losses per employee in month (11th rating by profitability). 

Thus, more than a half (8 out of 15) of sectors of the economy are 
characterized by sharp contradictions within the objectives of increasing the 
profitability and level of remuneration in the sector of large enterprises: high 
wages are combined with high losses, but high profits per employee with a 
low wage level (a glaring example of this situation is the sector of large 
agricultural enterprises). 

This situation shows that the sector of large enterprises in the Ukrainian 
economy is functioning by a model that does not provide a strong direct link 
between the level of labor remuneration and the level of profitability of 
economic activity. The most successful in solving the problem of profit 
maximization are large enterprises of those types of economic activity, where 
the practice of lowering the level of remuneration is widespread, where the 
main factor of maintaining competitiveness is the reduction of labor costs, 
which is accompanied by a decrease in the role of the personal in economic 
activity, by stagnation of innovation activity, formation of constant 
dependence on the inflow investments. As a result, the benefits due to the 
growth in such sectors are so concentrated in the hands of a small group of 
owners, that large-scale revenue streams have a minimal positive effect on the 
growth of public welfare. 

                                                 
1
 The 16th rating for 15 sectors has become the lowest since we have included averages for all sectors 

indicator, because it is useful for further analysis of the data (how many sectors have indicators greater than 
mean, and how many less). 
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At the same time, large enterprises belonging to the sectors, where the 
strategy of high-level wages is widespread, have faced a difficult financial 
situation. Such sectors are characterized by a high level of losses per 
employee. Accordingly, such size of wage, which allows consider it as 
investments in human capital, are turned out in destructive factor for the 
financial performance of enterprises. This leads to the conclusion about the 
importance of sphere, where “investments in human capital” are treated. 
Accordingly, the very social sphere, which primarily determines the social 
results of investing in human capital, plays prominent role for forming the 
model of national economy functioning. That sphere’s failure to ensure the 
return on investment in human capital limits the opportunities for economic 
development basing on a high level of remuneration, using the staff 
competence as a leading factor of the competitive advantages creation. 

Accordingly, the better financial performances are given to enterprises of 
sectors, which are characterized by low propensity to invest in human capital. 
After all it is ridiculous to use the term “investments” concerning to the 
earnings at the level of subsistence minimum, which force employees to 
“work today to eat tomorrow”. Employees with wages of such size should not 
be considered as “owners of capital”. And exactly such strategy of business 
development, based on the reproduction of such human role in production and 
such mechanisms of attracting a personal factor to economic activity, is most 
profitable in the Ukrainian economy. Consequently, without changing the 
qualitative parameters of the competitive environment, without a radical 
increasing of social sphere’s ability to ensure the return on investments in 
human capital, the Ukrainian economy is doomed to further spreading of 
business, using unvalued wage as a leading factor in competitiveness. As a 
result, the reproduction of low incomes for majority of participants in 
economic activity should be expected in the Ukrainian economy. 

 
Part 2. Analysis of indicators of the level of payment of work  

and the profitability to the employee of medium-sized enterprises 
Further, we will proceed to similar analysis on the indicators of the level of 

remuneration and profitability per employee for medium-sized enterprises. 
The first group of sectors was selected by the same principle that was 

applied to large businesses and includes medium-sized enterprises belonging 
to the sectors having high profitability ranks (net income per employee is 
much higher than typical for the Ukrainian economic sectors) and low wage 
levels (labor costs per employee are significantly lower than the average for 
middle enterprises of all sectors). 

The first rating according to the level of profitability among medium-sized 
enterprises has got “Financial and insurance activity” sector: 26402.5 UAH net 
profits per employee in month. But the middle-sized enterprises of this sector 
have only the 6th rating by the level of remuneration (4165.1 UAH in month, 
which accounts only 102.5% of the average for middle enterprises level). 
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The medium-sized enterprises in agriculture have second rank by labor 
profitability (the monthly net profit per employee is 10598.7 UAH). At the 
same time, the level of remuneration in this sector amounted to UAH 3378.9, 
i.e. 83.19% of the average for medium-sized enterprises of all sectors level 
(14th rank by wage level). We have already described the social consequences, 
expected as a result of such situation concerning large agricultural enterprises. 
After all we can only point out that in the medium-sized business, the ratio of 
the net income per employee to the level of remuneration is somewhat lower 
than in the large agribusiness (wages equal 31.9% of the net profits per 
employee, compared with 10% for large enterprises), however, the level of 
income concentration on agribusiness is still striking and expresses a clear 
threat to reproduction and social priorities of using the Ukrainian natural 
resources potential. 

The medium-sized enterprises of education have fourth rank by profitability 
(1050.4 UAH net profits per employee in month). However, the middle-sized 
enterprises of this sector are characterized by comparatively low wage (only 
3558.1 UAH, i.e. 87.6% of the average for medium enterprises of all sectors 
of the economy and 12th rank among 15 sectors). Consequently, medium-
sized enterprises of education provide yet another example of achieving a 
relatively high profitability through using of undersized wages. If we add to 
the mentioned above the traditionally high qualification level of education 
employees, we can conclude that the given data even diminish the real scale of 
undervaluing the level of remuneration in the medium-sized enterprises of the 
educational sector. 

The last economy’s sector, within which the middle-sized enterprises have a 
positive profit / losses balance, is the sector “Provision of other types of 
services”. The middle-sized enterprises of this sector are characterized by high 
ratings for profitability and by the level of remuneration (3rd rating by 
profitability per employee and 4th by the level of remuneration). This is the 
only sector, with medium enterprises expressing combination of relatively 
high profitability and wage levels. 

The medium-sized enterprises of second group of the economy’s sectors are 
characterized by relatively high wages (higher ranks by wage level) and 
relatively low labor profitability. 

The highest level of remuneration among the medium-sized enterprises was 
recorded within the “Information and Telecommunications”: 8477.6 UAH in 
month (208.7% of the average for medium-sized enterprises of all the sectors 
of the economy). At the same time, profitability, one of the lowest ratings, is 
inherent for medium-sized enterprises of this sector. Losses per employee 
reached 8603.2 UAH in a month in 2015. Consequently, medium-sized 
enterprises of the sector “Information and Telecommunications” provide an 
example of a combination relatively high wage with negative financial results 
of economic activity. 
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The middle-sized enterprises of the sector “Professional, scientific and 
technical activity” have second rank by the level of labor remuneration: 
8095.5 UAH in month, which was 199.3% of the average wage for medium-
sized enterprises of all economy’s sectors. The middle-sized enterprises of this 
economy’s sector have the 7th rating by the labor profitability (1406.1 UAH 
losses per employee in month). This is close to the median rating, which 
allows to consider the medium-sized enterprises of that sector as an example 
of comparatively high labor remuneration, which is accompanied by close to 
median profitable of economic activity. 

The sector “Arts, sports, entertainment and recreation” has third rank by 
wage among medium-sized enterprises (labor costs per employee in 2015 was 
6996.1 UAH per month, i.e. 172.2% of average for medium-sized enterprises 
in all sector). The labor profitability in this sector provides to it the 13th rank, 
(the losses per employee reached 32455.6 UAH in month in 2015). So, 
medium-sized companies of three economy’s sectors, which have the highest 
rank by wages, are characterized by worst indicators of financial performance. 
Accordingly, the top four sectors with the highest salaries in medium-sized 
enterprises account for two: where high ranks by wage are accompanied by 
worst indicators of labor profitability (the highest losses per employee), one 
sector where relatively high level of wage are combined with close to median 
profitability (moderate loss per employee) and one (other services) where 
relatively high wage is combined with high enough (third) rank by labor 
profitability (3138.4 UAH profit per employee in month). 

We see that for the middle-sized enterprises, the contradictory between the 
high level of wages and high profitability is less pronounced than for the 
sector of large enterprises. But the average distance between the ranks of the 
same sector by the level of remuneration and profitability (6.8), and the 
composition of groups with the highest profitability and the highest level of 
wage (only one sector is characterized by the high wage and profitability 
which are combined), do not allow us to consider high wages as a prerequisite, 
which helps improve the financial results of the business in Ukrainian 
economy. 

Significantly, in our opinion, the contradictory between relatively high 
wage and relatively high profit is stronger manifested in the sector of large 
enterprises. Theoretically, the accumulation and concentration of capital, the 
economies of scale using, the sector’s saturation by capital and growth of 
capital-labor ratio shall increase the marginal labor productivity, creating 
favorable conditions for wage increasing. However, under domestic 
conditions, institutional factors (traditions of using the undervalued wage, the 
inability of large business management to ensure the efficiency of labor 
processes and, therefore, improve the level of remuneration for their 
participants and other) are more influential. Further studies of the relations 
between the scale of economic activity and wages, we consider as promising 
direction for future work. 
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Part 3. Analysis of the level of payment of the work  
and the profitability of economic activity for the small business sector 
Further, we will proceed to the similar analysis of wages and labor 

profitability for the small enterprises. 
Among small enterprises, the agriculture has the first rank by the size of net 

profit per employee: 16199.1 UAH in month. The small enterprises of 
agriculture have only 12th rank by the level of remuneration (2195.5 UAH per 
month, which was only 82.2% of the average for all small-scale enterprises in 
2015). Accordingly, the profit per employee is almost eight times the size of 
remuneration. Concerning to the small business in agriculture, this situation 
cannot be treated as unambiguously as in the sector of large enterprises, 
because in small business wages, profits and property incomes are rather 
blurred. A significant part of the owners’ income may come from direct 
participation in activity of small agricultural enterprises. Such owner 
practically receives so-called “synthetic incomes”, in which the separation of 
wages and profits is rather conditional. However, this does not change the fact 
that the small business of Ukrainian agriculture sector gives us an example of 
a marked contradiction between the high level of remuneration and the high 
profitability that is being solved in domestic conditions through the using of 
low level remuneration for the reaching higher level of profitability. 

The second rank by the profitability of economic activity among small 
businesses was recorded in the sector “Provision of other services” (73.4 UAH 
net profits per employee). Small enterprises of this economy’s sector have only 
15th ratings by the level of remuneration (1864.3 UAH per person in month, 
which was only 69.8% of the average for all small enterprises in 2015). 

The third ranking by net income per employee among small businesses in 
2015 was recorded in the educational sector (losses was equal 110.4 UAH per 
employee per month). The level of remuneration in that sector of small 
enterprises allowed to receive only the 13th rank by wage size (2181.3 UAH in 
month, which was only 81.7% of the average for all small enterprises in 2015). 

The fourth ranking in terms of profitability among small enterprises was 
recorded in health care and social protection (losses per employee were 
1210.6 UAH in month). At the same time, the level of remuneration 
(UAH 1891.5 per month) amounted to 70.8% of the average for all sectors of 
small business economy gave only 14th rank among 15 economy’s sectors. 

Among four sectors, which are characterized by the highest levels of 
remuneration among small business are presented “Financial and insurance 
activity” (4126,8 UAH in month, 154,5% of the average for all small 
enterprises and the 1st rank); “Information and telecommunications” 
(3926.3 UAH in month, 147.0% of average level, the 2nd rank); “Professional, 
scientific and technical activity” (3721.5 UAH in month, 139.4% of average, 
the 3rd rank) and “Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles «(2862.5 UAH in month, 107.2% of the average for all small 
enterprises, the 4th rating). 
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For small enterprises of these sectors, respectively, inherent the 15th, 6th, 
14th and 10th rank according to the level of profitability of economic activity. 
Thus, three out of four sectors, the small enterprises of which are 
characterized by the highest wages at the same time, are among the four most 
unprofitable, one is close to the median losses per employee. The small 
enterprises of any sectors, with the highest level of wage, did not receive a 
positive balance of financial result. 

The mentioned above shows that in the small business the best indicators of 
profitability (the highest profitability, or the smallest absolute amounts of 
losses per employee) are accompanied by worst levels of wages (the latest 
wage rank are typical for the sectors with better ranks by profitability) and, 
vice versa, sectors with the highest labor costs per employee are 
predominantly characterized by the worst indicators of financial performance. 

 
Conclusions 

1. Comparison of the remuneration level with the level of profitability of 
large, medium and small enterprises in different economy’s sectors showed 
that, mainly, large and small enterprises, belonging to the sectors, which are 
characterized by comparatively better labor profitability, at the same time, 
belonged to the sectors with worst indicators by the level of wages. At the 
same time, in the sectors, where large and small enterprises are characterized 
by the highest wages, the worst indicators of financial results of economic 
activity were observed (the highest losses per one employee). Such a 
contradiction between high profitable and high earnings is less pronounced 
concerning to the medium-sized enterprises. In this sector even the only 
coincidence of comparatively high rates of wages and profitability was found: 
medium-sized enterprises, of the “provision of other types of services” are 
characterized by relatively high levels of remuneration (4th rank) and labor 
profitability level (3rd rank). However, the prevailing tendency, which is 
most pronounced in relation to large and small enterprises, and somewhat 
less, in regard to the middle-sized: the highest profitability is inherent for 
those sectors that show the lowest wages, while sectors, which have the 
highest wage rates, are characterized, at the same time, by the greatest losses 
per employee. 

2. The mentioned in paragraph 1 tends to interpret as a sign that the strong 
direct connection between the level of remuneration and the level of labor 
profitability is not observed in the Ukrainian economy. Accordingly, 
entrepreneurs do not have incentives to distribute models of economic 
behavior, based on the dynamic growth of wages, increasing the importance of 
staff’s competencies in the system of competitiveness factors, and on the 
active participation of employers in investing in human capital. 

3. Accordingly, without dramatic changes in business environment, there 
are no reasons to expect the spreading of the top level of wage for the vast 
majority sectors of economic activities. The using of undervalued labor costs, 
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getting the benefits through a monopoly position in the market and 
exploitation of concentrated large-scale production will “displace” innovation 
activity of personnel and limit of increasing the efficiency of business 
processes. Thus, the increasing remuneration will be “shifted” from the range 
of widespread patterns of economic behavior. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Анотація 
У статті проаналізовано сутність стратегії диверсифікації з 

погляду перспективного довгострокового функціонування та розвитку 
агропромислового підприємства, досягнення збалансованості високо-
ризикових капіталомістких виробничих операцій та зменшення 
загальногосподарського ризику. Визначено, що розроблення «нових 
стратегій диверсифікації» означає широке використання принципу 
децентралізації з делегуванням повноважень щодо прийняття 
оперативних рішень керівниками виробничо-господарських підрозділів 
агропромислового підприємства за цільовим інноваційним проєктом. 
Розроблено функціональну схему стримуючих чинників інноваційного 
розвитку підприємства. Наведено структурно-циклічну схему зростання 
потенційних інноваційних можливостей, відповідно до якої вибір та 
розроблення інноваційної стратегії диверсифікації підприємства 
здійснюються на основі аналізу й оцінки відповідності внутрішніх 
можливостей розвитку зовнішнім, що генеруються ринком, з 
урахуванням темпів розвитку інформаційного суспільства і спричинених 
цим змін внутрішнього і зовнішнього середовища. Досліджено 
концептуальні орієнтири формування системи інноваційних стратегій 
із метою виокремлення та аналізу концептуальних аспектів формування 
заходів з удосконалення розроблення стратегій диверсифікації 
підприємства. Наведено та проаналізовано схему розроблення ринково-
орієнтованої інноваційної стратегії диверсифікації діяльності 



532 

підприємства. Досліджено основні етапи управлінського механізму 
диверсифікаційними інноваційними процесами агропромислового 
підприємства основі ІТ-технологій. Визначено концептуальну основу 
розроблення інноваційних стратегій диверсифікації, що носить 
системний, комплексний характер, згідно з яким вона розглядається як 
комплекс певних упорядкованих рішень і дій щодо формування системи 
диверсифікації діяльності підприємства. 

 
Вступ 

У стрімких умовах комплексних процесів світової економічної 
глобалізації та інтелектуалізації агропромислового виробництва новітні 
ІТ-технології стають домінантним матеріальним та технологічним 
складником, який визначає технічний рівень сучасного виробництва та 
реалізації продукції, форму та зміст його ефективної організації та 
управління, а також рівень конкурентних переваг підприємства як на 
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Механізми вступу на нові ринки 
залежать від власного зростання підприємства, створення спільних 
підприємств, розміщення венчурного капіталу, тому це не тільки 
виробничо-збутова, а й фінансова політика, спрямована на розширення 
як номенклатури товарів, що продаються, цілеспрямовані напрями 
діяльності підприємства у цілому. Загальногосподарським ключовим 
чинником, що стимулює формування перспективних стратегій 
диверсифікації, є нестійкість економічного розвитку провідних країн, а 
також у світовій економіці у цілому. 

Становлення, використання та розвиток сучасних вітчизняних 
технологій відбувається відповідно до ринкових потреб, які, своєю 
чергою, диктують необхідність забезпечення життєво необхідних 
вартісних та якісних показників виробленої продукції, що є однією з 
головних умов визнання національних агропромислових виробників на 
світових ринках. У зв’язку із цим існує об'єктивна потреба у розробленні 
ефективної системи стратегій диверсифікації діяльності підприємств у 
напрямі інтенсифікації інноваційних процесів діяльності. 

Стратегії диверсифікації розробляються підприємствами, як правило, 
для впровадження своєї продукції в галузях і ринках із високими 
перспективами довгострокового зростання та рентабельності, досягнення 
збалансованості високоризикових капіталомістких виробничих операцій і 
менш ризикових операцій у сфері послуг. Розроблення «нових стратегій 
диверсифікації», як правило, означає широке використання принципу 
децентралізації з делегуванням повноважень щодо прийняття опера-
тивних рішень керівниками виробничо-господарських підрозділів за 
інноваційним проєктом. Формування інноваційних стратегій диверси-
фікації дає можливість підприємствам зміцнювати власні виробничі 
потужності, знижувати загальні витрати всього виробничо-збутового 
циклу за рахунок використання єдиної системи постачальників, єдиного 
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технологічного циклу під час випуску базових товарів, загальних 
збутових і комунікаційних каналів. 

 
Розділ 1. Стримуючі чинники інноваційного розвитку підприємства 

У широкому розумінні розроблення системи інноваційних стратегій 
диверсифікації – це комплексний, відкритий процес, де кожен з етапів та 
ланок системи пов'язаний із попередніми та наступними. Початкові 
етапи впровадження, застосування та дифузії зазвичай мають значний 
вплив на процес народження та вдосконалення ідей.  

Таким чином, система управління диверсифікаційною діяльністю під 
час упровадження інноваційних стратегій може бути значною мірою 
модифікована з огляду на специфіку підприємства та нові, інноваційні 
види та форми використання ІТ-технологій [10, c. 62]. 

Будь-яка функціонуюча система характеризується впливом низки 
чинників, яким притаманний опосередкований або прямий вплив, що 
стримує ефективний інноваційний розвиток вітчизняних підприємств. До 
них слід віднести такі (рис. 1). 

Агропромислові підприємства, які в межах своєї діяльності спрямовані 
на розроблення інноваційної системи диверсифікаційного розвитку, 
повинні поставити перед собою за першочергову мету вдосконалення 
виробничої бази, системи соціально-демографічного розвитку, системи 
матеріально-технічного забезпечення, оптимізацію організаційної 
структури збутової мережі як на внутрішній, так і на зовнішній ринок, 
адаптацію інноваційної системи руху товарів до динамічних змін 
ринкового середовища. 

У цьому контексті відбувається перебудова структурно-організаційних 
ланок управління, рекомбінація портфеля. Впровадження інноваційних 
стратегій диверсифікації діяльності забезпечує перспективне розширення 
кваліфікаційного рівня трудового потенціалу підприємства, результатом 
якого є підвищення кваліфікації, набуття життєво необхідного досвіду 
роботи та широких можливостей фахівцями і керівниками організації. 
Результатом цього є налагоджена система зв'язків із внутрішніми та 
світовими економічними контрагентами, створюється стійка база для 
зовнішньоекономічного функціонування та розвитку. Ринковий імідж 
вітчизняних підприємств посилюється, що, своєю чергою, забезпечує 
потенційні можливості для інноваційного розвитку [13, c. 80]. На цій 
основі розширюються стійкі адаптаційні можливості до змін ринкового 
середовища, що дає змогу реалізувати нові ринкові можливості, 
проникнути та освоїти нові сфери діяльності, які раніше були 
недоступними та недосяжними. Кожна наступна успішно реалізована 
інноваційна стратегія розширює можливості суб'єкта господарської 
діяльності та дає змогу досягнути високих результатів економічного 
розвитку.  
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Рис. 1. Функціональна схема стримуючих чинників  

інноваційного розвитку підприємства 

Джерело: розроблено авторами 
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Вибір та розроблення інноваційної стратегії диверсифікації 

підприємства здійснюється на основі аналізу й оцінки відповідності 

внутрішніх можливостей розвитку (потенціалу інноваційного розвитку) 

зовнішнім, що генеруються ринком (ринковим можливостям і загрозам), 

з урахуванням темпів розвитку ΗΤП і спричинених цим змін 

внутрішнього і зовнішнього макро- і мікросередовища. 

Останнім часом відчутно спостерігається стрімкий розвиток новітніх 

технологій як основного засобу завоювання та збереження стійких 

конкурентних переваг. Завдання розвитку та використання у своїй 

діяльності ІТ-технологій – завоювати лідерство серед основних 

пріоритетних напрямів стратегічного управління. Чинники, що 

спонукали вищу керівну ланку підприємств займатися інноваційною 

технологічною діяльністю, можна розділити на внутрішні та зовнішні, 

що мають об'єктивну та суб'єктивну природу [1, c. 62].  

Увесь комплекс внутрішніх чинників, що впливають на розроблення 

певної інноваційної стратегії диверсифікації, індивідуальний для кожної 

окремої компанії і в деяких випадках відіграє вирішальну роль під час 

прийняття рішень щодо розроблення системи стратегій диверсифікації. 

Наприклад, для того чи іншого підприємства створення та освоєння 

новітніх технологій можуть бути єдиною вирішальною можливістю 

завоювати місце на висококонкурентному ринку. 

Варто відзначити і такий беззаперечний факт, як консерватизм 

вітчизняних підприємств у напрямі інноваційної діяльності та політики 

ведення господарства на інноваційній основі. Наприклад, компанії – 

лідери ринку, які досягли високих результатів діяльності, зазвичай не 

мають внутрішніх спонукальних мотивів до здійснення ризикової 

інноваційної стратегії діяльності. У цьому разі єдиним вирішальним 

аспектом її проведення можуть виступати основні концептуальні 

аспекти, що, зокрема, характеризують відповідні політичні та економічні 

зрушення в державі [8, c. 24]. Виокремлення та аналіз таких аспектів 

необхідні насамперед для формування заходів з удосконалення 

інноваційної сфери, що, своєю чергою, дасть позитивні результати для 

визначення пріоритетних напрямів розроблення системи інноваційних 

стратегій диверсифікації діяльності (рис. 3). 
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Розділ 2. Стратегічний інноваційний потенціал підприємства  
в системі розроблення ринково-орієнтованої інноваційної стратегії 

диверсифікації діяльності підприємства 

Розроблення системи інноваційних стратегій диверсифікації 
підприємства здійснюється на основі аналізу й оцінки відповідності 
внутрішнього стратегічного потенціалу інноваційного розвитку зовнішнім 
можливостям, що генеруються та управляються ринком (ринковим 
можливостям і загрозам), з урахуванням темпів науково-технічного 
розвитку. 

Високий рівень стратегічного інноваційного потенціалу може бути 
визначений за допомогою низки параметрів, які відображають ступінь 
розвитку НДДКР та інших напрямів діяльності підприємства, яке 
створює й упроваджує нововведення. До них належать:  

 виробничий потенціал підприємства; 
 рівень розвитку техніки порівняно зі світовим (технічний 

потенціал); характеристика тривалості життєвого циклу продукції, яку 
виготовляє підприємство;  

 частка дослідно-конструкторських розробок у загальних витратах на 
НДДКР; 

 ступінь інтеграції різних підрозділів між собою; рівень централізації 
і децентралізації управління; 

 можливість подальшого вдосконалення нововведень, появи на їх 
основі інших інновацій, а також їх поширення на нові сфери науково-
практичної діяльності; 

 встановлена фіксована частка венчурного капіталу і можливість 
створення венчурних малих підприємств у складі компанії; 

 рівень використання ефективних методів управління нововве-
деннями з позиції виходу кінцевого наукомісткого матеріального чи 
інтелектуального продукту; 

 доступ до наукової інформації та інформації про інновації, патенти, 
винаходи, до міжнародних інформаційних каналів [5, c. 22]. 

Аналіз та оцінку загальної готовності компанії до розроблення 
системи інноваційних стратегій можна здійснювати, ураховуючи 
потенційні внутрішні можливості підприємства як засоби, необхідні для 
досягнення цілей розроблення інноваційних стратегій та їх реалізації. Із 
взаємодії всіх складників потенціалу отримують нові характеристики, 
які не є властивими кожному окремому елементу і свідчать про 
додаткові можливості підприємства, що створює поле інноваційної 
діяльності, формуючи інноваційний потенціал зони ймовірного опору 
інноваційним змінам. 

Розроблення системи стратегій розпочинається з формулювання 
головної мети відповідно до умов ринкового середовища. Основна мета 
диверсифікаційних стратегій повинна бути чітко сформульована, 
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виражена в аналітично-чисельному вигляді та обмежена в певному часі 
[2, c. 45]. Таким чином, ринок формує основні параметри та умови, 
виконується декомпозиція головної мети, а саме конкретизація 
поставлених цілей, унаслідок чого формуються комплекс цілей та 
система стратегій. Визначені цілі не повинні суперечити одна одній і в 
кінцевому підсумку головній меті (рис. 4). 

Основу розроблення системи інноваційних стратегій диверсифікації 
підприємства становлять кадровий складник, а також наявність науково-
технічної й інтелектуальної власності. Особливо важливою ланкою 
вважається достатня кількість спеціалістів і вчених, що забезпечують 
процес новими навичками, знаннями, ідеями, винаходами, ноу-хау, 
новими технологіями. Саме цьому стратегічному складнику компанії 
повинні приділяти головну увагу в стратегії її підтримки, розвитку і 
перебудови [9, c. 155]. 

У цьому контексті перед агропромисловими підприємствами виникає 
нагальна потреба у новаторських ідеях, нових знаннях, винаходах, 
технологіях, ядром яких є фундаментальні дослідження і розробки, 
користь яких виявляється не тільки в тому, що фундаментальні знання 
ведуть до зниження витрат на прикладні дослідження внаслідок 
зменшення кількості проб і помилок, а й у накопиченні цінних ідей, які 
можуть використовуватися у довгостроковій перспективі для розроб-
лення інноваційних стратегій диверсифікації. 

Формування стратегічно-орієнтованого персоналу – основний 
пріоритетний інноваційний напрям функціонування та розвитку 
підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, який 
визначає основні шляхи досягнення довгострокових цілей організації. У 
зв’язку із цим визначальною метою підприємства є створення 
високопрофесійного, відповідального і згуртованого колективу з 
урахуванням стратегічних цілей розвитку підприємства і його ресурсних 
можливостей [8, c. 23]. 

Стратегічна мета будь-якої системи управління персоналом полягає у 
забезпеченні економічного, організаційного та соціального розвитку 
підприємств за рахунок ефективного використання людського капіталу. 
під час формування стратегії управління персоналом основними 
завданнями є визначення й облік майбутніх змін і тенденцій, 
обґрунтування змін, що сприяють стійкому розвитку. 

Таким чином, стратегія забезпечення та ефективного управління 
персоналом – найважливіша підсистема загальної стратегії організації. 
Індивідуальна для кожного учасника ринкового процесу стратегія 
забезпечення та розвитку кадрових ресурсів подана у вигляді 
довгострокової програми конкретних дій із реалізації концепції 
використання і розвитку потенціалу персоналу організації з метою 
забезпечення її стратегічної конкурентної переваги.   
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Розділ 3. Управління диверсифікаційними інноваційними процесами 
на підприємстві основі ІТ-технологій 

Становлення та розвиток агропромислових підприємств в умовах 
ринкової турбулентності та стрімкого розвитку інформаційного 
суспільства забезпечуються шляхом застосування високорозвинених 
техніко-технологічних засобів і засобів зв'язку. Інформатизація та 
автоматизація знарядь та засобів праці, створення автоматизованих 
робочих місць (АРМів) та інформаційних систем галузевих і функціо-
нальних спеціалістів (фермера, бухгалтера, економіста, агронома, 
зоотехніка, механіка, землевпорядника та ін.) вивели управління 
підприємством на новий, новаторський рівень. Інформаційною основою 
такого управління та планування на довгострокову перспективу є 
агротехнологічне планування, витратно-ціновий аналіз, система 
фінансового і управлінського обліку з організацією передачі інформації 
між робочими місцями [16, c. 218]. 

Разом із тим революційні зрушення в таких галузях, як мікроелектроніка 
та сенсорна техніка, а також надійна інтеграція отриманих даних із 
прецизійними робочими знаряддями стають поштовхом для нових 
розробок. Високотехнологічні пакети дають машинам змогу самостійно 
розпізнавати та складати перелік поточного стану робіт на полях, миттєво 
оцінювати наведену інформацію і цілеспрямовано ініціювати необхідні 
для ведення господарства дії. 

Упровадження ІТ-технологій у господарську діяльність підприємств 
стало невід’ємною частиною їхнього успішного розвитку на всіх етапах 
життєвого циклу. Процес упровадження IT здійснюється поетапно. Так, 
перший етап передбачає створення АРМ-фахівців усіх профілів. На 
другому етапі проводиться об'єднання АРМ-управлінців у локальні 
комп'ютерні мережі. Третій етап об'єднує локальні мережі відомчого або 
регіонального органу з локальними інформаційними мережами 
підприємств та організацій, які належать до даної галузі або розташовані 
в даному регіоні, з використанням новітніх ІТ-технологій [18, с. 25]. 

Реалізація будь-якої стратегії підприємства передбачає проведення 
стратегічних змін. Залежно від вибраної стратегії зміни можуть мати як 
помірний, так і радикальний характер, проте в кожному з варіантів вони 
посилюють невизначеність у функціонуванні підприємства, а отже, 
потребують адекватних інструментів своєчасного реагування. Одним із 
таких інструментів є стратегічне інноваційне управління диверси-
фікацією. Саме від того, наскільки комплексним та своєчасним воно є, 
залежить імовірність отримання позитивних результатів. Власне, 
стратегічне управління можна розглядати як систему управління 
стратегічними змінами, зумовленими вибраною стратегією або її 
коригуванням у процесі реалізації. Тобто стратегічне управління має 
прямий вплив на формування ефективної системи інноваційних стратегій 
диверсифікації діяльності підприємства. 
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Систему управління диверсифікаційними процесами на підприємстві 
можна визначити як упорядковану сукупність рішень і дій, спрямованих 
на виявлення та раціональне використання найбільш вигідних 
можливостей урізноманітнення напрямів діяльності підприємства і, як 
наслідок, не лише впровадження нових видів діяльності, а й розширення 
спектра фінансових та маркетингових інструментів або ж техніко-
технологічного оновлення. У цілому система управління диверси-
фікацією спрямована на підвищення ефективності функціонування 
підприємства, забезпечення його сталого розвитку та конкурентних 
позицій на ринку в довгостроковій перспективі. 

Базовим складником системи управління диверсифікаційними 
процесами є безпосередній вплив вищої ланки управління. Керуючий 
вплив класифікується за ознаками характеру впливу та ступенем участі в 
ньому суб’єкта. За характером керуючий вплив може бути прямим 
(внутрішнім), здійснюваним безпосередньо керівництвом підприємства, 
та опосередкованим (регламентуючим, зовнішнім), що реалізується через 
політику держави й окремі чинники зовнішнього середовища. 
Здебільшого макросередовище не має специфічного впливу на окремо 
взяте агропромислове підприємство, хоча ступінь впливу на різні 
підприємства неоднаковий, що зумовлюється відмінностями як у галузях 
діяльності, так і внутрішньому стані (потенціалі) підприємств. 

Разом із тим, макросередовище визначає загальні умови функціо-
нування агропромислових підприємств, атмосферу бізнесу, впливає на 
чинники мікросередовища та через них (опосередковано) – на розвиток 
підприємства через коригування стратегічних цілей і, відповідно, 
стратегії підприємства, а отже, потребує своєчасного реагування. За 
результатами проведеного нами соціологічного опитування керівників 
вітчизняних агропромислових підприємств та експертного аналізу 
визначено основні зовнішні чинники, що стримують стратегічний 
розвиток диверсифікаційної діяльності агропромислових підприємств. 

Ефективність розроблення системи інноваційних стратегій диверси-
фікації діяльності залежить від поставленої мети та цілей на 
довгострокову перспективу. Разом із тим стратегічна мета обов’язково 
повинна узгоджуватися потенційними можливостями та перевагами 
підприємства та бути спрямована на забезпечення стабільної госпо-
дарської діяльності, а також на досягнення конкурентоспроможності 
підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках [19]. Основними 
завданнями управління розробленням такої системи вважаються 
формування оптимальної структури диверсифікованого виробництва, що 
відповідає його цілям і потребам, та своєчасне регулювання даної 
структури відповідно до наявного стратегічного потенціалу й перспек-
тивності окремих напрямів виробничо-збутової діяльності. 

Розроблення системи інноваційних стратегій диверсифікації діяльності 
агропромислового підприємства потребує використання окремих підходів, 
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що зумовлено, насамперед, складністю об’єкта управління, широким 
набором елементів керуючого впливу, а також необхідністю врахування 
особливостей агропромислової сфери. Специфіка розроблення та вибору 
оптимальних стратегічних рішень диверсифікації на таких підприємствах 
зумовлена передусім особливостями агропромисловості як однієї з 
ключових галузей національної економіки. Водночас ці особливості 
можна вважати визначальними передумовами диверсифікаційних змін в 
АПК України. 

Визначальною особливістю агропромислової сфери є функціонування 
підприємств в умовах значної невизначеності та ризику. Так, рішення 
щодо виробництва приймаються задовго до моменту реалізації 
продукції, а за цей час ринкова ситуація може значно змінитися в 
несприятливий для підприємства бік. Окрім того, в АПК на відміну від 
інших галузей відтворювальний процес тісно пов’язаний із природно-
кліматичними та біологічними чинниками, що безпосередньо впливає на 
кінцеві результати діяльності підприємств у короткостроковому періоді. 
Виходячи із цього існує необхідність поєднання з агропромисловим 
виробництвом галузей, які найменше залежать від дії кліматичних, 
природних та біологічних чинників [14, c. 138]. 

Необхідність поєднання різних галузей виробництва в агропро-
мисловості викликана організаційно-технологічно-технічними зв’язками 
між ними (потребою в раціональному використанні побічної продукції та 
біологічного потенціалу рослинницьких галузей, потребою рослин-
ницьких галузей в органічних добривах, тваринницьких галузей – у 
кормовій базі, свинарських господарств-репродукторів – у молочних 
продуктах та ін.). Водночас обмеженість земельних ресурсів вимагає 
вибирати ті напрями діяльності, які мало пов’язані з використанням 
землі. Такими напрямами є організація переробки продукції, розширення 
каналів збуту, розвиток підсобних господарств. 

Передумовою організації власної переробки також є значний диспаритет 
цін на сільськогосподарську продукцію та сировину для її виробництва. Як 
правило, обслуговуючі й переробні підприємства є монополістами, які 
диктують свою політику сільськогосподарським підприємствам. Це 
призводить до того, що сільськогосподарські товаровиробники вимушені 
реалізовувати свою продукцію за заниженими цінами, терпіти збитки, а 
тим часом прибуток залишається у сфері переробки і збуту. Окрім того, 
вагомий вплив на організацію власних переробних потужностей та каналів 
реалізації здійснює розміщення підприємства, оскільки віддаленість 
переробних підприємств та каналів збуту значно підвищує витрати на 
транспортування продукції. 

Ураховуючи вищезазначене, основу розроблення системи іннова-
ційних стратегій диверсифікації становить системний, комплексний 
підхід, згідно з яким вона розглядається як система певних рішень і дій, 
що буде тим ефективніше, наскільки оптимальніше прийняті дані 
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рішення та скоординовані дії. Комплексний підхід дає змогу приймати 
складні рішення, особливо з організації використання чи перерозподілу 
великого обсягу ресурсів, за рахунок побудови адекватних моделей 
зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства та встановлення 
зв’язків між ними. 

 
Висновки 

Таким чином, у межах системного підходу до розроблення системи 
стратегій існує нагальна потреба у використанні ситуаційного та 
синергетичного підходів. Ситуаційний підхід передбачає вивчення 
дійсних умов, рушійних чинників і чинників функціонування 
підприємства та розроблення на цій основі відповідного керуючого 
впливу, що відповідає конкретним обставинам. Даний підхід 
відрізняється достатньою гнучкістю та надає можливість маневрування 
ситуацією, а отже, дає змогу досягти поставлених цілей найкращим 
чином. Розроблення системи інноваційних стратегій диверсифікації як 
набору взаємопов’язаних функцій є можливим із використанням 
процесного підходу. За даного підходу процес управління та координації 
розроблення даної системи складається з функцій планування, 
організації, мотивації, контролю, координації, які об’єднані процесами 
комунікації, та прийняття відповідних стратегічних рішень. 

Ефективність розроблення системи інноваційних диверсифікаційних 
стратегій на агропромисловому підприємстві, безперечно, залежить від 
якості внутрішнього управління, що здійснює вища керівна ланка 
управління. Разом із тим, розглядаючи підприємство як відкриту 
систему, що тісно взаємодіє із зовнішнім середовищем, не можна не 
відзначити вагому роль макросередовища у сприянні розробленню та 
реалізації ефективних інноваційних стратегій диверсифікації діяльності 
підприємств.  

Одним із напрямів розвитку науково-технологічної політики 
підприємства є стратегічне прогнозування інноваційного розвитку з 
метою визначення його пріоритетних напрямів та оцінки наслідків 
прийняття рішень у сфері науки і технологій. Довгострокові прогнози 
розвитку складаються за допомогою системи методів експертної оцінки, 
які отримали назву «форсайт» (англ. foresight – передбачення). Тоді як у 
західних країнах форсайт використовується кілька десятиліть, в Україні 
він набув поширення порівняно недавно. 

Компетенції державного управління щодо фінансово-кредитного 
забезпечення та регулювання становлять основну частку серед визначених 
чинників. Державна і місцева влада повинна підтримувати ініціативні 
проєкти та стратегічні рішення щодо ефективності диверсифікації з 
використанням сучасних високорозвинених ІТ-технологій, тим самим 
стимулюючи інноваційний розвиток господарської діяльності 
підприємств АПК. 
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Разом із тим успішне функціонування та розвиток сільсько-
господарських підприємств як невід’ємної частини агропромислового 
комплексу та важливого ресурсу народного господарства залежить від 
ефективної державної політики в умовах світової глобалізації за 
відповідного одночасного посилення значення навколишніх природних 
та територіальних ресурсів країни. 

Загальновідомим є той факт, що управління розвитком сільського 
господарства ґрунтується на використанні форм та методів узгодження 
інтересів між центральними та регіональними державними органами 
управління, взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості у 
використанні міжрегіонального та внутрішньорегіонального ресурсного 
потенціалу та фінансово-кредитного забезпечення. 
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SMALL BUSINESS DEVELOPMENT: CURRENT STATUS, 

FEATURES OF PLANNING AND MANAGEMENT 
 
Summary 
The activity of small enterprises at the micro-, meso- and macro- levels is 

considered. The dynamics of the main indicators of development of small 
enterprises in Ukraine is analyzed. The necessity of strategic planning in the 
activities of small and medium-sized businesses is substantiated. The levels of 
strategic planning use are determined depending on the stages of creation and 
further development of a small enterprise. The expediency of using various 
strategic analysis tools in operational activities is proved. The strategic 
guidelines for the development of the management system in the face of 
uncertainty are outlined. The establishment of managerial responsibilities in 
the small enterprises is justified. Parameters of personnel competency 
assessment are proposed. 

 
Introduction 

The development of small business is the main driving force of the 
economy, and therefore the source of material and spiritual benefits. Small 
business creates jobs, innovates and produces much which means that they 
play a key role in economic development. In modern market economies of 
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developed countries, small business is a significant sector, contributing more 
than 60% of GDP. In the EU, small business provides 50% of jobs and 
produces almost 40% of sales, whereas medium-sized enterprises provide 
employment for 23% of the working population and produce almost 30% of 
total sales [1]. However, the realities of the Ukraine's economy and the level 
of small business development indicate the unused reserves of small business 
potential in securing sustainable economic growth. Hence, the question of 
increasing the use of the potential of small business in ensuring economic 
growth is urgent. 

The world economic science constantly pays a considerable attention 
towards the identification of the essence of small business as one of the natural 
factors behind the socio-economic progress of countries. A fundamental 
contribution to the theory of entrepreneurship was made by A. Smith, 
F. Knight, A. Marshall, M. Weber, W. Zombart, and P. Drucker. The renowned 
entrepreneurial researcher Z. S. Varnaliy considers small business as one of the 
most important structural elements of market economy development and as an 
important factor in ensuring its competitive advantages. The importance of 
small business in the formation of the middle class, increasing employment and 
solving other social problem is revisited in the studies of V. I. Gerasymchuk, 
O. V. Miroshnichenko, V. V. Onykienko [2]. Y. A. Zhalilo encourages the 
inclusion of small business in the implementation of the overall strategy of 
economic growth of the country [3]. The regional orientation of small business 
is also emphasized by the scientists A. I. Butenko and I. M. Sarajevo. They 
point out that small business can become a major factor in improving the 
competitiveness of Ukrainian regions and optimizing the regional structure, 
which is especially important in the conditions of transformation of the 
national economy [4]. 

The purpose of the article is to investigate the role of small business at the 
micro-, meso-, macro-levels and the areas of its activation through strategic 
planning and strengthening of management requirements, which in the 
complex can ensure the exit of the national economy from the crisis. 

 
Part 1. Economic diagnostics of small business activity:  

micro-, meso-, macro-levels 
Small business is an integral part of the world economy as it is the most 

massive, flexible and dynamic form of the business life. The development of 
the small business sector helps to eliminate imbalances in individual 
commodity markets and their saturation, to produce the latest achievements 
of scientific and technological progress, to create additional jobs, to prevent 
the outflow of able-bodied population and to ensure a high standard of living 
for citizens. 

At the macro-level, according to the results of the Doing Business-2019 
rating, Ukraine occupies a positive position, having risen by 12 positions in 
4 years (Fig. 1). But, nevertheless, not only economically developed countries 
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of the world, but also the closest neighboring countries, including Poland 
(33

rd
 place), Bulgaria (59th place), Belarus (37th place), Romania (52nd place) 

are positioned above Ukraine [5; 6]. The rating is compiled by the World 
Bank and evaluates in such areas as: business registration, building permits, 
connection to electrical systems, property registration, obtaining loans, 
protection of minority investors, taxation, international trade, execution of 
contracts, resolution of insolvency [7]. 

 

 

Fig. 1. Rating of the countries according to business convenience  
 
So, raising Ukraine's position in the Doing Business-2019 rating is a 

positive change in the international assessments of its business climate, but it 
can hardly be considered as the last step in creating a business climate for the 
development of small business, and activating its potential. 

Foreign experience of developed countries shows that small business is the 
main structural element of the economy, in which the bulk of national 
resources is created and circulated. This determines the importance of 
diagnosing this sector of the economy at the macro level (Table 1). 

It should be noted that in terms of number of small businesses, they account 
for the largest share of the total number of economic entities in 2018, 
accounting for 90.8% or 339374 units [1]. There is a positive trend in 2018 
compared to 2017, the number of small businesses increased by 16454 units. 
But, according to statistics, the number of employees has been significantly 
reduced since 2013. The reason for this is, first of all, the significant tax burden 
on small businesses and the administrative pressure from supervisory and 
administrative bodies. As a result, the transformation of small businesses into 
another type of entrepreneurial activity: into individual entrepreneurs. At the 
same time, the positive dynamics in recent years can be traced by the volume of 
sales (services provided) which is the largest part of UAH 1178752,2 in 2018. 
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Table 1 

Dynamics of key indicators of development of small enterprises in Ukraine 

Indicators 2014 2015 2016 2017 2018 
The pace  

of rise 
2018/2014 

Number of small enterprises 
units 324598 327814 291154 322920 339374 4,55 

Number of small enterprises 
units per 10 thousand people 
of the existing population 

76 77 68 76 80 5,26 

The average annual amount 
of workers employed (per 
thousand people) in small 
enterprises, thousand people 

1686,9 1576,4 1591,7 1658,9 1641,0 -2,72 

The average annual amount 
of employees (per thousand 
people) in small enterprises 

1583 1466,3 1505,9 1562,4 1553,8 -1,84 

Share (%) of small enterprises 
in total sales of products 
(goods, services)  

16,9 18,2 18,9 19,2 19,2 13,61 

Share (%) of small businesses 
that made a net profit to the 
total number of enterprises 

65,7 73,5 72,8 72,3 73,7 12,18 

 
The Black Sea region, which is located in the south of Ukraine and covers 

the territory of three administrative-territorial units (the Mykolaiv, Odesa and 
Kherson regions), was selected as the object of study. The results of economic 
diagnostics indicate an increase in the share of small businesses in all areas, 
which is a positive trend (Fig. 2). 

At the same time, there is a tendency to decrease employment of the small 
business population. Thus, according to the results of 2018, employment 
decreased relative to 2017 in the following areas: Odesa (by 4%), Mykolaiv 
(by 0.5%), Kherson (by 2.8%). But the Odesa region is the leader, as in 2018 
there were 110951 people employed, almost 2.4 times more than in the 
Mykolaiv region (45655 people) and three times more than in the Kherson 
region (35796 people) [1]. The decrease in the number of employees while 
increasing the number of enterprises is explained by the complexity of the tax 
burden, the lack of state participation in the development of small businesses, 
possible inflationary changes, and the increased level of automation of labour. 

The sales volume has positive dynamics of the Black Sea region increase in 
recent years, which may be related to the increase of mechanization and 
automation of production, where there is a need for fewer employed and better 
production of products. Thus, the subjects of small business of the Black Sea 
region in 2018 provided to the national volume of sales of small businesses: 
6.3% in the Odesa region, 2.3% in the Mykolaiv region, 1.6% in the Kherson 
region [8]. 
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Fig. 2. Number of small enterprises of the Black Sea region  

per 10 thousand people of the existing population 
 
At the micro-level we carry out economic diagnostics of the Mykolaiv 

region, which is one of the highly developed industrial regions of Ukraine. 
There are 19 administrative-territorial districts and 5 cities of regional 
importance in the region. It should be noted that for many years the priority 
spheres of activity of small enterprises of the region have been trade, 
agriculture, which account for more than 70% of the total volume of products 
sold (works, services), and only 9% of production is made and sold in the 
industrial sector, which indicates low level of utilization of the potential of 
small enterprises in the production sphere and the presence of negative 
tendencies in the structural changes in the volume of sales of their products. 

Analyzing financial results of activity of small enterprises of the Mykolaiv 
region by types of economic activity, it is necessary to notice that in 2018 the 
most profitable financial result was received mainly by agricultural enterprises 
(67% of the profitable financial result to the total number of small enterprises), 
whereas the most unprofitable business were transportation, storage, postal 
and courier companies (25% of loss-making financial result to the total value 
of the enterprises that received the loss). 

It should also be noted that there is a negative dynamic in some activities of 
small business entities of the Mykolaiv region. Thus, in 2018 compared to the 
previous period, the volume of sales decreased in the Ales-Furniture by 
224.3 thousand UAH (8.8%), in PJSC “Frost” by 321.7 thousand UAH 
(38.6%). One of the reasons for this decline in manufacturing goods was the 
loss of the consumer market segment due to the temporary occupation of the 
eastern regions of the country, and the termination of trade with Russia. In 
2018, Ales-Mebli Private Company made a profit of 98.8 thousand UAH, 
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which is 30% less than the previous year, but the results of production and 
economic activity of PJSC “Frost” indicate a loss of 1068 thousand UAH [9]. 

Therefore, due to the worsening political and economic situation in the 
country, intensification of internal threats, decrease in investment activity and 
the lack of budget financing, there is a tendency of decreasing employment in 
small business enterprises and decrease in the volume of sales in some regions 
of Ukraine. 

 
Part 2. Strategic planning in small business activities 

The leading economic task of enterprises is to increase the competitiveness 
of products. The solution to this problem is provided, first of all, by the 
modernization of production and management [10]. The vector of development 
of the global economy indicates that under conditions of uncertainty, the 
relevance of management in business is only increasing. Management 
functions (forecasting, planning, organization, control, motivation) with 
different intensities are used in small businesses. Some functions are most in 
demand, and some are performed on an intuitive level. So, the function of the 
organization is the key one in the activities of a small enterprise from the first 
days of its foundation. Everything here is based on “manual” control, when 
tasks are given verbally, controlled in the same way “along the way”, and 
decisions are made as quickly as possible and they can change just as quickly. 
The owner of a small or medium-sized business does not have a large margin 
of time or financial means to carefully calculate the effect of his/her actions 
and weigh all the options. The newly created enterprise has fewer resources 
(human, material), but more flexibility and higher manoeuvrability. 

The function of control in small business is very important, so the control 
points are placed with a minimum gap. The small size of firms allows small 
businesses to easily cope with the function of coordination. A small enterprise 
is formed by motivated people with a very strong desire to create something or 
provide services; therefore, small firms practically do not experience problems 
with motivating employees. 

The forecasting and planning functions in small and medium-sized 
businesses in Ukraine are not practically used, however, the growth of market 
relations, increased competition make this process more and more necessary. 
The previous forecasting methods no longer work: as a result, business owners 
complain of poor management, poor training of specialists, and force majeure 
situations. However, the problem often lies in the absence of a promising 
vision for your company in a year or two, and even in the longer term. The 
fact is that strategic forecasting of a company’s development is impossible 
without taking into account the external environment of a particular industry: 
it is necessary to focus on the behaviour of competitors, the needs of 
consumers, and anticipate possible market changes. There are many 
unpredictable factors that can have a strong impact on the development of 
small businesses, and not to take them into account, which means knowingly 
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creating a hopeless situation for yourself. Therefore, the key task of planning 
is to develop a strategy and tactics of market behaviour, taking into account 
the coverage of all external and internal circumstances. In this regard, 
planning began to be strategic in nature, when resources were considered as a 
means of achieving goals, and the plan was a set of possible alternatives based 
on projected changes in the external business environment. This direction of 
planning activity is called “strategic planning” and is used by many firms in 
the industrialized countries [11]. 

Practice shows that for the effectiveness of strategic planning, a preliminary 
forecast of the results of the proposed actions and a careful alignment of the 
sequence of necessary steps are needed. Thus, the strategic plan acts as a tool 
for the progressive development of the enterprise, as it aims managers to think 
ahead, leads to more precise coordination of efforts, to establish performance 
indicators for subsequent control and makes the company more prepared for 
sudden changes [12]. Using strategic planning at the enterprise allows you to 
simulate the future successful activities of the enterprise for 5-10 years. 

In small and medium-sized businesses, the strategic plan at the first stages 
of the functioning of a small enterprise is considered as a program for the 
development of the company over a certain period of time, it represents a 
certain general vision of the start and survival of a business project for the 
next year or two and includes well-defined tasks that are time-bound. These 
priorities are formalized as tasks, which are specific, measurable, coordinated 
among themselves, indicating the resources to be completed and the timelines. 
They are based on a brief analysis (or just a good understanding of the market, 
“flair”) of the business itself, its prospects in the industry, its capabilities in 
confronting competitors, strengths and weaknesses. 

The second stage of strategic planning in small business is associated with 
the growth of competencies of the company personnel and the gradual 
elimination of the owner from operational management. Goals are set for a 
longer period, and they are not set blindly, guided only by the “instinct” of the 
entrepreneur, but on the basis of specific analytics. Entrepreneurs can use 
various analysis tools such as PEST analysis, analysis of the five Porter forces, 
analytical note, SWOT-analysis, the model of I. Ansof, the balanced scorecard 
of D. Norton and R. Kaplan. Therefore, at this second stage of development of 
the strategy, the key is the transition of generalized goals into a specific 
program of action for each specialist and constant monitoring of the 
achievement of goals. Simply describing the strategy is not enough, it still 
needs to be detailed and tracked, changing the “schooner route”, if necessary. 

For example, the Harvard Business School model (SWOT-analysis) 
involves the use of enterprise strengths, taking into account real and potential 
opportunities to reduce the risk of emerging threats and eliminate weaknesses 
through an assessment of the resource potential of the enterprise. One of the 
main drawbacks of the Harvard School is the characteristic subjective 
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approach in determining the strengths and weaknesses of the enterprise, 
available opportunities and potential threats. 

The second popular strategic planning model is the Igor Ansoff’s model. 
The full model is well detailed and difficult to understand and, therefore, there 
is a likelihood of a decrease in the effectiveness of the strategic planning 
process in its application. The process of forming a development strategy is a 
scheme of 57 blocks, where at each stage of creating a strategic plan there is a 
detailed description of the list of factors on which decisions made by 
developers depend. The main negative point of the Ansoff’s model is the 
bulkiness and complexity of applying his model in real life. Another drawback 
is the fact that more attention is paid to the financial and administrative 
aspects of the strategy. Given the ongoing process of globalization of the 
global economic space, it can be noted that this approach complicates the 
implementation of improving the effectiveness of strategic planning. After 
analysing the simplified Ansoff’s model, we can conclude that the definition 
of the development goals of the enterprise depends on the state of the external 
economic environment. 

Another basic model of strategic planning is the G. Steiner’s model. The 
main disadvantages of the Steiner model are: the lack of specific criteria for 
the distribution of the formed strategic plans into long-term, medium-term and 
short-term ones; defining only organizational and socio-political goals as the 
fundamental ones. 

One of the most famous models is the balanced scorecard system developed 
by D. Norton and R. Kaplan, which takes into account four areas: 

– formation of the goal of the first level; 
– selection of a common development strategy; 
– “balancing” plans between sales planning, financial planning, staff 

planning, process planning; 
– formation of an integrated strategic plan for business development. 
The advantages of Norton and Kaplan’s model are the following factors: 
– firstly, there is a clear designated algorithmization of management 

behaviour regarding the formation of an enterprise development strategy; 
– secondly, the goals of the company are ranked and delimited, measures 

are developed to achieve the goals; 
– thirdly, attention is focused on the four key areas of the enterprise 

(product, processes, personnel, finance). 
The disadvantage of the model is the fact that the balanced scorecard is 

aimed at maximizing the profits of the company, and not at increasing the 
competitiveness of the enterprise. The founders and shareholders of the 
company are more interested precisely in achieving competitive status in the 
process of functioning of the enterprise and increasing the value of the 
company, and not only in maximizing profits [13]. The second drawback is 
the lack of regulation of the process of determining the goals of strategic 
development and the mechanism for mutual consideration of interests. 
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The overview of the most popular models above allows to create a strategy 
formation mechanism that takes into account all the advantages and 
disadvantages of the described scientific approaches to strategic planning. 

The third stage of strategic management in small and medium-sized 
businesses can be called “fine tuning”, when the prescribed plan is improved, 
honed, and mistakes are being worked on. A business that has “grown” to this 
stage is already moving into the category of a large one: here the formalization 
of business processes begins, the decomposition of global strategic goals into 
short-term goals with a description of detailed tasks and steps. The 
management uses not only task setting, delegation and control tools, but also 
actively forms the work with individual goals of employees (a value 
management is emerging). 

Thus, the strategic plan sets the main guidelines in the development of the 
company, allowing a more systematic and adequate assessment of the 
organization’s internal resources and market development opportunities. The 
presence of such a plan does not guarantee 100% success of the enterprise, 
because mistakes in motivation, some force majeure circumstances or other 
factors cannot be ruled out. However, using planning, describing your goals 
and tracking them online allows to create the most favourable conditions for 
the growth of the company, its strengthening in the market and efficient 
distribution of resources available within the organization. 

In Ukraine, small enterprises operate in a highly competitive environment, 
in conditions of risk and uncertainty, so they are forced to apply the 
accumulated theoretical basis and look for new approaches to the effective 
management of the company. Most of them rely on the principles considered 
unsystematically, occasionally, often ignoring the need for their use [4]. The 
presence of clearly formulated and specific tasks, divided into stages, allows 
to synchronize the efforts of all personnel more accurately, helps to eliminate 
possible disputes and misunderstandings, and reduce the risk of bottlenecks. 
Using the principles of strategic planning will improve management 
efficiency and provide the enterprise with maximum opportunities for success 
in the future. 

 
Part 3. Strategic guidelines  

for small business development and management 
Deepening the processes of globalization and competition, the impact of 

information and communication technologies, the aftermath of the financial 
crisis of 2008-2010 have a significant impact on the functioning of enterprises. 
New features of modern market relations of small business are determined by 
the transition to the integration of economic, technological, organizational, 
information and social components and need to strengthen the role of 
management in the enterprise [14, p. 18]. In case of today's changing 
environment, it is necessary to build a management system that would be able 
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to take into account the actions of various factors, both external and internal 
environment. 

The current socio-economic conditions of small business in Ukraine are 
characterized by extremely low level of labour productivity (3.5 times lower 
than in Europe and America), low level of innovation activity and 
competitiveness, which is, first of all, a consequence of poor quality of 
domestic management [15, p. 8]. Difficult economic relations in the country, 
lack of transparent fiscal policy and clear development benchmarks, as well as 
political instability in society, put the modern Ukrainian manager in a very 
difficult position. The complexity of the situation is exacerbated by the 
rejection of state regulation of product prices, centralized management of the 
economy and the lack of management experience in a global recession. All 
this gives the manager of small business a completely new list of strategic 
guidelines, on which the economic condition of the enterprise, its 
competitiveness, the possibility of further successful development depends. 
This in turn forces a more demanding and grounded approach to the process of 
enterprise management. 

In Ukraine, at present, poor quality of governance at all levels is an 
important problem, because it is the root cause of economic problems and 
complications in the country. Ignoring this root cause and focusing solely on 
eliminating its consequences will hinder in the future most attempts to reform 
and revive national economy [15, p. 9]. 

The problems related to the issues of control systems were investigated by 
domestic scientists, such as: I. Alexandrov, S. Bai, V. Geyets, V. Zakhar-
chenko, M. Merkulov, V. Stadnik, K. Tkach, S. Kharichkov, L. Fedulova, 
A. Shedd. Among foreign scientists, the greatest successes in the study of 
management issues were achieved by V. Vesnin, E. Denison (1967), 
R. Drucker (1983), M. Mescon, F. Khedouri (1984), P. Romer (1990), 
A. Toffler ( 1990). There are scientists who are concerned with improving the 
competencies of employees of the enterprise, such as: G. Dmitrenko, 
I. Gruzina, O. Eskov, P. Makoviev, I. Oleksiv, E. Sharapatova. 

Problems of improvement of the management mechanism in small business 
are researched in numerous scientific works. However, despite considerable 
developments in this direction, the issues of formation and development of 
management activity of the managers of small and medium-sized enterprises, 
taking into account their competence in modern conditions, have not been 
sufficiently investigated. The conditions of a rigid market environment require 
constant attention and research in this area, which involves finding ways and 
mechanisms of linking classical theories with new concepts of management 
based on the assessment of the competence of management personnel. 

The purpose of this part is to justify strategic guidelines and to set new tasks 
for management personnel, which is necessary for improving the quality of 
management in small and medium-sized enterprises. 
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Developing an economic system in times of crisis requires new approaches 
to the organization and management of small businesses. The old industrial 
economy goes back in time, as well as the classical management theories. 
Modernization of production, innovative technologies, information 
organization of social space exerts a significant influence on the intensification 
of labour, and as a consequence, on the management system. 

Hence, L. I. Fedulova believes that when developing new approaches to the 
enterprise management system it is necessary to take into account certain 
changes in the external environment of enterprises, among them: 

– Changes in technology: use of global information networks, high-speed 
and high-quality communications; 

– international economic integration: free capital transfusion on a global 
scale, technology transfer, slowdown in economic growth; 

– increasing the role of intellectual component in the economy: accelerated 
growth of industries with intensive use of knowledge [14, p. 18]. 

In developing an optimal management system in any enterprise, it is 
necessary to use the experience of classical approaches, as well as to have 
information regarding modern concepts and theoretical principles. 

The rapid development of the world economy in the second half of the 
twentieth century caused the emergence of new characteristics of the structure 
of enterprise management, which are not typical of the industrial economic 
model, such as: 

– changes in the hierarchical structure of management, reducing the value 
of the vertical component due to the strengthening of horizontal links; 

– decentralization, reducing the number of levels of government; 
– clear tendency to eliminate the hierarchical distribution of functional 

responsibilities, reduce differences in powers, ranks, and salary levels. 
The emergence of new features in the management system is associated 

with the increasing importance of the human factor in economic development. 
American economist G. Becker, author of The Theory of Human Capital, 
believes that there has been a reassessment of the driving forces of the 
economy, the quality of human capital has begun to affect economic growth 
[16]. The economist scientist E. Denison proposed the classification of 
economic growth rate, which has twenty-three factors, among which there are 
three that characterize the process of human labour (employment, time spent 
on the enterprise, level of education) [17]. Later, P. Romer proved in his 
model of economic development that economic growth is directly dependent 
on the value of human capital [18]. 

The validity of the proposed theories and models is evidenced by the 
following indicators. According to World Bank estimates, physical capital in 
the modern economy accounts for 16% of the total wealth of each country, 
natural capital – 20%, and human capital – 64%. In countries such as Japan 
and Germany, human capital accounts for up to 80% of national wealth 
[14, p. 9]. 
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Today, a characteristic feature of developed countries' economic growth is 
the use of intellectual assets as a primary means of securing competitive 
advantage in the global market. According to a well-known expert in the field 
of knowledge economics L. Edwinson, the success of the enterprise in the 
modern economy increasingly depends on the ability to accumulate and use 
unique knowledge. Competitive advantages of the enterprise are first and 
foremost in unique competences based on unique knowledge [14, p. 176]. It is 
estimated that 42% of corporate knowledge is staff intelligence, not fixed on 
tangible media. This means that improving knowledge management within the 
enterprise alone will increase productivity, accelerate growth, increase profits 
and enhance competitive advantage [14, p. 13]. 

From the systematic approach perspective, a modern enterprise is a socio-
technical system that has two components: material and human factors of 
development. As for the material side of economic development, it is in this 
direction that humanity has been engaged for two thousand years and has 
already identified ways and mechanisms for further improvement. As for the 
human factor, it is the new and most promising direction for investing. Today, 
the most important value for any enterprise is not expensive equipment and 
technologies, but talented, promising and creative employees and competent 
executives. In 1998, Stanford Business School professor Jeffrey Pfeffer made 
the assumption in his book, ‘The Human Equation’: “Companies that properly 
manage their people will be able to outperform companies that do not by  
30-40%. Effective human resource management is a problem that managers 
will increasingly face in the 21st century” [19]. As the driving force of the 
modern enterprise is the managerial staff, competence and level of intellectual 
development are its main qualitative characteristics. 

The importance of the factor of manager’s competence is confirmed by 
many researches of foreign scientists. So the Indian economist Karaikudi 
analyzed the internal state of the organization and its impact on meeting the 
needs of employees in the following parameters: interesting work, decent 
salary, development opportunity, clear responsibility, autonomy and 
independence, sufficiency of information, equipping the workplace with 
quality equipment, friendly relations with colleagues, opportunity see the 
results of their work, the competence of the manager [20]. Analysis of the 
latest management concepts, as well as the experience of research of foreign 
scientists show search for the ways to improve productivity through the 
activation and subsequent the use of intellectual potential. Hence, the 
development of questions of competence of management staff and its 
assessment are currently very important. 

Competence means experience in a particular field, knowledge, which 
allows you to judge something, a strong authority and affects the level and 
quality of work performed. Recently, it has been increasingly used such a 
concept as competence, which means a range of issues, phenomena in which 
the person has the authority, knowledge, experience, range of powers. In 
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contrast to the term “qualification”, competences include, in addition to 
professional knowledge and skills that characterize the qualification, such 
qualities as initiative, communicative ability, ability to evaluate, logically 
think, select and evaluate information. 

Competence development is a tool for assessing the quality of an employee, 
it reflects the standards and requirements applicable to a specific position. The 
list of competences differs from the functional responsibilities by a broader 
approach and taking into account the abilities, personal qualities and values of 
employees. 

We propose to evaluate the competencies of management with the help of 
indicators, which are divided into three groups: basic, functional and 
managerial. Core competencies are a set of personal characteristics and 
abilities that contribute to the fulfilment of professional responsibilities. 
Functional competencies are a list of professional skills and competencies that 
are required to complete the task. Management competencies are necessary to 
fulfil the responsibilities associated with the management of employees. 

Basic competences include: 
– flexibility and creativity of thinking; 
– sociability, 
– adaptation to any situation, 
– persistence and personal energy, 
– desire for change. 
The authors include functional competencies: 
– educational level, 
– learning ability (continuous training), 
– activity and initiative, 
– professional skills, 
– the ability to organize their work. 
Management competencies are required to fulfil the responsibilities 

associated with the management of employees, such as: 
– planning and forecasting, 
– setting the task and ensuring its execution, 
– interaction management, 
– the ability to accept and evaluate another point of view, 
– reaching agreements. 
Thus, in Ukraine, the management of small businesses does not pay 

sufficient attention to the aspirations and needs of employees and does not 
individually encourage competent professionals, which in turn negatively 
affects the productivity of the enterprise and, as a consequence, the 
competitiveness of the enterprise. This situation requires increasing 
requirements for the management of human resources, taking into account the 
competencies of employees. The following list of competencies can be used: 

– as a basis for comparison (the “plan” is compared with the “fact”), which 
gives the manager the choice between candidates for a vacant position, 
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– to set the amount of compensation to employees, 
– to determine employee compliance with corporate requirements, 
– to plan the further development of the employee in the interests of the 

enterprise. 
 

Conclusions 
Under the conditions of global economic crisis, there have been some 

changes in the economic processes in all the countries of the world. As a 
result, they affected the economy of Ukraine in general, and especially the 
development of small business. It is important to note that the development of 
medium-term programs for the country's exit from the economic crisis and the 
launch of the growth regime have been intensified recently in state, scientific 
and public organizations. One of the key issues in these programs is the 
development of small business, which is a vital prerequisite for reforming the 
Ukrainian economy. Small business can provide structural restructuring of the 
economy, create new jobs, facilitate the processes of privatization and 
democratization. The development of small entrepreneurship is a guarantee of 
the inevitability of domestic market transformations. 

In the article it is substantiated that in conditions of destabilization of the 
economy the degree of market uncertainty sharply increases, moving from 
micro-level to meso- and macro-level of the development of bottomlessness. 
This leads to reduced demand, increased competition, the formation of new 
risks, a dramatic change in the behavior of small businesses. There is an 
increased concentration of small businesses in financial activities, real estate, 
trade, logistics and catering, industries with rapid payback. There is a 
tendency to reduce the number of small businesses in the industry. In the 
regional context, small businesses are extremely uneven. 

Increasing market uncertainty significantly increases the requirements for 
the training and real ability of management of small business entities to use 
strategic planning tools as a means of mitigating business risks in a changing 
market environment, which is especially relevant for small business managers. 
Ukrainian management has no systematic knowledge in the field of strategic 
planning and, as a consequence, is poorly guided in the strategic planning 
process and tools. 

Increasing the competence level of management, utilizing strategic 
planning, identifying strengths and weaknesses, potential opportunities and 
threats, as well as real-time situation monitoring will create the most 
favourable conditions for the growth of small businesses and their 
strengthening in the market. 
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FORMATION OF INTERNAL CONTROL OF TAX RISKS  

IN THE MANAGEMENT SYSTEM 

 
Summary 
Economic development is a dynamic and complex process that, given the 

integration changes, is influenced by a number of economic, social and legal 
factors, which objectively predetermines the risk. Enterprises, in the context of 
financial constraints, lack of specialists, the volatility of the tax environment, 
as well as the underestimation of the importance of the risk problem by 
managers, are deprived of economic preconditions for creating an effective 
management system. We describe the methods of the internal control of the 
patrimonial risks has been divided into the advised recommendations, the 
rules, the internal control of the methods used for the control of the same. The 
importance of internal control of the patriotic risks, a more detailed 
organization model was implemented, so as to ensure that the internal control 
can be carried out, the results of this should satisfy the needs of the 
management personnel. 

 
Introduction 

The development of a business environment in the world is a dynamic and 
complex process that, subject to integration changes, is influenced by a 
number of economic, social and legal factors that objectively predetermine the 
risk. Global enterprises, in the context of financial constraint, lack of 
specialists, the volatility of the tax environment, and the underestimation of 
the importance of risk by management, are deprived of economic 
preconditions for creating an effective management system. 

Given the direct impact of the tax environment on the activities of 
enterprises, there is a need to manage the risks arising from the formation of 
tax expenditures in order to ensure the preconditions for effective activity. 
This requires timely consideration of tax costs, as a factor of business risk, 
when making management decisions. Qualified organization of the 
management process should also be ensured, aimed at providing the 
adaptation of the enterprise's activities to the changing conditions of the 
external and internal tax environment. Therefore, deepening theoretical 
approaches and developing practical recommendations on the organization 
and methodology of tax risk management will help to solve the urgent 



562 

problem of information support for effective management of business activity 
in the context of business risk. 

Problems of organization and methods of management and internal control 
of tax risks of enterprises were investigated by such Ukrainian scientists as 
E. A. Batchenko, M. T. Belukha, F. F. Butynets, O. A. Grishnova, 
A.G. Zagorodnii, A.M. Kolot, D. L. Konik, E. V. Mnykh, M. V. Oliynyk, 
V. V. Sopko, T.I. Talib, Y.S. Tsal-Tsalko and others. Among the foreign 
scientists who have contributed in this direction, there should be named 
T. Zaslavsk, J. Kendrick, F. Kotler, S. Litovchenko, A. Spicer, T. Dunphy, 
R. Anthony and others. 

Despite the existence of scientific developments that indirectly address the 
issues of management and internal control of tax risks of enterprises, a number 
of important issues regarding the harmonization of the categorical apparatus, 
the development of organization and methodology of management and 
internal control of tax risks of enterprises, remain unresolved and need further 
research and justification anger. 

 
Part 1. Formation of internal control of tax risks in control system 

Tax legislation worldwide keeps changing which makes it difficult to be up-
to-date about the latest tax laws. In this way it is difficult to align company's 
tax accounting with the latest legislation, find tax efficient approaches, 
identify tax risks business is exposed to and suggest sound strategies for 
managing the risks. 

In the modern world the important part of business is to find tax advisers 
that have in-depth knowledge in tax legislation and actual circumstances, 
significant experience with financial audits and practical knowledge in the 
areas of interest of the tax authority.  

The scope of tax advisers risk assessment engagement may include 
conducting tax due diligence, a tax review, risk-based tax review or full-scale 
tax review based on a thorough review of documentation.  

Tax review have to be tailored to address company’s specific needs by 
considering its business volume and industry and assigning appropriately 
qualified professionals to get the job done in order to assess and control tax 
risks. 

The very definition of tax risk appeared relatively recently. 
Tax risk is the possibility of an adverse event, as a result of which is a 

company, organization or individual who has made a decision in the field of 
taxation may or may not receive resources, lose the expected benefits or suffer 
additional financial or image losses. In other words, tax risks threaten 
organizations with fines, penalties, loss of reputation in the market, and in 
some cases criminal liability. 

The main characteristics of tax risk are: 

 lack of a favorable outcome; 
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 a high level of subjective assessment and the possibility of new risks, 
which were difficult or impossible to foresee when they were made; 

 close relationship with the uncertainty of economic and legal 
information; 

 negative for all participants in tax relations, in contrast to other types 
of risk; 

 a different manifestation for each participant in tax relations.  
There are several types of tax risks caused by one reason or another. The 

most common among them is the risk of additional taxes due to the 
identification of violations during the tax audit. But besides it, there are also 
risks of inefficient taxation, risks of increasing the tax burden, and risks of 
criminal liability. 

Tax risks are of two fundamentally different types: 
“Direct” risks are the tax risks of an organization or an individual 

associated with the possible future application of sanctions against it for 
violation of tax laws or additional tax and penalties. Any taxpayer is faced 
with these risks voluntarily or unwillingly: among them there are risks such 
as the risks of denial of tax deductions and tax refunds, a ban on the use of tax 
benefits, the application of tax penalties to a person, or even criminal 
prosecution for tax crimes. 

“Reverse” risks are the risks of the lack of effective tax optimization, 
when due to ignorance of their rights and opportunities or because of their 
ineffective protection, the taxpayer pays excessive taxes. This is a more 
practical side of the issue, which, however, cannot be ignored. Of course, the 
state does not punish for excessive tax payments, but the consequences of 
reverse risks can be no less devastating than the consequences of direct ones: 
the absence of tax optimization bleeds the business itself, leaving no funds 
for development, payments to shareholders and investors, and often to 
existence itself. 

Two groups of factors influence the occurrence of tax risks: external and 
internal. 

External factors: 
Information: tax problems of counterparties, changes in the position of tax, 

judicial and financial authorities on taxation issues, untimely receipt of 
information from government agencies. 

Economic: financial and economic activities of the taxpayer, changing the 
composition of taxpayers, changing the list of taxes, changing tax rates or 
other elements of taxation, changing penalties. 

Social: social policy, corruption. 
Political: conflict with government. 
Internal factors: 
Organizational: insufficient qualifications of employees of the tax 

departments of companies, the interaction of structural divisions with each 
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other and with the tax authorities in the process of tax assessment, low 
awareness of management about tax risks. 

Technical: lack of tax planning, imperfect technology for accounting and 
processing information when calculating and paying taxes. 

Economic: the cost of maintaining a tax unit or using the services of audit 
and consulting companies, the deterioration of the financial and economic 
activities of the company. 

Social: the conflict of interests of the owner and management of the 
organization. 

Typically, tax risks arise where there is uncertainty. But if domestic 
businessmen have already learned how to deal with other types of risks more 
or less effectively, then the attitude to tax risks in Ukraine, unlike the rest of 
the civilized world, is not too serious. Often, company management finds out 
about the burdensome tax consequences of a particular transaction after its 
completion, when it is too late to take measures to reduce them. 

As a rule, entrepreneurs who are actively developing their business, at the 
same time reproduce tax risks, so the most far-sighted and experienced 
companies, especially medium and large ones, began to create separate 
divisions that deal with tax risk management. 

Absence of internal control of tax risks leads to inefficient management of 
them, which, in the end, negatively reflects on the business risks of 
enterprises, which is presented in Table 1. 

 
Table 1 

List and content of basic and specific sources of tax risks 

Process Risks Comments 

1 2 3 
Monitoring of 
key parameters 
and existing 
tax systems 

Lack of management of the 
tax system of the  
trade enterprise 

Specific risk. In many cases, the 
management 
of the enterprise taxation process ceases 
after the system and its organization have 
been selected. This situation may provoke 
irresponsibility on the part of the tax 
system participants. The auditor should 
bear in mind that it is almost impossible 
to detect the results of opportunistic 
behavior directly from management 
accounting data, and even more so from 
financial accounting data. 

Demand, 
supply and 
marketing 
options 
monitoring 
 

Lack of correlation of tax 
expenditures on promotion 
and sale of products with the 
results of activity 
 

Trading companies have difficulties 
managing this risk. Therefore, they 
simply do not manage this risk. It is 
objectively difficult to find simple ways 
to evaluate the effectiveness of tax 
expenditures that result from the 
promotion and sale of products. 



565 

Table 1 (continued) 
1 2 3 

Accounting  
 

Absence of actual registers  
 

The significance of this risk increases 
with the increase in the size of the trading 
company, as well as with the growth of 
tax expenditures.  

Accounting 
and reporting  
 

Lack of sufficient 
automation 
 

For various reasons, a trading company 
may not take advantage of the automation 
of the management process. Absence of 
specific automated tax expense 
management programs. 

 Absence of adequate system 
of accounting of tax 
expenses  

Having a tax accounting system makes it 
much easier to evaluate and analyze your 
spending data. 

 
 

Ignoring tax expense data Accounting data can be ignored because 
of lack of confidence in them, as well as 
lack of timely and sufficient access to tax 
expense information.  

General 
analysis of tax 

Absence or incomplete 
reflection with the lack of 
possibility of forcing a 
single complete information 
base on accounting volumes  

The lack of a methodological approach to 
reflect tax expenditures in accounting, the 
lack of registers, etc., lead to the 
possibility of missing an important 
element of tax expenditures in their 
analysis. 

Monitoring the 
fulfillment of 
the obligations 
stipulated by 
the contract 
and the law 

Lack of control of the sales 
process under tax conditions 
 

Failure to manage the tax system in the 
sales process leads to a violation of tax 
law 

 
In the context of effective tax risk management, a lack of proper internal 

controls is impossible. This necessitates the development of an organization 
and methodological approaches to the internal control of tax risks that will 
ensure management at the appropriate levels: 

Level 1: Top Management (Business Owners, Shareholders, Senior 
Managers). At this level, it is necessary to provide information on the actual 
state of tax accounting, possible options for further control procedures in order 
to further streamline them; 

Level 2: Middle Level Managers. At this level, it is necessary to provide 
information based on operational accounting and reporting in order to carry 
out appropriate analytical procedures and forecasts; 

Level 3: Accounting Department. At this level, control over the completeness, 
accuracy and reliability of accounting transactions on the accounts based on the 
relevant primary documents. 

Based on the research of leading scientists on system-forming elements of 
internal control, organizational-methodical model includes the following 
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components: objects of control, sources of information, techniques and 
procedures of research, stages of certain control actions, generalization of 
results. 

The level of control of tax expenditures is determined by the 
interdependence between its objects and entities. The objects of internal 
control of tax expenditures are directly the tax expenditures themselves, as 
well as those processes related to their occurrence. 

The task and internal control of tax expenditures are as follows: 
– identification of business transactions that affect the occurrence of tax 

expenditures;  
– determination of the actual value of tax expenditures;  
– avoidance of irrational increase in tax expenditures;  
– informing management staff about the dynamics of changes in tax 

expenditures;  
– development and adoption of corrective measures for management 

decisions in order to optimize tax expenditures.  
The system of internal control of tax expenditures includes such 

components as: accounting, administrative control and control of the owner.  
From the interconnections of the systematic elements of internal control of 

tax expenditures, there has been established a complementarity between 
accounting and administrative control, in order to prevent duplication of 
functions, which is clearly distinguished. 

Owner control can be seen as a form of administrative control provided that 
the owner and the management of the trading company are one person. This 
form of control is an important component of internal control of tax 
expenditures, because it is within the framework of this control establishes a 
standard level of tax expenditures, the attitude of employees to fraudulent 
activities, requirements for personnel and the activity of the trading enterprise 
as a whole. 

In order to effectively control tax expenditures, taking into account key 
points, we present a list and content of the main control procedures of the 
process of formation of tax expenditures in Table 2. 

Despite varying degrees of dependence between accounting and taxation 
systems, information on tax expenditures is generated from accounting data. 
Therefore, the organization of internal control of tax expenditures should 
focus on objects that are not exposed to the control subsystem when checking 
other control objects. Such objects are: 

– elements of accounting policies (methods and procedures) regarding the 
formation of tax expense information;  

– tax differences arising from the recognition of income and expenses, the 
calculation of individual types of income;  

– unreasonable tax deviations (errors and falsifications), deviations of actual 
figures from the reported ones.  
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Table 2 

Control procedures of the process of formation of tax expenditures 

Process Control objectives Content of control 
1 2 3 

General analysis of 
tax expenditures 
 

Completeness 
 

The enterprise should be aimed at creating the 
most complete information model of tax 
expenditures. Even in the absence of a unified 
system of accounting for tax expenditures, to 
analyze each element 

 Timeliness  
 

A maximum of tools need to be used to speed 
up the processing tax expenditures 

 The validity  
 

All conclusions, decisions must be confirmed 
by calculations, statistics, analysis and other 
data processing methods  

Accounting and 
reporting 
 

Completeness  
 

Information on volumes, routes and conditions 
of occurrence should be fully displayed in the 
relevant accounts without missing important 
elements  

Monitoring of key 
parameters and 
existing tax systems 

Completeness  
 

The process should take into account all the 
possibilities within the tax regulation of the 
taxation process  

 Timeliness Current taxation conditions should apply in the 
process  

 The validity The process of applying taxation methods 
must be substantiated in the process  

Management 
decisions 

The validity Management decisions should be underpinned 
by meaningful calculations, analysis and data 
completeness 

 
Therefore, one of the most important aspects of managing the tax 

expenditures of a trading enterprise is the internal control of these 
expenditures, taking into account the nature of their control and the place of 
occurrence. Existence of internal control provides for the prompt regulation of 
these costs and, according to the results of the analysis and evaluation, makes 
appropriate changes that optimize their incurrence. 

We have distinguished a system of internal control of tax expenditures, 
taking into account the importance of such components as administrative and 
accounting control and control of the owner. This system provides a number 
of optimal functions that implement the policy of internal control of tax 
expenditures. 

The proposed methodological support for internal control of tax 
expenditures implements the concept of effective management, within the 
framework of information sufficiency on tax expenditures. The availability of 
complete and timely information enables management to make effective 
decisions about the optimal amount of tax costs that are positively reflected in 
the financial position of the trading company. 
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Despite varying degrees of dependence between accounting and taxation 
systems, information on tax expenditures is generated from accounting data. 
Therefore, the organization of internal control of tax expenditures should 
focus on objects that are not exposed to the control subsystem when checking 
other control objects. Such objects are: 

– elements of accounting policies (methods and procedures) regarding the 
formation of tax expense information;  

– tax differences arising from the recognition of income and expenses, the 
calculation of individual types of income;  

– unreasonable tax deviations (errors and falsifications), deviations of actual 
figures from the reported ones.  

Therefore, one of the most important aspects of managing the tax 
expenditures of a trading enterprise is the internal control of these 
expenditures, taking into account the nature of their control and the place of 
occurrence. Existence of internal control provides for the prompt regulation of 
these costs and, according to the results of the analysis and evaluation, makes 
appropriate changes that optimize their incurrence. 

We have distinguished a system of internal control of tax expenditures, 
taking into account the importance of such components as administrative and 
accounting control and control of the owner. This system provides a number 
of optimal functions that implement the policy of internal control of tax 
expenditures. 

The proposed methodological support for internal control of tax 
expenditures implements the concept of effective management, within the 
framework of information sufficiency on tax expenditures. The availability of 
complete and timely information enables management to make effective 
decisions about the optimal amount of tax costs that are positively reflected in 
the financial position of the trading company. 

 
Part 2. Methodical provision of internal control of tax risks 

In the context of existing tax burdens, the issue of methodological support 
for internal control of tax expenditures becomes important. Because an 
objective assessment of the state of tax policy and the identification of its 
problematic elements that lead to the formation of tax expenditures of the 
enterprise, can be obtained from the results of internal control. Quite often, 
especially in the context of transformations of organizational and 
methodological aspects of the tax system of enterprises, there are errors about 
which the managers of the enterprise can know from the act of the tax 
authority. Errors discovered lead to penalties, as well as possible lawsuits, 
which are an integral part of the tax risks of the enterprise. 

The effectiveness of internal control depends not only on the close 
relationship between the information elements of the tax expenditure system, 
but also on the relationship between its objects and entities. The object of 
internal control of tax expenditures is to be understood as directly tax 
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expenditures, as well as those financial and economic processes that lead to 
their occurrence. 

There has been no targeted research on methodological support for tax 
expenditures among scientists. In the framework of research on the 
methodology of internal cost control, the proposed methodology by 
Kovalenko G. S. deserves attention. It emphasizes [1] the need to conduct it in 
order to increase the profit of the enterprise and its investment attractiveness. 
Accordingly, the main stages of auditing include: 

1. the need to identify the costs of the enterprise, which should take into 
account the classification that is developed at the individual enterprise, 
because it reveals the specific features of the activity of an individual 
enterprise: 

2. organization of the audit of expenditures with determination and 
observance of the specific purpose, deadline and responsible persons, etc.; 

3. audit planning should be carried out based on the calculation of the 
audit risk; 

4. the stage of direct implementation of internal cost control measures at the 
enterprise; 

5. drawing up an audit report. 
The purpose of internal control of tax expenditures is to control the 

reliability of primary data on the accumulation and write-off of these costs, the 
correctness of accounting of tax expenses in accordance with the provisions of 
the adopted accounting policy at the enterprise, as well as the reliability of 
information on the costs incurred, reflected in the reporting entity. 

Auditing tax costs is a lengthy process that requires a high level of 
professionalism of the auditor, relevant knowledge of regulations and 
guidance materials with the ability to put them into practice.  

The primary tasks of internal control of tax expenditures are: 
– identification and prevention of deficiencies, abuses and concealment of 

tax expenses of the reporting period;  
– verification of the reasonableness of the attribution of costs to tax;  
– identification of the presence and authenticity of documents confirming 

the expenses incurred;  
– checking the composition of costs according to the classification used.  
The effectiveness of internal control of tax expenditures depends on the 

procedures used by the auditor, depending on the stage of the audit. 
In the first stage of internal control of tax expenditures, the following 

procedures are required: 
1. Study the accounting policy order of the company on issues related to 

accounting for tax expenses. 
2. Defining the timing of internal control of tax expenditures, as well as 

determining the composition of the audit team. 
3. Determining the level of audit risk. 
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The second general step, which consists of the direct control, must include 
the following procedures: 

 Checking the correctness of the formation and compliance of the costs in 
the tax, in accordance with the classification requirements of the enterprise. 

 Determining the availability of relevant primary tax accounting 
documents. 

 Checking the method of accounting tax expense in checking accounts. 
The final third stage is a summary of the auditor's findings based on the 

audit evidence obtained. This stage involves the process of drawing up an 
audit opinion, providing advice and clarifications, etc.  

An important element of the second stage of internal control of tax 
expenditures is the application of appropriate procedures. The content of 
analytical procedures in the audit of income and expenses can be submitted by 
the following groups: a) analysis of the relationship between income and 
expenditure data in different accounting registers (synthetic and analytical 
accounting), reporting forms and other sources of information. This makes it 
possible to establish the reliability of the information base, to identify 
significant differences and causes of their occurrence, and to determine the 
control program, especially at the stages of its planning and summarizing. 
Such discrepancies may result from diversified estimates of the scale of 
activity in natural terms, errors in pricing mechanisms, failure to comply with 
cost write-off standards, etc. Often, such inconsistencies are the result of 
distortion of the information base. The diverse presentation of information 
about the same economic processes (not only about income and expenses) has 
led to a virtually uncontrolled situation in Ukraine, because in various 
branches of government the recognition of the economic situation is 
absolutely radical; b) a comparative analysis of income and expenses to 
evaluate quantitative and qualitative changes, predictable and unpredictable 
deviations, trends and patterns, possible consequences and new challenges. 
Comparative analysis of income and expenses of an enterprise in the 
competitive environment of its activity allows not only to determine the 
competitive position of a particular product, work, technological redistribution 
and to evaluate the quality of economic projects, creativity of managing 
income and expenses in a favorable or unfavorable environment. However, a 
comparative analysis is not confined to the technical procedures for 
comparison according to the selected base comparison. This should take into 
account the qualitative characteristics of the comparison (time, volume, the 
totality of properties, etc.). Comparative analysis is often based on the 
recognition of elasticity changes, that are expected to result income or 
expenses can get in the pitch impact on the factors of their formation. 
Comparing the practical implementation of the proposed methodological 
support for internal control of tax expenditures will allow:  

– firstly, to introduce in the organization a systematic approach to managing 
the environment of tax expenditures;  
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– secondly, to develop technology for internal control of tax expenditures;  
– thirdly, to effectively select and combine methods of functional types of 

internal control for a holistic and maximally effective study of the tax 
expenditures environment, avoiding fragmentation, uncertainty, insufficient 
density and so on.  

 
Part 3. Implementation of information technologies in control of tax risks 

Controlling tax expenditures is a complex and time-consuming process that 
must occur throughout the life cycle of an enterprise. Control of tax 
expenditures is complicated by the very economic nature of the concept and 
the process of identifying them among the mass of common costs. 

Practically accounting needs of software developers can be met by a large 
number of accounting systems, among which there is a competing for 
functional content. As regards control, no specialized programs have been 
developed to verify tax expenditures by IT developers. 

On the companies. Consulting services provided by internal controllers 46% 
of the surveyed enterprises in the CIS have no experience in the field of 
information technology. According to the results of the study of the 
organization of internal control of tax expenditures of trading enterprises the 
following results were obtained: 42% of the surveyed enterprises use 
computer technologies in the process of control of tax expenditures, the other 
58% do not apply. 

However, a problematic issue in the automation of the control process is 
that the surveyed trading companies did not use specific products designed for 
internal control, but accounting systems that have built-in control modules.  

The need for the use of automated systems and information technology to 
improve the effectiveness of internal control at the enterprise is due to the 
following factors [2, p. 90]: 

– complexity of control procedures that require a large number of arithmetic 
calculations, various types of analysis. Automation of internal control will 
increase the effectiveness of decision making and will allow the calculation of 
varying degrees of complexity, analytical procedures using statistical and 
modeling methods; 

– significant amounts of information of the enterprise that needs to be 
processed, and on the basis of the obtained results, develop recommendations 
for the prevention of future mistakes, abuses, inconsistencies with the current 
legislation; 

– requirements for speed of calculations, checks, ensuring their high 
quality; 

– specifics and variety of elements of tax expenditures. Each element has a 
different source of origin, structure, content, characteristics, which leads to an 
increase in knowledge about it for the purposes of control and accounting; 

– cyclicality of the technological process of internal control. 
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Organization of the automated process of control of tax expenditures 
involves the presence of special software, technical, information, 
organizational, mathematical, methodological tools that are intended to 
perform the basic functions of internal control. Therefore, an important 
element is the functional filling of tax control information technology. 

Due to the lack of internal control of tax expenditures, appropriate 
recommendations on the purpose, objects, sources of internal control have 
been developed, indicating appropriate control procedures and methodological 
techniques. 

Considering the importance of internal control of tax expenditures, an 
organizational model has been developed, which will provide an opportunity 
for high-quality internal control of tax expenditures in the context of 
information support. 

 
Conclusions 

The research deals with the actual scientific and practical task of managing 
the tax expenditures of trade enterprises based on the development of 
accounting and control system, which allow to realize the assessment, 
analysis, forecasting of tax expenditures, and to formulate recommendations 
for making managerial decisions in the field of taxation in a transformational 
economy. Research of literature sources on the peculiarities of tax risks as an 
economic category, assessment and analysis of tax risks and the factors that 
lead to their formation revealed the negative tendencies, which confirm the 
need to separate tax risks into a separate economic category in order to 
manage them adequately. 

The sound of the methods of the internal control of the patrimonial risks has 
been divided into the recommended recommendations, the rules, the internal 
control of the methods used for the control of the same. The importance of 
internal control of the patriotic risks, a more detailed organization model was 
implemented, so as to ensure that the internal control can be carried out, the 
results of this should satisfy the needs of the management personnel. 

As part of the transformation of economy, the way to pay attention is due to 
the development and automation of the systems and the most advanced 
technologies in the process of industrial automation, an important value for 
automation. Following the results of the previous inspection, there was 
established the availability of special information technologies, so as to secure 
the consumption of the control process. 
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Аннотация 
Рассматриваются основные положения Концептуальной основы 

финансовой отчетности. Этот документ является теоретической 
базой международных стандартов финансовой отчетности. В 
настоящее время в международной практике действует уже третья 
редакция Концептуальной основы, однако в Украине она все еще не 
размещена на веб-странице Министерства финансов. Это значит, что 
она не признана у нас к официальному документу. Украина с 2012 г. 
присоединилась к странам, использующим международные стандарты 
в бухгалтерской практике, поэтому нам необходимо своевременно 
реагировать на все изменения в них. Анализ третьей, последней, 
редакции Концептуальной основы показывает, что не все положения 
этого документа безупречны в теоретическом плане. Так, в нем не 
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определены некоторые основополагающие термины. Вместе с тем он 
является базой для дальнейшего совершенствования бухгалтерского 
учета, и в этом его основное значение. 

 
Введение  

Статья 12-1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» [1] (далее – Закон), введенная с 01.01.2012, 
определяет порядок и условия применения международных стандартов 
предприятиями Украины. Можно считать, что именно с этого момента 
Украина официально присоединилась к группе стран, перешедших на 
международные стандарты учета и отчетности. На данный момент 
международные стандарты включают такие составляющие: Между-
народные стандарты бухгалтерского учета (так назывались стандарты, 
принятые до 2001 г.), Международные стандарты финансовой 
отчетности (принятые после 2001 г.), толкования ПКТ (Постоянного 
комитета по толкованиям) и толкования КТМФО (Комитета по 
толкованию международной финансовой отчетности).  

Кроме этих составляющих, Комитет по международным стандартам 
разработал и в 1989 г. издал Концептуальную основу составления и 
представления финансовых отчетов (далее – Концептуальная основа) [2]. 
В 2010 г. была издана вторая редакция Концептуальной основы [3]. 
Обновленная третья версия Концептуальной основы издана в 2018 г. Она 
носит название «Концептуальные основы представления финансовых 
отчетов» [4]

1
. Таким образом, разработано уже три редакции 

Концептуальной основы, которая официально даже не является 
составной частью международных стандартов. Об этом было прямо 
сказано во вступлении еще к первой ее версии: «…Дана Концептуальна 
основа не є МСБО і, відповідно, не визначає стандарти для певної оцінки 
або розкриття інформації. Ніщо у цій Концептуальній основі не 
спростовує жоден конкретний МСБО» [2, с. 28]. Именно поэтому 
Концептуальная основа воспринимается многими бухгалтерами как 
нечто не относящееся к системе международных стандартов. Более того, 
еще в первой ее редакции было однозначно определено следующее 
положение: «Рада КМСБО визнає, що в окремих випадках можливі 
суперечності між Концептуальною основою та окремим МСБО. У разі 
наявності такої суперечності вимоги МСБО є домінуючими і 
переважають вимоги Концептуальної основи» [2, с. 28]. Так какое же 
место занимает Концептуальная основа в системе международных 
стандартов и каково ее значения для бухгалтерского учета? 

Термин «Концептуальная основа» пришел к нам из англо-
американского учета. Как пишут В.В. и Вит.В. Ковалевы, «… в англо-
американской традиции принято говорить о множестве как собственно 

                                                 
1
 Украинского перевода этой редакции на сайте МФУ на данный момент нет. В России название 

Conceptual Framework for Financial Reporting перевели во множественном числе. 
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теорий, так и подходов к их разработке (одна из причин – отсутствие 
единой обобщающей теории учета). Возможно, именно этим объясняется 
то обстоятельство, что американские ученые, рассуждая о теории учета, 
осторожничают и предпочитают говорить именно о его концептуальных 
основах» [5, с. 127–128]. О том, что Концептуальная основа является, по 
сути, теорией учета и бухгалтерской отчетности, пишут, анализируя 
Концептуальные основы, К.Ю. Цыганков и Н.В. Фадейкина: «…в России 
появилась, наконец, международная версия теории бухгалтерской 
отчетности» [6, ч. 1, с. 117]. 

 
Раздел 1. Эволюция Концептуальной основы 

С первой публикации Концептуальной основы прошло уже тридцать 
лет, однако общее содержание ее за эти тридцать лет существенно не 
изменилось, хотя многие ее положения постепенно совершенствовались 
и дополнялись. 

Еще в 1989 г. содержание Концептуальной основы определялось в ее 
введении следующим образом: «Ця Концептуальна основа охоплює: 
а) мету фінансових звітів; б) якісні характеристики, які визначають 
корисність інформації, наведеної у фінансових звітах; в) визначення, 
визнання та оцінку елементів, з яких складаються фінансові звіти; 
г) концепції капіталу та збереження капіталу» [2, с. 29]. Так же 
определялось ее содержание и во второй редакции (Концептуальная 
основа 2010 г.), однако структура документа изменилась. Теперь он 
должен был состоять не из восьми разделов, как ранее, а из четырех, 
один из которых (второй) так и не был подготовлен до 2018 г., т. е. до 
издания третьей версии документа, причем четвертый ее раздел – это 
текст, сохранившийся от первой версии 1989 г. Это сохранившийся текст 
включал почти полностью такие разделы из предыдущей версии: 
«Основополагающие допущения», «Элементы финансовых отчетов», 
«Признание элементов финансовых отчетов», «Оценка элементов 
финансовых отчетов» и «Концепция капитала и сохранения капитала». 
Таким образом, изменения накапливались, и особенно заметными они 
стали в третьей версии Концептуальной основы. Структура всех трех 
версий документа представлена в табл. 1. 

Содержательный анализ двух первых редакций Концептуальной 
основы был сделан К.Ю. Цыганковым и Н.В. Фадейкиной [6], Т.Ю. Дру-
жиловской [7] и О.В. Соловьевой [8], а также рядом других авторов. 
В частности, отмечалось, что «… измененный текст Концептуальных 
основ, введенный в 2010 г. (введение и главы 1 и 3) и оставшийся текст 
Концептуальных основ до 2010 г. (глава 4) – недостаточно хорошо 
состыкующиеся между собой части» [7, с. 597], а сама Концептуальная 
основа (в ее первой и второй редакциях) «…демонстрируют слабость как 
англо-американской, так и мировой учетной мысли в действительно 
концептуальных вопросах» [6, ч. 4 с. 127]. Однако все же основа остается 
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важной составляющей системы международных стандартов, ее 
теоретической частью, которая должна стать, по мнению разработчиков, 
общей теорией международной системы учета: «Час від часу дана 
Концептуальна основа буде переглядатися на основі досвіду Ради в 
роботі з нею» [2, с. 29]. 

 
Таблица 1 

Изменения в структуре Концептуальной основы по ее редакциям 

Концептуальная основа 
1989 г. 

Концептуальная основа 
2010 г. 

Концептуальная основа 2018 г. 

Предисловие  Предисловие Статус и назначение 
концептуальных основ 
(параграфы SP 1.1-SP 1.5) 

Вступление  
(параграфы 1-11) 

Введение  Глава 1. Цель представления 
финансовых отчетов общего 
назначения (параграфы 1.1-1.23) 

Цель финансовых 
отчетов  
(параграфы 12-21) 

Цель и статус Глава 2. Качественные 
характеристики полезной 
финансовой информации 
(параграфы 2.1-2.43) 

Основоположные 
допущения  
(параграфы 22-23)  

Сфера применения Глава 3. Финансовая 
отчетность и отчитывающаяся 
организация  
(параграфы 3.1-3.18) 

Качественные 
характеристики 
финансовых отчетов 
(параграфы 24-46) 

Раздел 1. Цель 
финансовой отчетности 
общего назначения 
(параграфы М 1-М 21) 

Глава 4. Элементы финансовой 
отчетности  
(параграфы 4.1-4.72) 

Элементы финансовых 
отчетов  
(параграфы 47-81) 

Раздел 2. 
Отчитывающаяся 
организация  
(будет добавлено) 

Глава 5. Признание и 
прекращение признания 
(параграфы 5.1-5.33) 

Признание элементов 
финансовых отчетов 
(параграфы 82-98) 

Раздел 3. Качественные 
характеристики полезной 
финансовой информации 
(параграфы ЯХ 1-ЯХ 39) 

Глава 6. Оценка  
(параграфы 6.1-6.95) 

Оценка элементов 
финансовых отчетов 
(параграфы 99-101) 

Концептуальная основа 
(1989 г.): оставшийся текст 
(параграфы 4.1 – 4.65) 

Глава 7. Представление и 
раскрытие информации 
(параграфы 7.1-7.22) 

Концепция капитала и 
сохранения капитала 
(параграфы 102-110) 

 Глава 8. Концепции капитала и 
поддержания капитала 
(параграфы 8.1-8.10) 

  Приложение А. Определения 
терминов 

 
Третья редакция появилась недавно, и потому глубокий анализ ее 

основных положений еще впереди. Однако некоторые выводы о том, что 
изменилось в Концептуальной основе и о направлениях дальнейшего ее 
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развития, можно сделать уже сейчас. И попытки такого анализа уже 
проводились (см., например, [9; 10]). 

Новая версия стала более объемной (если первая включала 110 пара-
графов, вторая – 125, то третья – 321 параграф). К основным изменениям 
можно отнести следующие.  

Во-первых, усложнилась структура документа. Количество разделов 
(глав) в нем увеличилось, причем некоторые из них появились впервые. 
Это глава 7 «Представление и раскрытие информации» и Приложение А. 
«Определения терминов»; появилась давно обещанная глава 3 
«Финансовая отчетность и отчитывающаяся организация». Главы 5 
«Признание и прекращение признания» и 6 «Оценка» представлены в 
существенно переработанном виде. Количество декларируемых принципов 
не изменилось. Однако теперь они разведены по разным разделам 
(в параграфе 1.17 главы 1 определяется принцип начисления, а в параграфе 
3.9 главы 3 – непрерывность), причем термин «принцип» уже не 
используется. При том, что в первой версии принципы рассматривались в 
отдельном разделе (см. табл. 1 «Основоположные допущения»). 
В очередной раз изменился и состав качественных характеристик. 

Во-вторых, изменились определения активов и обязательств. По этому 
поводу А. Хомюк отмечает, что в новой версии «уточнено визначення 
активів та зобов’язань» [9], однако это не совсем верно. На самом деле 
речь идет не просто об уточнении определений, а об изменении кон-
цепции, принятой при определении этих терминов: на смену концепции 
будущих экономических выгод пришла концепция экономических 
ресурсов. Если экономическая выгода (economic benefit) определяется как 
«будущие поступления денежных средств, связанные с тем или иным 
активом» [11], то экономический ресурс в новой версии определяется как 
«право, которое обладает потенциалом создавать экономические выгоды» 
[4, пар. 4.4]. Новая концепция в большей степени отвечает требованиям 
правового подхода, чем экономического, что ранее было не характерно 
для международных стандартов, в которых, согласно Концептуальной 
основе, экономическая сущность хозяйственных операций должна 
превалировать над их правовой формой.  

В-третьих, расширена терминология Концептуальной основы. 
Большинство применяемых в ней терминов сведено в приложение А, 
причем многие из них в предыдущих версиях не применялись. К таким 
можно отнести «Агрегирование», «Комбинированная финансовая 
отчетность», «Неконсолидированная финансовая отчетность» и некоторые 
другие. Как недостаток следует отметить, что некоторые из применяемых 
в Концептуальной основе терминов (причем основоположных) до сих пор 
не определены. К ним можно отнести следующие: финансовый результат, 
качественная характеристика, принцип (допущение).  

Термин «финансовый результат» является базовым в экономике. 
В общем виде понятно, что это «выраженный в денежной форме 
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экономический итог хозяйственной деятельности…» или в другой 
интерпретации «прирост или уменьшение стоимости собственного 
капитала организации…» [12], однако как его понимают разработчики 
Концептуальной основы, не ясно, определение не дается. Также не дается 
определение термина «прибыль» и термина «качественная характе-
ристика», хотя именно качественным характеристикам посвящался 
отдельный раздел в каждой из редакций. Причем в последней версии дано 
определение производных от качественной характеристики терминов 
«качественная характеристика, повышающая полезность информации» и 
«основополагающая качественная характеристика», но что такое сама 
качественная характеристика как исходная категория, так и не 
определено, хотя в предыдущей версии такое определение давалось. Из-за 
отсутствия в Концептуальной основе определений не всегда понятно, 
относится термин к группе принципов или качественных характеристик. 
Некоторые качественные характеристики можно определить и как 
принципы. Так, не определен статус превалирования сущности над 
формой и осмотрительности. Что это: качественные характеристики или 
принципы? 

Если в первой версии они определялись как качественные 
характеристики [2, с. 38–39], то из второй их исключили, а в третьей 
определено, что превалирование сущности над формой дополняет 
основополагающую качественную характеристику правдивое пред-
ставление [4, п. 2.12], а осмотрительность определяется как характе-
ристика подкрепляющая нейтральность [4, п. 2.16], которая, в свою 
очередь, является характеристикой правдивого представления. Таким 
образом, в последней версии Концептуальной основы появились 
скрытые качественные характеристики (осмотрительность и 
превалирование сущности над формой), которые многие авторы считают 
именно принципами. 

В-четвертых, практически неизменным осталось в Концептуальной 
основе представление о концепциях капитала и поддержания капитала. 
То, что эти термины и этот раздел практически без изменения переходят 
уже в третью редакцию, может свидетельствовать или о том, что он 
отработан до полной ясности, или, наоборот, авторы-разработчики никак 
не могут прийти к определенному выводу, что же это такое. Что же стоит 
за этими терминами?  

Скорее всего, речь должна идти о двух группах пользователей. 
Первая – заинтересованные в возврате кредитов или в получении 
дивидендов (и, соответственно, об информации в отчетности о 
возможности их получения). Это инвесторы и кредиторы. И вторая – 
заинтересованные в развитии производства не только по состоянию на 
настоящий момент времени, а в развитии на длительную перспективу. 
Это собственники капитала (в понимании капитала как частного или 
семейного капитала) и управленческий персонал предприятий.  
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Первая концепция больше подходит для финансовой отчетности, а 
вторая – для управленческой или интегрированной отчетности в той ее 
части, где приводится нефинансовая информация. И вряд ли ее можно 
использовать при формировании финансовой отчетности. Об этом 
говорит и определение, даваемое концепции физического капитала: 
«Согласно концепции физического капитала, подразумевающей под 
капиталом операционную способность, капиталом считается производ-
ственная мощность организации, основанная, например, на количестве 
выпускаемых в день единиц продукции» [4, п. 8.1]. То есть речь идет 
именно о натуральных показателях. Не просматривается в этом 
определении денежный измеритель, без которого нельзя составить 
финансовую отчетность.  

Правда, далее указывается, что «концепция поддержания физического 
капитала требует выбора текущей стоимости замещения в качестве базы 
оценки» [4, п. 8.5]. Однако в данном случае имеет место противоречие 
между содержанием пунктов 8.5 и 8.3 (b): «Поддержание физического 
капитала. Согласно данной концепции, прибыль зарабатывается 
исключительно в том случае, если физическая производственная 
мощность (или операционная способность) организации (либо ресурсы 
или средства, необходимые для достижения такой мощности) на конец 
периода превышает физическую производственную мощность на начало 
периода после исключения эффекта распределений в пользу собствен-
ников и взносов с их стороны в течение периода» [4, п. 8.3], то есть речь 
все-таки идет о «физической производственной мощности», а не о ее 
стоимостной оценке. 

Спорным можно считать и чисто терминологический вопрос: что такое 
капитал и можно ли считать капиталом производственную мощность 
организации? На непонятность данного раздела Концептуальной основы 
в целом указывают К.Ю. Цыганков и Н.В. Фадейкина, отмечая, в 
частности, что капитал в нем «…всего лишь отождествляется с чистыми 
активами или собственным капиталом, то есть со своими синонимами, 
тоже не имеющими экономически содержательных определений» 
[6, ч. 4 с. 125]. 

Но даже и финансовая концепция капитала неоднозначна. На кого она 
рассчитана в первую очередь – на кредиторов или на инвесторов? 
В Концептуальной основе эти две группы пользователей не различаются. 
Везде используется формулировка «для существующих и потенциальных 
инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов организации» 
(см., например, [4, пп. 1.2–1.6, 3.8]). Хотя потребности в информации у 
кредиторов и инвесторов разные. Кредиторы заинтересованы в возврате 
кредита, и поэтому их интерес – знать справедливую стоимость активов, 
которые обеспечивают возвратность кредита, а инвесторы – в развитии 
производства и, соответственно, в его прибыльности.  
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В третьей редакции (Концептуальная основа 2018 г.), в подразделе 
«Статус и назначение Концептуальных основ», в пункте SP1.5 по этому 
поводу записано следующее: «Концептуальные основы способствуют 
выполнению миссии Фонда МСФО и Совета, который входит в состав 
Фонда МСФО. Данная миссия заключается в разработке стандартов, 
которые обеспечивают прозрачность, подотчетность и эффектив-
ность финансовых рынков по всему миру (выделено авт.)» [4]. В этой 
дефиниции отражена направленность и Концептуальной основы, и самих 
стандартов на интересы финансовых рынков, на интересы инвесторов, а 
не кредиторов. 

 
Раздел 2. Принципы и качественные характеристики  

в Концептуальной основе 
В Концептуальной основе используются термины «принципы», 

«допущения», «качественные характеристики». Проанализируем, какие 
толкования этих слов дают словари, ведь в конечном счете нужно 
оперировать не словами, а значениями, которые придаются этим словам.  

Слово «принцип» определяется как «… 1) Основное, исходное 
положение какой-л. теории, учения и т. д.; руководящая идея, основное 
правило деятельности…» [13, с. 400]; а допущение – как «предположение, 
гипотеза» [14, с. 151]. В свою очередь, «гипотеза – (гр. hypothesis – 
основание, предположение) – научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения какого-л. явления и требующее проверки на опыте и 
теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной 
теорией» [13, с. 131]. Таким образом, можно считать допущение условным 
принципом, который используется не во всех случаях. Он принимается 
нами как принцип ограниченного использования наряду с безусловными, 
применение которых в данной учетной концепции является обязательным 
правилом. 

Что такое качественная характеристика, толковые словари не 
определяют, хотя, если исходить из первоначального смысла слов, 
которыми определяется этот термин, можно прийти к выводу, что 
качественные характеристики – это то, что характеризует уровень 
качества продукта, услуги (в нашем случае ведения учета и составления 
финансовой отчетности). По большому счету, и термин «качественные 
характеристики» подпадает под определение принципов, так как они 
представляют собой «основные, исходные положения», которым должна 
соответствовать финансовая отчетность и которые определяют ее 
качество. Однако и в Концептуальной основе, и в реальной практике эти 
термины имеют разное наполнение, поэтому их нужно различать. 

В отечественной и зарубежной литературе, а также в нормативных 
документах по бухгалтерскому учету термины «принципы» и 
«качественные характеристики» широко используются. Иногда термин 
«принцип» заменяется другими (чаще всего в качестве замены 
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используются термины «требования» и «правила», что не совсем 
соответствует значению понятия «принцип»), а аналога качественным 
характеристикам не нашлось. Однако определения этих терминов, 
которые даются в нормативных документах и трудах ученых, часто 
противоречивы и неоднозначны. В результате одну и ту же учетную 
характеристику в одном случае определяют как принцип, а в другом – 
как качественную характеристику. 

Термин «принципы» более универсален. В теории и практике учета он 
применяется по отношению и к порядку ведения учета, и к организации 
учета, и к финансовой отчетности и т. д. А термин «качественные 
характеристики» используется только для того, чтобы охарактеризовать 
финансовую отчетность. 

По мнению автора, наиболее корректные определения этих терминов 
были даны FASB (Совет по разработке стандартов финансового учета 
США) еще в 1970-х годах. Их приводят Э.С. Хендриксен и М.Ф. ван 
Бреда: «Качественные характеристики – атрибуты учетной информации, 
которые имеют тенденцию повышать свою полезность… Принципы – 
положения, лежащие в основе определения размеров (оценок) фактов 
хозяйственной жизни и раскрывающие их в такой форме, в которой они 
имеют смысл для пользователей учетной информации…» [15, с. 83]. 
Примерно так же определяет качественные характеристики и Концеп-
туальная основа 1989 г.: «Якісні характеристики фінансових звітів є 
рисами, притаманними звітам, завдяки яким інформація, викладена у 
фінансових звітах, стає корисною для користувачів» [2, п. 24].  

В системе международных стандартов не дается однозначного 
определения терминов «принципы», «качественные характеристики» и 
«допущения», и, видимо, поэтому с течением времени в перечне 
принципов и качественных характеристик производятся изменения. 
Некоторые качественные характеристики выбывают из перечня, а другие 
включаются в него. То же происходит и с принципами.  

В нормативной базе Украины определение термина «принципы» 
присутствует в НПСБУ 1 [16] (причем принципы определяются как 
правила, что не совсем корректно), а термин «качественные характе-
ристики» в нормативной базе не определен, хотя в НПСБУ 1 в разделе ІІІ, 
который называется «Качественные характеристики финансовой 
отчетности и принципы ее составления», в пунктах 1–5, дается перечень 
качественных характеристик, которым должна соответствовать отчет-
ность предприятий Украины. Отметим, что каждая из этих качественных 
характеристик в НПСБУ 1 не определяется. То, что их и не надо 
определять из-за полной прозрачности терминов, которыми 
определяются эти свойства информации, считают К.Ю. Цыганков и 
Н.В. Фадейкина, потому что «качественные характеристики … есть 
характеристики любой отчетной информации и даже информации 
вообще» [6, ч. 3, с. 105]. И поэтому, по их мнению, весь этот раздел 
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Концептуальной основы можно заменить одной статьей, в которой 
должны определяться общие требования к качеству финансовой 
отчетности. Однако для понимания сущности качественных характе-
ристик и различий между ними Концептуальная основа дает подробное 
описание каждой из них, что можно считать обоснованным. 

Концептуальная основа финансовой отчетности в редакции 2010 г. [3] 
декларирует наличие принципа начисления и допущения непрерывной 
деятельности и шести качественных характеристик: правдивое 
представление, уместность, существенность, понятность, сопоставимость, 
своевременность. В предыдущей первой редакции Концептуальной 
основы [2] дополнительно декларировались еще такие качественные 
характеристики: достоверность (п. 24, 31, 32), превалирование сущности 
над формой (п. 35), нейтральность (п. 36), осмотрительность (п. 37), 
полнота (п. 38), которые во вторую редакцию не попали. В третьей 
редакции Концептуальной основы к группе качественных характеристик 
снова добавили превалирование сущности над формой и 
осмотрительность. 

Если отнесение к группе «качественные характеристики» других 
учетных характеристик не вызывает возражений, то относительно 
правильности отнесения к ней двух из них – превалирования сущности 
над формой и осмотрительности – вопрос постоянно дискутируется. В 
международных стандартах и Концептуальной основе считается, что это 
качественные характеристики, хотя исходя из их влияния на порядок 
ведения учета и составления финансовой отчетности их нужно относить 
к группе принципов, так как они не повышают качество отчетности. Они 
формируют базовые условия ведения учета. Их признание и применение 
или непризнание и неприменение приводят к изменению результатов в 
отчетности. Покажем это на примерах. 

Если сущность превалирует над формой (экономический подход 
превалирует над правовым), то в отчетности будут одни значения 
показателей, а если наоборот – то другие. Но в этом случае хозяйственная 
операция может не подтверждаться первичным документом, который 
является свидетельством ее выполнения и подтверждает юридическое 
право на ее совершение, а значит, первичный документ, который по 
определению является свидетельством выполнения хозяйственной 
операции, фактически уже не будет являться основою для ее отображения 
в учете. То есть документацию можно будет исключить из числа 
элементов метода бухгалтерского учета, и бухгалтер в каждом 
конкретном случае будет вынужден принимать профессиональное 
суждение относительно того, как отображать хозяйственные операции в 
системе бухгалтерского учета. 

Конечно, это утрированное представление о проблеме, однако и в 
реальной практике количество случаев, когда сущность превалирует над 
формой, не так уж и велико. Так, Н.В. Генералова приводит шесть таких 
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случаев [17, с. 176–180]. Естественно, это не исчерпывающий перечень, 
но все равно таких случаев немного по сравнению с общим количеством 
хозяйственных операций, которые встречаются в обычной деятельности 
бухгалтера (если исключить факты прямого мошенничества и 
манипулирования со стороны бухгалтера или его руководителей). 

Если проанализировать содержание всех шести случаев, которые 
рассматривает Н.В. Генералова, то можно сделать только один вывод. 
Принцип превалирования сущности над формой декларирует простую 
мысль: вы (бухгалтеры всех стран) должны вести учет и составлять 
финансовую отчетность, не так, как это прописано в налоговом, 
гражданском или хозяйственном праве ваших стран, а так, как это 
записано в международных стандартах бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности (то есть экономический подход в этом случае 
превалирует над правовым), и тогда ваша отчетность будет считаться 
качественной. По-видимому, такой вывод, сделали и специалисты Совета 
по международным стандартам, когда опять после перерыва в восемь лет 
признали превалирование сущности над формой, хоть условной и 
скрытой, но качественной характеристикой, а не принципом. 

То же самое касается и принципа осмотрительности. По сути, он 
является дополнительным к принципу начисления. Ведь операции по 
начислению задолженности, как правило, сопровождаются неопре-
деленностью. Если мы начисляем доходы и расходы, например, 
дебиторскую задолженность за отгруженную покупателю продукцию, то 
возможность получения нами выручки за нее – это вопрос 
платежеспособности покупателя. Вероятность того, что эта задолженность 
воплотится в реальные деньги, на момент отгрузки определяется более 
или менее условно. В результате возникает необходимость формировать 
резервные фонды исходя из принципа осмотрительности. В зависимости 
от методики формирования этих фондов результаты в отчетности будут 
разными, и тем более они будут отличаться от финансового результата, 
исчисленного по кассовому принципу (как это и положено по 
определению термина «принцип») [15, с. 83]. 

Но, может быть, эти принципы являются двойственными (проявляют 
свойства и принципа, и качественной характеристики)? Судя по тому, 
как решает вопрос Совет по международным стандартам в Концеп-
туальной основе и стандартах, – да. По-видимому, Совет исходит из 
требований инвесторов к финансовой отчетности: качественной для 
инвесторов считается отчетность, которая отражает экономическую 
сущность явлений, а не их юридическую форму.  

Но подход кредиторов противоположен. Для них важно знать, что 
конкретно относится к имуществу должника, чем он может реально 
рассчитаться за кредит в случае своей неплатежеспособности. То есть 
для них важнее не экономическая сущность операций, а их юридическая 
форма.  
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Если исходить из структуры последней редакции Концептуальной 
основы, то можно сделать вывод, что для Совета по международным 
стандартам финансовой отчетности качественные характеристики при 
составлении финансовой отчетности важнее, чем принципы. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что в новой Концептуальной основе отдельно 
о принципах речь не идет, а качественным характеристикам отведена 
целая глава (в первой редакции им тоже отводилась отдельная глава 
(см. табл. 1)). Причем для международных стандартов это давняя 
тенденция, на которую обратила внимание Л.В. Чижевская еще в 2006 г.: 
«Принципы бухгалтерского учета утратили главенствующее место. 
Бухгалтер, составляющий отчетность, должен постоянно лавировать 
между такими качественными характеристиками информации, как 
существенность и надежность» [18, с. 145]. 

Принцип осмотрительности относится в основном к формированию 
учетной политики. Это скорее требование, которое заключается в том, 
что учетная политика должна выбираться исходя из принципа 
осмотрительности. Еще одно требование, также относящееся к формиро-
ванию учетной политики, установлено в МСБО 8 «Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Это требование 
последовательности учетной политики [19, п. 13] (хотя в МСБУ 8 
последовательность никак не определяется – ни как требование, ни как 
принцип). 

Стоит отметить, что в первой версии МСБУ 1, который тогда назывался 
«Раскрытие учетной политики (Описание методов учета)», соображений 
по поводу формирования учетной политики, а по существу требований к 
ней было определено три: предусмотрительность (в новом переводе – 
осмотрительность), сущность (превалирование сущности над формой) и 
материальность (существенность) [20, с. 38–39]. Кроме того, в нем 
выделялось три фундаментальных положения (или основополагающих 
бухгалтерских принципа): продолжающееся функционирование, посто-
янство, прирост, то есть в МСБУ 1 было заложено две базовые категории 
– «основополагающие принципы» и «требования к учетной политике». 
Как видим, тогда в МСБУ 1 все принципы делились на основополагающие 
принципы и принципы-требования, и было их шесть, а сейчас осталось 
только два, что только подтверждает вывод Л.В. Чижевской о том, что 
принципы утратили главенствующее место в системе международных 
стандартов.  

Таким образом, соотношение важности принципов и качественных 
характеристик в системе международных стандартов не такой уж 
простой вопрос, и вряд ли он имеет на данный момент однозначный 
ответ. Концептуальная основа при ближайшем рассмотрении вызывает 
больше вопросов, чем дает ответов. 
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Раздел 3. Концептуальная основа в учете Украины 
Так нужна ли нам Концептуальная основа, как ее можно использовать 

в научной и практической деятельности и что она может дать 
бухгалтерам Украины? 

Будем исходить из того, что в системе бухгалтерского учета обычно 
выделяют две основные подсистемы. Это подсистемы, которые можно 
условно назвать «наука» и «практика». На самом деле в системе 
бухгалтерского учета можно выделить и другие подсистемы, например 
«организация учета», «подготовка специалистов», «этика бухгалтера» и 
т. д., но вопросы, которые излагаются в Концептуальной основе, эти 
подсистемы не затрагивают. 

Концептуальная основа – это действительно теория международной 
системы учета как ее видят специалисты Совета по международным 
стандартам. И если исходить из того, что Концептуальная основа – это 
составляющая подсистемы «наука» в международной версии 
бухгалтерского учета, то ее и нужно использовать как таковую, как один 
из вариантов развития теории учета, с которым можно спорить, но можно 
и использовать его для дальнейшего развития бухгалтерского учета в 
стране и решения практических вопросов, возникающих у бухгалтеров. 

Это действительно вклад в теорию бухгалтерского учета в том ее виде, 
как она сложилась на данный момент времени. Именно поэтому, 
наверное, и не включают Концептуальную основу официально в систему 
международных стандартов. Стандарты – это практика учета, это 
правила и требования к решению конкретных вопросов по ведению 
учета. А Концептуальная основа – это теория, которая призвана пояснять 
практику и давать ей направление развития, это то, что относится к 
подсистеме «наука» в системе бухгалтерского учета. 

Следует также иметь в виду, что это точка зрения одного, хотя и 
представительного коллектива специалистов. К ней нельзя относиться 
как к закону или стандарту, которому в практической деятельности 
нужно только строго следовать. Это именно теория, которая постоянно 
развивается и которая может резко стать историей, если изменится 
парадигма международной системы учета или если изменится сама 
мировая система экономики (чего также нельзя исключить). 

Концептуальную основу часто рассматривают как приложение к 
системе международных стандартов и поэтому не уделяют ей того 
внимания, которое она заслуживает на самом деле. Но она имеет 
определенное значение и для практики учета. Это основа для принятия 
любым бухгалтером профессионального суждения в том случае, когда 
нет конкретного решения по конкретному вопросу, возникшему в 
практике учета. 

Как бы мы ни относились к новой версии Концептуальной основы, ее 
нужно изучать и вводить в национальное бухгалтерское законо-
дательство. Если это составляющая международных стандартов учета, то 
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есть смысл некоторые ее положения закрепить в отечественной 
нормативной базе по бухгалтерскому учету. 

Что для этого нужно сделать? В первую очередь перевести последнюю 
редакцию этого документа на украинский язык и поместить его на веб-
странице Министерства финансов Украины. Согласно Закону [1], это 
будет означать, что Концептуальная основа 2018 г. является документом, 
который можно использовать в бухгалтерской практике как 
официальный документ (хотя он и начинает действовать с 01.01.2020 
[10, с. 12]). А это важно в первую очередь потому, что именно на этом 
документе бухгалтеры могут основывать свое профессиональное 
суждение в любом сложном случае, если решения нет ни в 
национальных, ни в международных стандартах. 

Отдельные положения Концептуальной основы следует закрепить в 
Законе и НПСБО 1. К таким можно отнести следующие положения: 

1. Нужно, наконец, ввести в нормативную базу термин «профессио-
нальное суждение бухгалтера». Значение его для бухгалтерского учета 
уже давно обсуждается в бухгалтерской науке и практике. Эти обсу-
ждения связаны и с определением самого термина (ни в Концептуальной 
основе, ни в стандартах его нет), и с сущностью этой категории, и с 
классификацией таких суждений.  

Многие авторы предлагают свои определения термина «профессио-
нальное суждение бухгалтера». Анализ этих предложений в свое время 
выполнили В.С. Лень и В.А. Нехай [21, с. 23–28]. На основании 
проведенного анализа авторы сделали два основных вывода. Первый из 
них касается определения термина «профессиональное суждение 
бухгалтера», а второй – его использования в отечественной практике: 
«Считаем также целесообразным включить определение «профессио-
нальное суждение бухгалтера» в нормативную базу Украины» [21, с. 28]. 
В Российской Федерации такой анализ был проведен, например, 
А.Р. Губайдуллиной [22, с. 28–39, 181–183]. 

Мнения, высказываемые в литературе относительно содержания этого 
термина, колеблются в широких пределах. Основные положения, 
которые должны быть отражены в таком определении, по мнению 
большинства авторов, касаются следующих моментов: 

 это добросовестно высказанное профессиональным бухгалтером 
мнение о хозяйственной операции или любому другому вопросу в 
области ведения учета и составления отчетности; 

 это мнение, высказанное на основе применения необходимых 
профессиональных навыков, знаний и опыта;  

 это мнение, высказанное в условиях неопределенности или 
многовариантности, или нерешенности проблемы на нормативном 
уровне; 

 это мнение, высказанное с целью формирования достоверной 
отчетности.  
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И здесь следует добавить, что достоверной эта отчетность будет 
именно по мнению бухгалтера, то есть исходя из требований той учетной 
политики, которую он выберет. «По мнению бухгалтера» – это значит, 
что он высказывает свое мнение исходя из интересов основной, в его 
понимании, группы внешних пользователей. 

Если исходить из того, что финансовая отчетность не может в 
одинаковой степени удовлетворить запросы всех групп пользователей, то 
значит, всем пользователям нужно знать законы ее формирования, 
которые для конкретного предприятия определяет его учетная политика, 
чтобы полученную из отчетности информацию они могли осознанно 
использовать. 

Интересы разных групп пользователей определяют выбор вида оценки 
активов и обязательств (например, справедливая стоимость или 
фактическая себестоимость), выбор вариантов учетной политики, 
использование тех или иных принципов в качестве превалирующих 
(например, принцип осмотрительности часто входит в противоречие с 
другими принципами и качественными характеристиками) и т. д. Любой 
из приведенных вариантов представления информации будет досто-
верным с точки зрения теории и практики учета, но будет удовлетворять 
интересы разных групп пользователей. И этот вывод нисколько не 
противоречит требованиям пункта 10 МСБУ 8 о том, что собственное 
суждение бухгалтера при разработке и применении учетной политики 
должно отвечать таким качественным характеристикам, как уместность, 
надежность, правдивость, нейтральность, осмотрительность и 
полнота [19].  

Многообразие факторов, влияющих на необходимость формирования 
профессионального суждения бухгалтера, как результат, приводит к 
разнообразию определений, даваемых этому термину разными авторами. 
По результатам анализа этих определений можно условно определить 
профессиональное суждение бухгалтера следующим образом: это мнение 
по конкретному вопросу в области ведения учета и составления 
отчетности, высказанное профессиональным бухгалтером в интересах 
определенной группы пользователей на основе применения им 
необходимых навыков, знаний и опыта. Профессиональное суждение 
бухгалтера высказывается им, как правило, в следующих ситуациях: в 
условиях неопределенности, в условиях многовариантности нормативных 
решений или при нерешенности проблемы на нормативном уровне. 

Это многообразие факторов приводит и к многообразию предлагаемых 
классификаций профессиональных суждений. В литературе предлагаются 
различные классификации профессиональных суждений (см., например, 
[22, с. 31–32, 185]). В дополнение к ним предлагается ввести еще один 
классификационный признак – в зависимости от причины формирования 
профессионального суждения бухгалтера эти мнения можно класси-
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фицировать на высказанные в условиях неопределенности, высказанные в 
условиях многовариантности нормативных решений и высказанные при 
нерешенности проблемы на нормативном уровне. Следует также 
помнить, что возможность высказывания профессионального суждения 
бухгалтера ограничивается принципами, требованиями и качественными 
характеристиками, определенными в международной и национальной 
нормативной базе.  

2. В связи с изменением в Концептуальной основе концепции, принятой 
при определении элементов финансовой отчетности, в соответствующие 
определения терминов в отечественной нормативной базе также следует 
ввести изменения. Это касается изменения определений терминов 
«активы» и «обязательства», уточнения определений доходов и расходов, 
а также введения в бухгалтерскую практику новых терминов, впервые 
появившихся в Концептуальной основе 2018 г. 

Некоторые основоположные термины в Концептуальной основе не 
определяются, хотя они важны для практики учета, а однозначной их 
трактовки в нормативных источниках нет (финансовый результат, 
прибыль, качественная характеристика, принцип). Это дает возможность 
развивать в дальнейшем положения Концептуальной основы. 

3. Концепция капитала и сохранения капитала. Выше уже говорилось, 
что и сами концепции, и термины их определяющие неоднозначны. 
Однако вопрос об их присутствии в теории учета поставлен в 
Концептуальной основе, а значит, игнорировать его нельзя.  

По-видимому, эти концепции должны все-таки обсуждаться в 
отечественной научной среде. Необходимо определиться с их реальным 
наполнением и возможностью их использования в практике учета, и, 
может быть, они должны уже сейчас найти отражение в отечественной 
нормативной базе. Окончательное решение этого вопроса, как уже 
отмечалось, – дело будущего. Но отразить существование таких 
концепций, организовать их обсуждение в научной среде, наверное, 
следует.  

4. Введение в статью 12-1 Закона положения о том, что Концеп-
туальная основа является документом, который содержит изложение 
основоположных концепций составления финансовых отчетов и который 
вместе с международными стандартами может использоваться при 
составлении финансовых отчетов и представлении их внешним 
пользователям. Следует ли формировать отечественную Концептуаль-
ную основу на базе уже существующей международной – вопрос 
открытый. Но если мы переходим на международные стандарты, что уже 
закреплено в Законе, то, наверное, и работать нужно с базовым, то есть с 
уже действующим в международной практике документом. Тем более 
что это документ и отражает уровень международной науки, и имеет 
значение для бухгалтерской практики.  
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Выводы 
Концептуальная основа финансовой отчетности по определению 

Совета по международным стандартам бухгалтерского учета не является 
составляющей международных стандартов. Однако если рассматривать 
систему международных стандартов в целом, весь комплекс документов, 
которые ее формируют, то Концептуальная основа играет важную роль в 
этом комплексе. Она является документом, определяющим пути 
развития теории международной системы учета на ближайшую 
перспективу. 

С практической точки зрения и Концептуальная основа, и стандарты 
отображают интересы только одной группы пользователей – инвесторов. 
И в этом ее ограниченность. Но, с другой стороны, с научной точки 
зрения это действительно попытка продвинуть теорию учета, вывести ее 
на новый уровень. 

Для науки и практики учета важно, чтобы этот документ был 
официально введен в научный и практический оборот. Для этого его 
последняя редакция должна быть переведена на украинский язык и 
размещена на сайте Министерства финансов Украины.  

Изучение ее возможно и по иностранным редакциям (в Российской 
Федерации она размещена на сайте Минфина России еще 08.11.2018, то 
есть уже через полгода после опубликования), однако важно знать 
официальную ее версию, с которой должны работать ученые и практики 
Украины. Ее изучение позволит бухгалтерам Украины углубить 
понимание международной системы учета, а обсуждение проблемных 
вопросов даст толчок развитию теории учета в стране. 

Как и к любой теоретической разработке, к содержанию Концеп-
туальной основы могут быть претензии. Некоторые результаты вызывают 
сомнение относительно их важности для теории учета, однако это 
документ, который касается вопросов совершенствования теории и 
практики бухгалтерского учета и качества финансовой отчетности, потому 
его необходимо официально ввести в законодательное поле Украины. 
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Анотація 
Розглянуто та проаналізовано існуючі в сучасній економічній 

літературі підходи до тлумачення інвестиційного потенціалу. 
Обґрунтовано доцільність дослідження інвестиційного потенціалу 
промислових підприємств. Досліджено вплив як внутрішніх, так і 
зовнішніх чинників на розвиток інвестиційного потенціалу суб’єктів 
господарювання промисловості. Запропоновано напрями підвищення 
інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання. Проаналізовано 
фінансовий потенціал як інтегральний показник рівня фінансової 
стійкості суб’єкта господарювання машинобудівної промисловості. 
Досліджено методичні підходи до оцінки формування інвестиційного 
потенціалу та процес взаємодії як внутрішніх, так і зовнішніх чинників 
впливу на інвестиційний потенціал. На основі проведеного дослідження 
сформовано напрями підвищення інвестиційної діяльності підприємств 
із метою активізації залучення інвестиційного капіталу.  

 
Вступ 

Останнім часом розвиток економіки країни вимагає дієвих заходів щодо 
зростання інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання, що 
сприятиме матеріально-технічному оновленню. Зростання конкуренції на 
інвестиційному ринку спонукає підприємства до впровадження 
інвестиційних стратегій щодо вдосконалення та підвищення інвестиційної 
активності з метою впровадження конкурентоспроможних інвестиційних 
продуктів. 

Інвестиційний потенціал суб’єктів господарювання на сучасному етапі 
розвитку ринкової економіки є головною передумовою підвищення 
конкурентоспроможності, впровадження інноваційних розробок, 
вирішення питань щодо інтеграційних розробок та забезпечення 
ресурсних можливостей із метою здійснення інвестиційної діяльності.  

За цих умов актуальності набуває інвестиційна активність суб’єктів 
господарювання, спрямована на досягнення стратегічних цілей щодо 
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реалізації інвестиційних проєктів та залучення ресурсів, спрямованих на 
інвестиційну діяльність підприємства.  

Дослідженню проблем формування та оцінки інвестиційного 
потенціалу та пошуку активізації залучення інвестиційного капіталу 
присвячено чимало робіт науковців, серед яких – Л.О. Ворсовський [1], 
В.М. Геєць [2], І.З. Должанський [3], В.Л. Пілюшенко [4], О.С. Федонін 
[5] та ін. 

З огляду на дослідження багатьох вчених проблем сутності 
інвестиційної діяльності, варто зазначити, що стан та активність 
інвестиційної діяльності промислових підприємств України вимагає 
дієвих заходів, бо знаходиться під впливом як зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників, які виступають системоутворюючими факторами 
зростання інвестиційного капіталу. 

Дослідження вказують на існування тісного зв’язку між категоріями 
«інвестиційний потенціал» та «фінансовий потенціал». Так, існують різні 
підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу, що дало 
змогу виокремити таку систематизацію: наявність ресурсів, що 
забезпечують економічне зростання інвестиційної діяльності під 
впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Саме досягнення 
підприємством економічного зростання залежить від фінансових 
можливостей та стратегічних цілей у майбутньому, що є складовою 
частиною фінансового потенціалу. 

Основною метою дослідження є формування і реалізації ефективних 
рішень щодо активізації процесів управління інвестиційним потенціалом 
та забезпечення впровадження дієвих напрямів підвищення інвестиційної 
привабливості суб’єктів господарювання фінансових посередників на 
інвестиційному ринку.  

 
Розділ 1. Формування та підвищення інвестиційного потенціалу 

суб’єктів господарювання 
На сучасному етапі розвитку промислових підприємств України 

загострюється питання з активізації інвестиційної діяльності, що 
забезпечить упровадження у виробництво більш продуктивних 
технологій. Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення 
зростання ринкової вартості, підвищення конкурентоздатності та 
формування ефективної інвестиційної політики на підприємстві.  

Постає питання активізації інвестиційного потенціалу, тобто 
формування інвестиційно-інноваційної діяльності, що забезпечить 
розширення потенційних партнерів та інвесторів, із метою реалізації 
інвестиційних потреб суб’єктів господарювання через стратегічні цілі у 
майбутньому.  

Аналіз теоретико-економічної сутності поняття «інвестиційний 
потенціал», проведений на основі узагальнення його трактувань, дав 
можливість систематизувати його наявні елементи [6–12]: виробничий 
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(конкурентоспроможність продукції), майновий (забезпечення матері-
альними і нематеріальними формами з метою отримання економічних 
вигід у майбутньому), кадровий (інтегровані трудові можливості 
підприємства, що характеризує наявність у підприємства кваліфікованих 
кадрів), фінансовий (ефективне використання фінансових ресурсів) 
потенціали. Багатогранність економічної категорії «інвестиційний 
потенціал підприємства» є комплексним поняттям, що виділяє систему 
елементів, які формуються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх 
чинників впливу в ході реалізації інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання. 

Розглядаючи інвестиційний потенціал суб’єктів господарювання, 
постає питання аналізу впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників 
на формування інвестиційної стратегії з метою активізації інвестиційної 
діяльності в реальному секторі економіки.  

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, присвячених 
різноманітним проблемним аспектам інвестиційного потенціалу суб’єктів 
господарювання, встановлено сукупність чинників, що мають вплив на 
інвестиційну діяльність: нестійкий фінансовий стан промислових підпри-
ємств; неефективне використання інвестиційних ресурсів; фінансово-
кредитна і податкова система; неможливість здійснення фінансового 
інвестування.  

На основі опрацювань літературних джерел [13; 14] установлено поділ 
за об’єктивністю виникнення та впливом на інвестиційний потенціал 
суб’єктів господарювання: об’єктивні чинники – це зовнішні фактори: 
рівень інфляції, стан розвитку економіки, розвиненість фінансових 
інституцій, розширення ринку фінансових посередників; об’єктивно-
суб’єктивні чинники – це вплив факторів як на рівні держави, так і на 
рівні підприємства; суб’єктивні чинники – це внутрішні фактори: стадія 
життєвого циклу підприємства, фінансовий стан, структура активів, 
кредитний рейтинг, політика розподілу прибутку. Відповідно до 
зазначених чинників, які мають вплив на інвестиційний потенціал, 
виділено такі варіанти: вплив негативних внутрішніх чинників над 
зовнішніми, тобто інвестиційний потенціал залежить від активного 
залучення та раціонального використання інвестицій підприємства; 
зовнішні – негативні, тоді як внутрішні – сприятливі, при цьому 
відбуватиметься нарощення інвестиційного потенціалу; негативні – як 
зовнішні так і внутрішні чинники, що свідчать про вкрай ризиковані 
капіталовкладення.  

Аналізуючи інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання за 
2018 р., обсяг капітальних інвестицій зріс на 12,3%, що свідчить про 
використання підприємствами України третього варіанту формування 
інвестиційного потенціалу, тобто націленість на розвиток інвестиційної 
діяльності шляхом реалізації конкурентоспроможної продукції.  
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SWOT-аналіз чинників впливу на інвестиційний потенціал 
підприємств дасть можливість сформувати стратегічні цілі інвестиційної 
привабливості суб’єктів господарювання, що забезпечить залучення 
додаткових інвестиційних ресурсів. Упровадження інвестиційної 
стратегії інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання повинно 
ґрунтуватися на таких завданнях: виявлення виходу на споживчий ринок; 
формування альтернативних можливостей і спроможності використання 
інвестиційних ресурсів; забезпечення підвищення та вдосконалення 
конкурентоспроможності підприємств.  

На низький рівень інноваційної активності підприємств мають вплив 
зовнішні чинники, до яких віднесено недосконалість законодавчої бази 
регулювання інвестиційним капіталом підприємств, непрогнозований 
рівень інфляції, недовіру фінансових інституцій. 

Відповідно, до внутрішніх чинників інвестиційного потенціалу 
належать: нестійкий фінансовий стан суб’єктів господарювання, неефек-
тивне використання ресурсного потенціалу, відсутність модернізації, 
застарілість та низький технічний рівень основних засобів. 

Проблематика щодо підвищення інвестиційного потенціалу підприємств 
є ключовою запорукою успішного функціонування промислових 
підприємств та потребує інноваційних упроваджень, розширення 
інноваційної спрямованості інноваційної політики. Окреслено зовнішні та 
внутрішні чинники інвестиційного потенціалу підприємства, що дало 
змогу виділити сильні, слабкі сторони, переваги та недоліки, які 
представлено на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, на формування і реалізацію інвестиційного 
потенціалу мають вплив чинники як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища незалежно від виникнення. Розвиток та ефективне функціо-
нування підприємств залежить від напрямів підвищення інвестиційного 
потенціалу суб’єктів господарювання: розроблення й упровадження 
міжнародних стандартів та підходів; захист інтересів інвесторів; 
забезпечення вдосконалення інвестиційної привабливості; реалізація 
дієвих інноваційних проєктів; упровадження стабільного податкового 
режиму інноваційних процесів; забезпечення дієвих механізмів 
капітальних інвестицій. 

Підвищення інвестиційного потенціалу підприємств залежить від 
установлених стратегічних цілей та здійснення ефективної господарської 
діяльності. Саме фінансовий потенціал визначає внутрішні фактори 
впливу, наявність фінансових ресурсів та можливість ефективного 
управління ними. Тобто фінансовий потенціал визначає потенційні 
інвестиційні можливості суб’єктів господарювання. Саме ефективне 
прогнозування результатів діяльності підприємств, мобільності 
фінансових ресурсів та фінансової стійкості дасть змогу прогнозувати 
фінансовий потенціал. 
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Рис. 1. Матриця SWOT-аналізу чинників впливу  

на інвестиційний потенціал підприємств 

 
З огляду на те, що промислові підприємства України потребують 

інвестування у впровадження новітніх технологій, запропоновано 

проаналізувати фінансову стійкість на прикладі ПАТ «Харківський 

електротехнічний завод «Укрелектромаш» [15]. Аналіз фінансового 

потенціалу підприємства за допомогою показників фінансової стійкості 

має за мету встановити загальний рівень розвитку та впровадження 

стратегічних напрямів підвищення інвестиційного потенціалу на 

довгострокову перспективу.  

Для розрахунку таксономічного показника діяльності суб’єкта 

господарювання машинобудівної промисловості використано відносні 

показники за період 2012–2018 рр.: коефіцієнт автономії, коефіцієнт 

фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт 

маневреності власного капіталу, коефіцієнт структури покриття довго-

строкових вкладень, коефіцієнт довгострокового залучення коштів, 

коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел. У табл. 1 

подано процес побудови таксономічного показника рівня розвитку 

показників фінансової стійкості, що має вплив на формування та 

підвищення фінансового потенціалу підприємства. 
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Таблиця 1 

Розрахунок інтегрального показника розвитку  
для визначення фінансового потенціалу підприємства 

Динаміка показників фінансової стійкості стійкості  
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 

Період, 
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2012 –0,13 –7,83 –8,83 2,75 0,26 –56,16 57,16 
2013 –0,20  –5,11 –6,11 3,69 0,14 –0,61 –1,61 

2014 –0,17 –5,75 –6,75 3,77 0,19 –1,14 2,41 
2015 –0,07 –15,18 –16,18 6,76 0,23 4,03 –3,03 
2016 –0,09 –10,89 –11,89 4,66 0,29 15,54 –14,54 

2017 –0,20  –4,92 –5,92 2,46 0,28 –0,69 –1,69 

2018 –0,13 –7,79 –8,8 1,72 0,3 –0,37 –4,79 

Стандартизована матриця відносних показників фінансової стійкості  
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 

2012 0,93 0,95 0,96 0,75 1,08 9,97 11,81 

2013 1,43 0,62 0,66 1,00 0,58 0,11 –0,33 
2014 1,21 0,70 0,73 1,02 0,79 0,20 0,50 

2015 0,50 1,85 1,76 1,83 0,96 –0,72 –0,63 
2016 0,64 1,33 1,29 1,26 1,21 –2,76 –3,00 

2017 1,43 0,60 0,64 0,67 1,71 0,12 –0,35 

2018 0,93 0,95 0,96 0,47 1,25 0,07 –0,99 
Розрахункові значення інтегрального показника 

Період, 
рік 

Р0 Cio 𝐶𝑜
̅̅ ̅ 𝑆𝑜 𝐶𝑜 𝑑𝑖 К 

2012 1,43 1,43 

9,25 12,19 33,63 

0,04 0,96 

2013 0,60 1,53 0,05 0,95 
2014 0,64 1,63 0,05 0,95 

2015 1,83 2,46 0,07 0,92 
2016 0,58 1,28 0,04 0,96 
2017 9,97 25,77 0,77 0,20 

2018 11,81 31,00 0,92 0,08 

 
Як видно з табл. 1, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт 

фінансового ризику, коефіцієнт маневреності власного капіталу  
в 2012–2018 рр. свідчать про велику частину позикових коштів у 
фінансуванні ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектро-
маш». Коефіцієнт автономії вибрано стимулятором, що характеризує 
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частку власних коштів підприємства під час проведення господарської 
діяльності. Коефіцієнт фінансової залежності вибрано дестимулятором, 
тому що він указує на залежність суб’єкта господарювання від позикових 
коштів у своєму фінансуванні. Коефіцієнт фінансового ризику показує 
співвідношення залучених коштів і власного капіталу, тому віднесено до 
дестимулятора. Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує, яка 
частка власного капіталу знаходиться у обігу, та вибрано стимулятором. 
Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень обрано 
дестимулятором, тому що він показує, яку частину необоротних активів 
суб’єкта господарювання профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто 
його залежність від зовнішніх інвесторів. Коефіцієнт довгострокового 
залучення коштів та коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих 
джерел характеризують структуру пасивів підприємства та вибрано 
стимулятором.  

Відповідно за поділом відносних показників фінансової стійкості на 
стимулятори та дестимулятори є основою для побудови показника 
еталону розвитку, який визначає точку розподілу ознак на стимулятори і 
дестимулятори, який є точкою Р0 з координатами z01, z02,…zn. Для 
стимуляторів значення zn вибиралося максимальне, а для дестиму-
ляторів – мінімальне. Вектор-еталон фінансової стійкості має вигляд  
Ро= (1,43; 06; 0,64; 1,83; 0,58; 9,97; 11,81). 

Для подальшого розрахунку виконано процедуру стандартизації, що 
дала можливість вирівняти значення ознак. Наведено значення квадрату 
різниці між показниками та координатами вектора-еталона та значення 
𝐶𝑖𝑜 і результати розрахунків коефіцієнтів таксономії рівня фінансової 
стійкості. 

За результатами розрахунку на рис. 2 представлено інтегральний 
показник рівня фінансової стійкості ПАТ «Харківський електро-
технічний завод «Укрелектромаш» за 2012–2018 рр. 

Як видно з рис. 2, результати розрахунку коефіцієнта таксономії 
вказують на зниження рівня; своєю чергою, це свідчить також про 
зниження фінансової стійкості, що підтверджує кризовий стан ПАТ 
«Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» за 2012–2018 рр. 
Використання запропонованої методики визначення таксономічного 
рівня фінансової стійкості ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш» за 2012–2018 рр. дало змогу отримати результати 
аналізу, які мають практичну цінність у вирішенні актуальних проблем 
під час прогнозування фінансової стійкості з метою розроблення заходів 
щодо підвищення інвестиційного потенціалу.  

Проведене дослідження вказує, що, незважаючи на погіршення в 
останні роки показників фінансової стійкості суб’єкта господарювання 
машинобудівної промисловості, він залишається доволі привабливим для 
інвестування, адже основними джерелами фінансування інвестицій є 
власні кошти, а одним із найбільших вагомих та важливих аспектів 
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функціонування підприємств є інвестиційна діяльність. Тому залучення 
інвестиційних ресурсів у машинобудування не лише сприятиме розвитку 
галузі, а й забезпечить розвиток економіки України.  

 

 

Рис. 2. Динаміка інтегрального показника рівня фінансової стійкості 

ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»  

за 2012–2018 рр. 

 
Розділ 2. Напрями підвищення ефективного  

інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання 
Промисловість України характеризується зниженням ефективності 

діяльності, це, насамперед, свідчить про недостатнє фінансування 
інвестиційної діяльності та неефективну інвестиційну політику у 
більшості суб’єктів господарювання машинобудівної промисловості. Для 
активізації інвестиційної діяльності необхідний пошук інвестиційних 
ресурсів та джерел фінансування.  

Інвестиційна політика стала одним із чинників, що має вплив на 
збалансування завдань, які спроможні подолати кризові явища, спричинені 
конкурентоспроможним ринком. Сьогодні існують різні науково-
методичні підходи до механізму формування інвестиційного потенціалу. 
Проте на ринку інвестицій зменшуються мотиваційні переваги фінансових 
посередників, що призводить до зменшення ефективності реалізації 
інвестиційного потенціалу підприємств. Для формування стратегії 
інвестиційної діяльності підприємства необхідно сформувати фінансову 
стратегію підприємства на довгострокову перспективу.  

Виокремлено недоліки методичних підходів до оцінки формування 
інвестиційного потенціалу [16]:  
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 під час розгляду понять повноти та ефективності використання 
інвестиційного потенціалу відсутня методика їх визначення в контексті 
підтримки прийняття управлінських рішень; 

 не розроблено метод прогнозування економічної потужності, який 
дає змогу оптимально та раціонально втілити інвестиційний потенціал в 
економічні вигоди; 

 алгоритми визначення показників оцінки інвестиційного потенціалу 
визначаються за допомогою елементарних прийомів статистики, що має 
суттєві методичні недоліки.  

Тобто оцінку формування системи інвестиційного потенціалу 
необхідно проводити за допомогою оцінки системи показників.  

І. Бланк виділяє такі кроки розроблення інвестиційної політики 
підприємства [17]:  

 аналіз інвестиційної діяльності підприємства в минулому періоді; 

 ґрунтовне дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та 
кон'юнктури ринку; 

 визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства, котрі 
мають забезпечуватися майбутньою інвестиційною діяльністю; 

 обґрунтування типу інвестиційної політики підприємства відповідно 
до цілей вкладання грошових коштів та міри ризику; 

 формування інвестиційної політики підприємства відповідно до 
основних напрямів інвестування; 

 формування інвестиційної політики підприємства у галузевому та 
регіональному розрізах; 

 узгодження основних напрямів інвестиційної політики підприємства. 
Таке проведення дослідження оцінки інвестиційного потенціалу 

розкриває сутність інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання 
для потенційних інвесторів, а також ефективної інвестиційної діяльності 
підприємства.  

Інвестиційна діяльність підприємства залежить від збільшення його 
капіталу, а саме інвестицій у капітал. Деякі форми інвестицій у капітал 
підприємств: вкладення в основний капітал підприємства; капітал 
підприємства, виражений у нематеріальній формі, наприклад патент; 
інвестиції, спрямовані на придбання цінних паперів. Саме інвестиційна 
діяльність підприємства повинна спрямовувати інвестиційний потенціал 
підприємства до інвестиційної привабливості потенційних фінансових 
інституцій. 

Інвестиційний потенціал характеризує ефективні напрями інвести-
ційної діяльності та оптимальні інвестиційні стратегії. Так, інвестиційна 
стратегія підприємства – це принципи, критерії, стратегічні індикатори, 
пріоритети, ціннісні установки матеріально-технічної інвестиційної 
діяльності підприємств у цілому і його СЗГ, а також програм розвитку, у 
яких вони реалізуються [18]. Пріоритетні стратегічні завдання 
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підприємств забезпечують інноваційну діяльність, а управління ним є 
інвестиційний потенціал. 

Для підвищення фінансової стійкості ПАТ «Харківський електро-
технічний завод «Укрелектромаш» потрібно рентабельність оборотних 
активів порівняти зі співвідношенням дебіторської та кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги, що відобразить процес 
взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на інвестиційний 
потенціал суб’єкта господарювання промисловості. 

Для підтвердження наявності зв’язку між рентабельністю оборотних 
активів Y, співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги Х1. З метою перевірки даного твердження за 
фактичними даними щодо рентабельності оборотних активів та 
фактичним значенням відповідного показника співвідношення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
розраховується коефіцієнт кореляції, який виступає кількісною мірою 
взаємозв’язку названих змінних.  

Зазначено, що на результати оцінювання зв’язку між досліджуваними 
величинами суттєво впливає значення статистичної вибірки. Для вибірки 
даних вибрано ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектро-
маш», що за показниками фінансової стійкості та результатами 
таксономічного рівня фінансової стійкості має нестійкий фінансовий 
стан, тобто фактичні значення його показників найбільш наближені до 
критичних.  

З метою визначення кореляційного зв’язку між факторними Х1 
(співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги) та результативною У (рентабельність оборотних 
активів) ознаками запропоновано визначити лінію регресії за лінійною 
моделлю. 

Використовуючи кореляційно-регресійний аналіз, досліджено вплив 
на рентабельність оборотних активів (У) фактору (Х1) співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
за період 2012–2018 рр. ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш», що представлено в табл. 2. 

Результати розрахунку, що представлені в табл. 2, свідчать про зв'язок 
між досліджуваними ознаками Х1 та У, тобто коефіцієнт кореляції 
Спірмена р=0,05, тоді як критичне значення критерію Спірмена за даного 
числа ступенів свободи становить 0,793. 

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 
характеризує ступінь незавершеності кругообігу оборотного капіталу, 
тоді як коефіцієнт рентабельності оборотних активів характеризує 
ефективність використання активів суб’єктами господарювання для 
генерації прибутку з метою його поточного, інвестиційного та 
фінансового розвитку.  
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Таблиця 2 

Залежність між дебіторською, кредиторською заборгованістю 
за товари, роботи, послуги та рентабельністю оборотних активів 
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 

Рік 

Співвідношення дебіторської 
та кредиторської 

заборгованості за товари, 
роботи, послуги, Х1 

Коефіцієнт 
рентабельності 

оборотних активів, У 
D

2
 

2012 0,25 –0,12 0 
2013 0,26 –0,07 4 
2014 0,43 –0,09 0,25 
2015 0,93 0,08 0 
2016 0,76 –0,03 0 
2017 0,72 –0,09 6,25 
2018 0,60 –0,06 1 

 

На рис. 3. для підтвердження залежності рентабельності оборотних 
активів зі співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги представлено лінію регресії за лінійною 
моделлю щодо зв’язку між факторною Х (співвідношення дебіторської 
та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) та 
результативною У (рентабельність оборотних активів) ознаками. 

 

 

Рис. 3. Лінія регресії щодо зв’язку між співвідношенням дебіторської, 

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги  

та рентабельністю активів 
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Як видно з рис. 3, зв'язок між показниками має вигляд: 

У = −0,1629 + 0,19247 × Х,       (1) 

де У – рентабельність оборотних активів (результативна ознака); 
а – параметр рівняння, який характеризує початковий рівень 

(−0,1629); 
b – параметр рівняння, який характеризує середній абсолютний 

приріст (0,19247); 
Х1 – співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги (факторна ознака). 
Коефіцієнт кореляції Пірсона набуває значень у межах ±1, тому 

характеризує не лише щільність, а й напрям зв’язку. Додатне значення 
свідчить про прямий зв’язок, а від’ємне – про обернений [19]. Результати 
висунутої гіпотези про наявність зв’язку між показниками рентабельністю 
оборотних активів Y та Х1 як досліджуваними змінними величинами, між 
якими заздалегідь передбачається зв'язок, підтверджено, тобто лінійний 
коефіцієнт кореляції Пірсона r = 0,76484 свідчить про щільний прямий 
зв’язок між факторами. 

Отже, дослідження напрямів підвищення інвестиційного потенціалу 
вказує на необхідність у додатковому фінансуванні і кредитуванні, 
збільшення доходу та зменшення дебіторської заборгованості, збіль-
шення фінансування інноваційної діяльності, розвитку інноваційно 
активних суб’єктів господарювання з урахуванням основних проблем 
машинобудівної галузі. Фінансова потенціал підприємства показує, як 
суб’єкт господарювання розпоряджається своїми фінансовими ресурсами 
й як може відобразитися на його діяльності у майбутньому, зважаючи на 
економічне середовище, в якому воно функціонує. 

Проведене дослідження щодо інвестиційного потенціалу дало змогу 
сформувати напрями підвищення інвестиційної діяльності підприємств:  

 спрощення механізмів податкової полити держави; 

 запровадження механізму акумулювання вільних коштів; 

 формування механізму ресурсного та інвестиційного потенціалу 
промислових підприємств; 

 запровадження дієвих механізмів регулювання інвестиційної 
діяльності; 

 розширення ринку фінансових посередників та збільшення обсягів 
іноземного капіталу. 

Тобто, реалізація інвестиційної діяльності залежить від фінансових 
вкладень у капітал підприємства, а отже, розвитку інвестиційного 
потенціалу. Інвестиційна стратегія безпосередньо розробляється 
суб’єктами господарювання та є фінансовим складником інвестиційного 
потенціалу, розвиток якого, своєю чергою, залежить від інвестиційної 
поведінки, інвестиційної активності, інноваційної активності та 
економічного зростання.  
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Висновки 
Дослідивши поняття «інвестиційний потенціал», можна стверджувати, 

що це – обсяг інвестиційних ресурсів, який необхідний для перспе-
ктивного розвитку інтелектуальних і матеріальних благ, котрі 
забезпечують інвестиційну діяльність підприємств. 

Проаналізовано вплив чинників як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища незалежно від виникнення. Виділено напрями підвищення 
інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання, що матиме вплив 
на розвиток та ефективне функціонування: розроблення й упровадження 
міжнародних стандартів та підходів; захист інтересів інвесторів; 
забезпечення вдосконалення інвестиційної привабливості; реалізація 
дієвих інноваційних проєктів; упровадження стабільного податкового 
режиму інноваційних процесів; забезпечення дієвих механізмів 
капітальних інвестицій 

Розв’язання проблем розвитку інвестиційного потенціалу постає у 
необхідності активізації інвестиційної стратегії з подальшим залученням 
інвестиційного капіталу та розширенням фінансових інституцій.  

Проаналізовано фінансовий потенціал підприємств за допомогою 
показників фінансової стійкості, які визначили загальний рівень розвитку 
та впровадження стратегічних напрямів підвищення інвестиційного 
потенціалу на довгострокову перспективу. Проведене дослідження 
підтвердило кризовий стан діяльності. Встановлено, що залучення 
інвестиційних ресурсів у машинобудування не лише сприятиме розвитку 
галузі, а й забезпечить розвиток економіки України. 

Постає необхідність у детальному визначенні основних недоліків та 
перспектив розвитку суб’єктів господарювання, що залежить від 
результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської 
діяльності та рівня фінансової стійкості. Однією з найважливіших 
проблем залишається незадовільний фінансовий стан суб’єктів 
господарювання, що проявляється у недостатності обігових коштів, 
відсутності реальних джерел фінансування, недостатньому технічному 
переоснащенні виробництва, нерозвиненості інфраструктури ринку.  

Для підвищення фінансової стійкості ПАТ «Харківський електро-
технічний завод «Укрелектромаш» проведено порівняння рентабельності 
оборотних активів зі співвідношенням дебіторської та кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги, що відобразить процес 
взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на інвестиційний 
потенціал суб’єкта господарювання промисловості. Результати дослі-
дження свідчать про тісний зв'язок, та вказують на необхідність у 
додатковому фінансуванні і кредитуванні, збільшення доходу та 
зменшення дебіторської заборгованості, збільшення фінансування 
інноваційної діяльності, розвитку інноваційно активних суб’єктів 
господарювання з урахуванням основних проблем машинобудівної галузі. 
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Сформовано напрями підвищення інвестиційної діяльності підприємств: 
спрощення механізмів податкової полити держави; запровадження 
механізму акумулювання вільних коштів; формування механізму 
ресурсного та інвестиційного потенціалу промислових підприємств; 
запровадження дієвих механізмів регулювання інвестиційної діяльності; 
розширення ринку фінансових посередників та збільшення обсягів 
іноземного капіталу. 

Саме активізація інвестиційної діяльності за допомогою цих напрямів 
сприятиме створенню ефективної стратегії управління інвестиціями та 
реалізації інвестиційних проєктів на перспективу.  
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УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
 
Анотація 
Вивчено теоретичні питання організації інформаційного забезпечення 

управління бізнесом в умовах запровадження контролінгу в рамках 
економічного розвитку підприємства. Визначено, що основним 
елементом контролінгу має виступати контроль як функція управління. 
Відзначено, що контролінг у даних рамках переслідує одну головну і низку 
взаємозалежних відносних цілей. Головна ціль контролінгу полягає у 
підтримці та поліпшенні процесів, створених для досягнення загальної 
мети підприємства. Визначено й охарактеризовано функції контролінгу: 
координаційну, сервісну та додаткову.  

Визначено роль контролінгу у досягненні рівноваги розвитку підпри-
ємства та постулати її досягнення. Зазначено, що контролінг є 
істотною складовою частиною управлінського циклу. У цілому можна 
визначити, що розроблення та реалізація концепцій контролінгу дають 
змогу вирішити проблеми управління під час досягнення загальних цілей 
підприємства.  

 
Вступ 

Інформаційна технологія є найбільш важливим складником процесу 
використання інформаційних ресурсів суспільства, переробки та 
передачі інформації для потреб користувачів і базою управління будь-
якою сферою людської діяльності. Сучасне запровадження інформа-
ційних технологій управління передбачає виконання функцій управління 
з урахуванням багатьох критеріїв, що мають прямий або опосередко-
ваний вплив на ведення бізнесу та постійно збільшуються як у 
кількісному відношенні, так і в якісному аспекті. Значною мірою це 
зумовлено їх реальною ефективністю використання у вирішенні бізнес-
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проблем, з якими управлінці підприємства стикаються на сучасному 
етапі ефективного ведення господарської діяльності. На підприємстві 
процес інформаційної підтримки втілюється на основі системи обліку, 
яка почала об’єднувати різнопланові інформаційні потоки, необхідні для 
повноцінного інформаційного забезпечення прийняття управлінських 
рішень. Продовженням процесу регулювання інформаційних потоків 
підприємства є контролінг, який у сучасних умовах використання 
інформаційних технологій є дієвим інструментом виконання управ-
лінських функцій на підприємстві. Відповідно, актуальним залишається 
питання запровадження на підприємстві інформаційних технологій 
обліку з урахуванням системи контролінгу для організації ефективного 
управління на основі використання всебічної інформації, що не тільки 
дає змогу мінімізувати втрати і збитки підприємства, а й служить одним 
із важливих чинників інвестиційної привабливості підприємства, 
створює вигідні умови для отримання доступу до міжнародних ринків 
капіталу. 

Трансформаційні процеси економічного розвитку тісно пов’язані з 
процесами управління на вітчизняних підприємствах. Особлива роль при 
цьому відводиться оперативному управлінню, що набуває все більшого 
значення як інструмент, що дає можливість ефективно виконувати все 
більш складні завдання та потребує дієвого інформаційного підґрунтя. 
Оперативне управління можна охарактеризувати як внутрішній 
інструмент, який базується на самостійно створеній для конкретного 
підприємства інформаційній системі контролінгу. Координуючи 
діяльність основних підсистем управлінської системи та забезпечуючи їх 
інформацією, контролінг виконує інтеграційну, системну формацію, 
необхідність та вміле використання якої стає все більш очевидним на тлі 
тенденцій децентралізації економічної діяльності підприємств. 

Теоретико-методологічні проблеми запровадження інформаційних 
технологій обліку з метою прийняття управлінських рішень розглянуто в 
роботах вітчизняних авторів: М.Т. Білухи, В.О. Осмятченка, В. Ф. Сит-
ника, В.В. Сопка та ін. Однак виконані наукові розробки, публікації 
розглядають окремі аспекти проблеми оцінки та не забезпечують 
комплекс загальнотеоретичних питань, які входять у сучасну сутність 
дослідження, що пов’язана з аналізом та поясненням питань прикладного 
характеру на сучасному етапі розвитку підприємств. 

 
Розділ 1. Інформаційні технології як інструмент контролінгу 

Сучасне впровадження інформаційних технологій передбачає 
врахування, розроблення і проведення програми дій щодо критеріїв 
впливу на прийняття управлінських рішень, включаючи заходи з 
урахуванням організаційних, технічних, фінансових, психологічних та 
інших цілей підприємства. Інформаційні технології набувають вираження 
в інформаційних системах, побудова яких як сукупності інформаційних 
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технологій поетапно охоплює різні аспекти діяльності підприємства й 
різні підсистеми існуючої моделі інформаційного забезпечення.  

Вивчення практичного досвіду використання системи контролінгу за 
умови використання інформаційних технологій має сприяти процесу 
прийняття рішень і завдяки цьому підвищувати економічну ефективність 
ведення бізнесу за декількома напрямами залежно від використання 
даних обліку: 

1) епізодична підготовка фінансово-обліковою службою інформа-
ційних (аналітичних) матеріалів, які не мають цінності для оперативного 
управління підприємством, їх призначення – подання інформації 
власникам (акціонерам); 

2) регулярне застосування підготовки даних щодо характеристики 
поточної діяльності, які надходять із різноманітних інформаційних 
джерел, але між собою не інтегровані, а робота з їх консолідації 
трудомістка, носить неоперативний характер і в процесі систематизації 
та узагальнення призводить до прийняття помилкових рішень; 

3) контролінг як інтегрований механізм управління діяльністю 
підприємства, з яким взаємодіє більшість співробітників підприємства і 
яким постійно користуються та забезпечують систему даними, працюють 
із ними і формують інформаційні бази підприємства. 

У такому контексті ефективний контролінг має ґрунтуватися на 
сучасних комп’ютерних технологіях. У широкому розумінні під 
технологією мають на увазі сукупність методів обробки, виготовлення, 
зміну стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напів-
фабрикату, здійснюваних у процесі виробництва продукції. Технологія – 
це вміння щось робити досконало. Особливістю інформаційних 
технологій контролінгу є те, що вхідним матеріалом виступає інформація, 
його продуктом є також інформація, але якісно нова, інформація про стан 
об'єкта, процес або явище для його економічного трактування. Технологія 
представлена методами і способами роботи персоналу у поєднанні з 
технічними засобами із сукупністю даних, що надходить із різноманітних 
джерел, у різноманітних форматах, задовольняючи інформаційні потреби 
управління. Відповідно, інформаційна технологія – це система методів і 
способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання 
та використання інформації. 

У технологічному розрізі підприємство розглядається як сукупність 
матеріальних, інформаційних, трудових, технологічних ресурсів і 
методів їх взаємодії, організованих для досягнення певної мети. Сучасні 
підприємства створюються як утілення матеріальних та інформаційних 
технологій. При цьому залежно від статутної діяльності підприємства 
інформаційні технології можуть переважати (табл. 1). 

Кожен із визначених компонентів інформаційної технології залежно 
від фази перетворення і використання інформації реалізується за 
допомогою специфічних систем. У цьому розумінні ми можемо говорити 
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про інформаційну технологію як певну сукупність (технологія збору 
інформації, технологія передачі інформації тощо). 

 
Таблиця 1 

Зіставлення основних компонентів технології  
виробництва суспільного продукту 

Компоненти технологій для виробництва продуктів 

Матеріальні Інформаційні 

Підготовка сировини і матеріалів Збір даних або первинної 
інформації 

Виробництво матеріального 
продукту 

Опрацювання даних і отримання 
результатної інформації 

Збут вироблених продуктів 
споживачам 

Передача результатної інформації 
користувачам для прийняття на її 
основі рішень 

 
Інформаційні технології реалізуються здебільшого в автоматизо-

ваному і традиційному (паперовому) видах. Обсяг автоматизації, тип і 
характер використання технічних засобів залежать від характеру 
використання конкретної технології, що породжує змішаний вид 
технологій. 

Одним із видів інформаційної технології виступає автоматизація – 
заміна діяльності людини роботою машин і механізмів. Ступінь, міра 
автоматизації може мінятися в широкому діапазоні – віл систем, у яких 
процес управління повністю здійснюється людиною, до систем, де 
процес управління реалізується повністю автоматично. Традиційне 
трактування запровадження та використання автоматизації в межах 
застосування інформаційної системи та технологій необхідні, коли: 

а) фізіологічні та психологічні можливості людини для управління 
даним процесом є недостатніми; 

б) система управління знаходиться в середовищі, небезпечному для 
життя і здоров'я людини; 

в) участь людини в управлінні процесом вимагає від неї дуже високої 
кваліфікації; 

г) процес, яким треба управляти, знаходиться в критичній або 
аварійній ситуації. 

Представлені підходи є дещо застарілими, сучасний стан господа-
рювання та розвиток технологій спонукає запроваджувати сучасні 
комп’ютерні технології у поточному режимі для максимізації віддачі 
процесів діяльності. Зокрема, комп’ютерна інформаційна технологія має 
на меті підвищити ступінь ефективності прийняття управлінських рішень 
порівняно з традиційними способами підготовки інформації. Водночас 
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така технологія передбачає існування наявності комплексу відповідних 
технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційного процесу, 
і системи управління цим комплексом на основі тих самих технічних 
засобів (як правило, це програмні засоби й організаційно-методичне 
забезпечення, що пов'язує дії персоналу і технічних засобів у єдиний 
технологічний процес). Оскільки істотну частину технічних засобів для 
реалізації інформаційних технологій становлять засоби комп'ютерної 
техніки, то часто під інформаційними технологіями, особливо під 
новими інформаційними технологіями (HIT), мають на увазі комп'ютерні 
інформаційні технології (хоча поняття «інформаційна технологія» 
стосується будь-якого перетворення інформації, у тому числі й на 
паперовій основі). 

Нова інформаційна технологія (комп'ютерна інформаційна техно-
логія) – це інформаційна технологія з прийнятним інтерфейсом роботи 
користувача, що використовує персональні комп'ютери і телекомуні-
каційні засоби, засоби передачі та обміну інформацією. Інструментарієм 
нової інформаційної технології є один або декілька взаємопов'язаних 
програмних продуктів для певного типу комп'ютера, технологія роботи в 
якому дає змогу досягти поставленої користувачем мети (табл. 2).  

 
Таблиця 2  

Основні характеристики нових інформаційних технологій 

Методологія Основна ознака Результат 

Принципово нові засоби 
опрацювання інформації  

«Вбудовування» в 
технологію управління  

Запровадження та 
використання 
технологій 
комунікацій  

Цілісні технологічні 
системи  

Інтеграція функцій 
фахівців обліку і 
менеджерів  

Нова технологія 
опрацювання 
інформації  

Цілеспрямовані 
створення, передача, 
зберігання і 
відображення 
інформації  

Облік закономірностей 
господарської 
діяльності, середовища 

Нова технологія 
прийняття 
управлінських 
рішень  

 
Таким чином, автоматизована інформаційна технологія складається з 

технічних пристроїв, найчастіше – комп’ютерів, комунікаційної техніки, 
засобів організаційної техніки, програмного забезпечення, організаційно-
методичних матеріалів, персоналу, об'єднаних у технологічний 
ланцюжок. Цей ланцюжок забезпечує збір, передачу, накопичення, 
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зберігання, опрацювання, використання і поширення інформації, що 
характерно для системи контролінгу. Якщо розглядати весь життєвий 
цикл інформаційної системи контролінгу, то під комп’ютерними 
інформаційними технологіями розуміють сукупність методологій і 
технологій проєктування інформаційних систем, базових програмних, 
апаратних і комунікаційних платформ, що забезпечують увесь цикл 
управління, його окремих функцій. 

Мета будь-якої інформаційної технології – отримати потрібну 
інформацію необхідної якості на заданому носії. При цьому існують 
обмеження на вартість опрацювання даних, трудомісткість процесів 
використання інформаційного ресурсу, надійність і оперативність 
процесу опрацювання інформації, якість отриманої інформації. 

Прогрес розвитку людства дає змогу перевести технологію ведення 
обліку, контролінгу на новий етап, зробити поступ у розвитку 
технологічного забезпечення прийняття управлінських рішень. На 
даному етапі актуальним стає використання онлайн-ресурсів для 
створення і використання інформаційної бази знань. Різноманітність 
доступних технологій дає змогу перевести розвиток обліково-
інформаційної роботи в іншу площину використання інформаційних 
ресурсів, отримати переваги у веденні документообороту, формуванні та 
представленні звітності у будь-якому необхідному розрізі.  

Запровадження інформаційної системи на підприємстві має 
відбуватися за допомогою інструментів, що мають можливості 
проведення контролінгу як продовження системи обліку. Така система 
повинна давати змогу розробляти систему стратегічних показників 
підприємств, яка крім засобів опису бізнес-процесів має модуль 
контролінгу. Фактично за допомогою даного модуля можна агрегувати 
процесні ключові показники результативності з різних інформаційних 
систем, але при цьому потрібно враховувати, що наскрізні бізнес-
процеси пов'язані з функціонуванням кількох інформаційних систем, що 
вимагає агрегації даних із різних джерел в єдиному сховищі. Саме тому 
інструментарій має бути спеціально адаптований до вирішення завдань 
збору та аналізу процесних показників із безлічі інформаційних систем. 

Перший і очевидний спосіб організації такої бази – цілеспрямована 
побудова інформаційного онлайн-сховища, розвиток електронного 
документообігу, що зберігає копії документів і забезпечене власною 
структурою управління.  

Другий спосіб організації корпоративної бази знань – створення 
корпоративного сервера, заснованого на технології спільного доступу до 
даних. Основний організаційний принцип використання корпоративної 
бази – це доступність інформації кожному користувачеві в будь-який 
момент часу, можливість інтерактивно виправити і доповнити будь-яку 
інформацію або створити нову. Такі інструменти організують 
професійну або корпоративну базу знань за асоціативним принципом, що 
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наближено нагадує природний механізм людської пам’яті. Документи, 
записки, контакти, зображення, відомості про документ (автор 
документа, призначення, отримувач, джерела формування, призначення 
тощо) – будь-які фрагменти інформації – можуть бути пов'язані між 
собою багатьма способами. Співробітники відділів під час складання 
документа на відміну від традиційних інформаційних систем, «карти 
пам'яті» не обмежені вузьким набором запитів і атрибутів, вони здатні 
зберігати довільні асоціації. Більше того, вони відображають 
інформаційну сутність та зв'язки у вигляді динамічних графіків. Однак 
слід зазначити, що подібне графічне представлення, незважаючи на те 
що виглядає переконливо, на практиці придатне далеко не завжди.  

У зв'язку із цим можна впевнено говорити про те, що з плином часу 
комплексні інформаційні системи підприємства будуть містити все більш 
різноманітну і деталізовану інформацію про діяльність підприємства, 
його підрозділів. Причому інформаційна база знань матиме інтерактивне 
середовище, персонал до якої буде мати доступ у межах розроблених 
посадових функціональних обов’язків. Кількість персоналу, що буде 
використовувати корпоративну інформаційну базу, не обмежена.  

У зв’язку з довгим життєвим циклом корпоративна інформаційна 
система підприємства потребує розроблення та використання 
формалізованих відкритих описів протоколів, форматів, інтерфейсів і 
регламентів, доступних будь-якому учаснику (користувачу). 

Одним із завдань запровадження інформаційної системи контролінгу є 
оцінка її ефективності на основі вибраних критеріїв, таких як вартість 
запровадження, вартість обслуговування, динаміка продуктивності праці, 
обсяг витрат тощо. Потребує залучення працівників певної кваліфікації, 
що володіють певними знаннями і навиками розроблення, запровадження 
і використання сучасних систем. В іншому разі знижуються ефективність 
розвитку підприємства, платоспроможність та конкурентоздатність. 

Ефективному запровадженню системи сприяє модульна побудова 
прикладного програмного забезпечення, що має вирішувати низку 
комплексних завдань організації облікового забезпечення управління: 

• ведення обліку за категоріями (кадровий, адміністративний, 
виробничий, фінансовий, управлінський, фіскальний та ін.); 

• моніторинг контрольованих параметрів функціонування підпри-
ємства (показники встановлюються залежно від параметрів діяльності 
підприємства); 

• аналіз і планування; 
• управління людським капіталом, фінансами, виробництвом, якістю, 

матеріальними і грошовими потоками, збутом та сервісним 
обслуговуванням, запровадженням проєктів та ін. 

Система організації запровадження та використання системи дає змогу 
сформулювати загальні техніко-економічні та функціональні вимоги: 
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1) ціна – якість – урахування обмеження бюджету підприємства, що 
виділяється на впровадження системи, необхідність вибирати такі 
варіанти комплексних інформаційних систем, які забезпечують 
максимум функціональних можливостей але за фіксованою ціною; 

2) використання легалізованого програмного забезпечення – під час 
створення та впровадження системи має використовуватися тільки 
ліцензійне програмне забезпечення з метою уникнення санкцій, штрафів 
із боку розробників-правовласників; 

3) модульна структура з можливістю налаштування та масштабу-
вання – вибрана система повинна володіти оптимальним для даного 
замовника набором функцій, швидко адаптуватися під конкретні потреби 
підприємства і мати можливість підключення нових функцій. 
Комплексна інформаційна система повинна забезпечити роботу з будь-
якою кількістю даних, при цьому їх число з часом може зростати; 

4) надійність і безпека – забезпечення надійного функціонування і 
збереження даних протягом усього терміну експлуатації, можливість 
доопрацювати програмне забезпечення із залученням сторонніх 
розробників; 

5) можливість локального і віддаленого доступу – доступність для 
будь-якого користувача (незалежно від їх територіального розташування), 
цілодобова доступність до їхніх робочих матеріалів; 

6) кваліфікація персоналу – забезпечення інтуїтивно доступним 
інтерфейсом, забезпечення швидкого освоєння/навчання, оволодіння 
навиками роботи із системою; 

7) обґрунтовані терміни впровадження – досягнення мінімального 
періоду часу запровадження системи й отримання результатів. 

Представлені вимоги мають бути враховані на початковому етапі 
розгляду проєкту запровадження системи. Для оптимального 
співвідношення побудови системи важливим серед представлених 
елементів є модульна система, яка має враховувати сучасний стан 
нормативної бази щодо регулювання господарської діяльності, структуру 
управління підприємства, розмежовувати обов’язки працівників.  

Модуль управління має підтримувати багатофункціональний сервер, 
що містить найбільш затребувані елементи системи адміністрування, 
документообігу (DocFlow), планування ресурсів (ERP), підтримки 
прийняття рішень, управління людськими ресурсами (НRM), управління 
взаємовідносинами з клієнтами (CRM), створюючи тим самим єдине 
інформаційне середовище корпоративного масштабу та засіб колективної 
роботи (OrgWare) з елементами управління проєктами (Project 
Management). 

Упровадження системи доцільно починати з модулів, що описують 
підсистеми адміністративного управління підприємства, а також обліку 
та управління людськими ресурсами. Функція цієї підсистеми полягає у 
формуванні персонального офісу – обґрунтуванні організаційної 
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структури суб’єкта господарювання у вигляді ієрархічної, або 
«деревовидної», моделі, яка найбільш зрозуміла користувачам.  

Основні функції підсистеми адміністративного управління дають 
змогу: 

 створювати облікові записи серверів системи «Персональний офіс» 
та опис організаційної структури кожного територіально віддаленого 
підрозділу підприємства; 

 описувати наявність вузлів оргструктури та їхні атрибути; 

 вказувати на взаємозв'язок між вузлами оргструктури і рівні їх 
підпорядкування; 

 задавати й успадковувати властивості «батьківських» вузлів; 

 зберігати історію зміни організаційної структури; 

 здійснювати розрахований на багато користувачів авторизований 
доступ до системи; 

 розмежовувати права доступу до різної інформації та окремим 
режимам системи на основі паролів користувачів; 

 визначати власний набір і значення атрибутів організації; 

 визначити власний набір і форми шаблонів типових документів 
організації; 

 забезпечувати єдиний порядок роботи через уніфікований інтерфейс 
користувача. 

Другим за значимістю модулем системи є «облік і управління 
людськими ресурсами». Підсистема обліку й управління людськими 
ресурсами вирішує такі завдання: 

 документування інформації про персонал за допомогою 
функціонального зберігання й управління даними про співробітників 
компанії на всіх етапах взаємовідносин із ними; 

 структурування інформаційного обміну між менеджерами всіх 
рівнів; 

 створення єдиного регламенту роботи персоналу за рахунок надання 
співробітникам доступу до певних інформаційних ресурсів; 

 анонімна узгодженість дій персоналу в плані проведення контролю 
над веденням і доступом до даних; 

 підвищення прозорості діяльності підприємства як для персоналу, 
так і для клієнтів; 

 моніторинг стану персоналу та рівня його мотивації; 

 управління кар'єрою персоналу; 

 проведення тестування (голосувань) серед співробітників; 

 створення електронної бібліотеки (медіатеки) та доступу до неї; 

 управління контролем знаннями персоналу; 

 оцінка рівня професійних знань співробітників і навчання 
персоналу, управління корпоративними знаннями; 
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 накопичення статистичної інформації з метою подальшої 
оптимізації взаємодії співробітників підприємства; 

 створення звітних форм і документів. 
 
Розділ 2. Функціональні можливості контролінгу бізнес-процесів 
Сфера використання систем контролінгу бізнес-процесів на 

вітчизняних підприємствах є досить різноманітною й охоплює всі бізнес-
процеси. Найбільш відчутний результат використання такої системи 
спостерігається під час обробки і виконання замовлень та роботи 
кадрової служби.  

Підсистема обліку та управління людськими ресурсами дає змогу: 

 задавати набір атрибутів для кожного співробітника у вигляді 
персональних даних; 

 задавати необхідну кількість аксесуарів та їхніх атрибутів для 
кожного набору персональних даних до будь-якої кількості вузлів 
оргструктури (підрозділів); 

 приєднувати до персональних даних будь-яку кількість документів 
деякого типу з характерними для них атрибутами; 

 вести облік розподілу ресурсів організації за відповідними 
співробітниками; 

 ставити штатну чисельність підрозділу і контролювати її фактичну 
величину; 

 здійснювати пошук персональних даних, документів, речей по 
атрибутах підрозділів; 

 створювати звіти по шаблонах типових документів і направляти їх 
як через електронну пошту розсилки адресатам, так і безпосередньо в 
папки документів електронної канцелярії підприємства. 

З огляду на завдання та функції, модуль системи реалізує перехід від 
поняття «кадровий облік» до поняття «облік і управління людськими 
ресурсами». 

Окрім перелічених завдань, підсистема управління людськими 
ресурсами має взаємодіяти з іншими модулями системи в частині обміну 
інформацією (наприклад, розрахунок оплати праці, відпрацювання 
робочого часу, електронного документообороту та ін.). 

Інформаційна система підприємства має забезпечити узгоджену 
роботу різних модулів, реалізацію тих чи інших завдань, відображати 
етапи виконання завдань за допомогою відображення ланцюжка 
операцій, а також повторення виконання заданої траєкторії дій 
ланцюжком (циклічно за визначений період).  

Організація контролінгу ґрунтується на циклічному повторенні таких 
дій: пошук інформації, створення відповідного документа, аналіз 
інформації, що міститься в звітному документі, прийняття управлінського 
вирішення, реалізація заходів із метою здійснення управлінського 
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рішення, контроль над ходом заходів, уведення в базу даних (БД) 
структурованої інформації про хід заходу (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Формування управлінських рішень в інформаційній системі 

підприємства на основі контролінгу бізнес-процесів 
 
Така система на підставі відповідних запитів дає змогу сформувати 

відомість, на підставі якої розробляються проєкти відповідних 
розпоряджень або наказів, які також можуть бути підготовлені за 
типовим шаблоном і збережені в базі даних. Проєкти документів в 
електронному вигляді можуть бути далі передані в електронну 
канцелярію, що дасть змогу провести процедури узгодження, 
затвердження та контролю за ходом виконання кожного розпорядження.  

Ключовим елементом створення інформаційної бази контролінгу є 
введення повної інформації про документи працівників у базу даних, що 
дає змогу створювати різноманітні звіти.  

Використання систем контролінгу бізнес-процесів пов'язане також з 
етапом створення нових продуктів, реалізацією нових проєктів. 
Здебільшого при цьому виникає необхідність роботи з персоналом, його 
підбором на певні посади. У деяких випадках для оперативного 
реагування на зміни, що відбуваються на ринку кваліфікованих кадрів, 
підприємства вибирають управління прийомом співробітників на роботу 
як критичний процес компанії. У практиці реалізації проєктів досить 
часто здійснюється диференціація системи контролінгу бізнес-процесів і 
рішень у галузі управління персоналом, що дає змогу відслідковувати 
шлях кандидата, який претендує на посаду, і дії, що відносяться до його 
прийому. Ключовими показниками результативності під час оцінки 
якості даного процесу можуть служити період від моменту першого 
контакту з претендентом до моменту підписання контракту про прийом 
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на роботу, а також число співробітників підприємства, залучених у цей 
процес. Із використанням цих показників можливості оптимізації 
процесу виявляються дуже швидко, що призводить не тільки до 
скорочення часу здійснення роботи з персоналом, а й до поліпшення 
якості діяльності і до оптимізації використання трудових ресурсів.  

У разі застосування контролінгу в процесі управління персоналом 
результатом може бути зменшення числа необхідних співробітників та 
ефективна робота з кандидатами на посади. 

Іншим підходом до організації інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень є елементи процесного підходу, які 
реалізуються на практиці за допомогою спеціалізованих інструментів. 
Механізм упровадження процесного управління полягає у виділенні 
об'єкта управління – бізнес-процесу та організації безперервного циклу 
його вдосконалення, тому під час використання процесного підходу 
необхідно забезпечувати повний цикл управління, одним з етапів якого є 
введення контролінгу. Саме сучасні технології дають можливість 
усебічного застосування контролінгу показників бізнес-процесу як його 
результативності. 

При цьому на етапі контролю процесу здійснюється збір даних 
показників та їх порівняння з плановими значеннями, а на етапі аналізу – 
визначення чинників, що вплинули на зміну показників (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Основні етапи контролінгу  

в інформаційній системі управління підприємством 
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Для реалізації етапу контролінгу в першу чергу необхідно визначити 
набір ключових показників результативності, відповідно до якого будуть 
здійснюватися контроль та аналіз бізнес-процесу. 

На практиці визначення показників відбувається на підставі аналізу 
існуючих бізнес-процесів, однак потрібно прагнути до забезпечення 
зв'язку оперативного рівня управління бізнес-процесами зі стратегічним 
рівнем управління підприємством. У зв'язку із цим до впровадження 
інструментів контролінгу рекомендується побудова збалансованої 
системи показників (ЗСП), для того щоб під час аналізу та вдоско-
налення бізнес-процесів використовувався орієнтир на стратегічно 
важливі показники. 

Здійснення контролінгу в циклі управління бізнес-процесами дає 
можливість швидкої їх адаптації до мінливих умов зовнішнього 
середовища, що нині дуже важливо для підприємств. У зв'язку із цим 
вирішення завдання контролінгу бізнес-процесів може значно збільшити 
ефективність діяльності. 

Чималу роль останнім часом набуває контролінг бізнес-процесів, що 
виходять за рамки певної інформаційної системи або навіть за межі 
окремого підприємства (наприклад, під час управління логістичним 
відділом). У цьому разі найбільш ефективною є організація контролінгу 
бізнес-процесів із використанням спеціалізованих інформаційних систем, 
що дає змогу автоматично визначати ключові показники результа-
тивності та ефективно використовувати результати аналізу. 

Для забезпечення дієвості контролінгу бізнес-процесів спеціалізовані 
інформаційні системи повинні мати додаткові можливості, серед яких – 
запуск автоматичних попереджень у разі виникнення відхилень, 
формування системи звітності в різних розрізах. 

Однак існує одна умова для ефективного впровадження систем 
контролінгу на підприємстві – досить високий ступінь автоматизації 
існуючих бізнес-процесів. Якщо більшість бізнес-процесів на підпри-
ємстві здійснюється в ручному режимі, без використання інформаційних 
систем, то впровадження системи контролінгу не призведе до збільшення 
ефективності. 

Вимоги, що висуваються до обробки замовлень, наприклад скорочення 
часу даної процедури, як правило, не можуть бути досягнуті шляхом 
часткової оптимізації бізнес-процесу. Тільки вдосконалюючи його у 
цілому, можна досягнути необхідного рівня надійності під час виконання 
замовлень у строк, що матиме позитивний вплив на відносини із 
замовником. 

Для підприємств, що працюють на ринку логістики, важливим є 
контроль процесу управління поставками. Основні показники для 
проведення контролінгу діяльності при цьому такі: час циклу реалізації 
окремих процесів постачальником, порівняння планових і реальних 
показників (оцінка процесів, де спостерігалися порушення і поліпшення 
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якості поставок). Аналітична оцінка виконання підрядником конкретних 
замовлень має велике значення для проведення таких бізнес-процесів, як 
розроблення та випуск продукції, управління закупівлями матеріалів, 
дотримання стандартів випуску продукції, врахування вимог до упаковки 
і відвантаження. Така оцінка має здійснюватися на основі моніторингу 
угод про рівень відвантаження продукції (надання послуг). Такі договори 
найчастіше використовуються в програмах аутсорсингу й є описами 
послуг, що надаються клієнтам постачальниками, на основі об'єктивних 
кількісних критеріїв. Ці угоди успішно служили інструментами 
моніторингу узгоджених послуг, забезпечували задоволеність клієнтів і 
зараз знайшли широке застосування в нетехнічних сферах для 
проведення кількісних оцінок здійснюваних функцій (постачання, 
пошуку клієнтів). Системи контролінгу використовуються в даній сфері 
для моніторингу відповідності послуг цим угодам залежно від певних 
показників. 

Здебільшого інтерес до запровадження контролінгу виникає після 
того, як підприємство вже автоматизувало свої бізнес-процеси. При 
цьому потрібно зазначити, що автоматизація не дає всіх можливих 
переваг із погляду процесного підходу, якщо не організований зворотний 
зв'язок для забезпечення безперервного вдосконалення бізнес-процесів, 
тобто якщо відсутній їх контролінг. 

Як правило, замовником і основним користувачем результатів 
контролінгу виступає вище керівництво компанії, але такими можуть 
бути менеджери середньої ланки, що відповідають за певні бізнес-
процеси, для яких важлива статистика, пов'язана з виконанням бізнес-
процесу, що впливає на його подальшу оптимізацію. Для виконавців у 
першу чергу значення має можливість пошуку «вузьких місць» в 
існуючих бізнес-процесах. 

 
Висновки 

Упровадження контролінгу бізнес-процесів має відбуватися на основі 
інструментів, що забезпечують роботу та збір даних із багатьох модулів 
інформаційної системи підприємства та із зовнішніх джерел. Система 
контролінгу на підприємстві має розглядати весь бізнес-процес, 
починаючи з фрагментів, що ведеться окремими інформаційними 
системами, розкриваючи потенціал оптимізації процесу, і закінчуючи 
проведенням бенчмаркінгу з іншими процесами. Оцінка наскрізного 
процесу також дає змогу виявити «вузькі місця», що виникають через 
тривалий період очікування надходження ресурсів або інформації під час 
його реалізації, що створює можливості для оптимізації. Цілі 
впровадження системи контролінгу можуть бути такими: 

 побудова повного циклу управління бізнес-процесами; 

 підвищення прозорості та якості здійснення бізнес-процесів; 

 визначення рівня автоматизації контрольованих бізнес-процесів; 
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 створення засобів контролю процесних показників діяльності; 

 створення інструменту для аналізу статистичних даних про бізнес-
процеси; 

 бенчмаркінг виконуваних бізнес-процесів; 

 вимір реальної ефективності бізнес-процесів; 

 створення основи для подальшого вдосконалення бізнес-процесів; 

 упровадження ефективних систем вимірювання та оцінки 
результатів проведення організаційних і структурних перетворень. 

Слід зазначити, що на додаток до створеного інструменту контролінгу 
бізнес-процесів необхідно переглянути систему повноважень і 
мотивування співробітників для забезпечення відповідальності топ-
менеджерів за фактичні показники бізнес-процесів. Тільки у цьому разі 
на підприємстві з'являться люди – керівники процесів, які зацікавлені в 
їх оптимізації. 

Як результат застосування контролінгу можна відзначити автома-
тизований моніторинг показників якості послуг, гарантовані строки 
виконання послуг. Як правило, результати використання систем 
контролінгу в процесах продажів і закупівель можуть бути такими: 
підвищення ймовірності виконання замовлень у строк, зменшення часу, 
необхідного для здійснення циклів бізнес-процесів. 

Для більшості підприємств постає критичне питання щодо управління 
фінансовими ризиками, особливо такими, що надають фінансові послуги. 
Для таких підприємств використовують системи контролінгу бізнес-
процесів як інструмент визначення ймовірності ризиків і втрат на основі 
реальних процесів, а також для встановлення чинників впливу на них. У 
разі застосування систем контролінгу для управління ризиками 
результатом можуть бути кількісна оцінка ймовірностей та якісна оцінка 
чинників впливу. 

На додаток до цього фіксація в системі показників виконання 
контрольних процедур дає змогу мінімізувати витрати на здійснення 
внутрішнього контролю. 
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NEW APPROACHES TO BUSINESS IN CONTEXT  

OF CONTEMPORARY GLOBAL ECONOMIC TRENDS 
 
Summary 
The intensive development of new technologies, as well as social changes, 

makes that existing solutions and methods obsolete and inefficient. Means, by 
which organizations must change the way they think about many aspects of 
their business. The main macroeconomic indicators related to changes are: 
population sizes, innovation in various sectors of the economy are highlighted 
in the article. Main skills required for employees are addressed and their 
changes reflected. The skills tendencies demanded in 2022 are presented. 
Several approaches to digital environment, such as the digital economy, 
society index and the economy of data lifecycle are reflected. Digital 
shockwaves in business, such as: evolving challenges; business models; ways 
of working; disruptive technologies are described. Mail socio-cultural trends, 
drivers and influences and international business culture are covered. In the 
context of the European Qualifications Framework, the objectives of the 
proposal are specified. Author proposes the digital business model that 
reflects: the main trends of the modern economy, proposals for enterprise’s 
actions and expected results, while forming a value chain. 

 
Introduction 

A global transformation started in the early 1990s. What once seemed a 
linear progression towards greater democracy, more open markets and 
peaceful international cooperation appears to be weakening. It is unlikely to be 
the dominant paradigm by 2030. Three revolutions are simultaneously under 
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way which are bound to alter the strategic challenges that Europe will have to 
address: an economic and technological, a social and democratic and 
geopolitical revolution [1].  

The international economy almost certainly will continue to be characterized 
by various regional and national economies moving at significantly different 
speeds, a pattern reinforced by the 2008 global financial crisis. The contrasting 
speeds across different regional economies are exacerbating global imbalances 
and straining governments and the international system. The key question is 
whether the divergences and increased volatility will result in a global 
breakdown and collapse or whether the development of multiple growth 
centers will lead to resiliency. The absence of a clear hegemonic economic 
power could add to the volatility [2]. 

Four technology arenas will shape global economic, social, and military 
developments as well as the world community’s actions pertaining to the 
environment by 2030. Information technology is entering the big data era. 
Process power and data storage are becoming almost free; networks and the 
cloud will provide global access and pervasive services; social media and 
cybersecurity will be large new markets. 

The human race is growing older and richer with a growing middle class 
and widening inequalities across societies. By 2030, the global middle class is 
expected to reach 5.0 billion, from current’s 1.8 billion. In addition, the global 
middle class (annual income of $14,600 to $29,200 for a family of four) is 
expected to grow by 66%, to a total of about 3 billion more consumers with 
increased purchasing power and expectations, while China’s cities alone will 
be home to nearly 1 billion people. At the same time, life-expectancy is 
increasing by two years every decade, while fertility rate is declining. As an 
outcome, the latest growth estimates for the world population contrast with 
earlier forecasts of a substantial global population increase. Over the next 
20 years, the world population will increase by 1.4 billion people to 
8.3 billion, up 20% (0.9% or 70 million people p.a.) from 6.9 billion today [3]. 

 
Part 1. Trends and innovations 

The range of innovations of the next 20 years cannot be easily predicted, 
however important developments are expected in: Artificial Intelligence (A.I.) 
is anticipated to surpass human intelligence around 2030.  The miniaturization 
of products, with nanotechnology remaining in the heart of future innovations, 
and affecting several industries such as ICT and Health. Medical innovations, 
that will significantly improve quality of life (especially for the elderly), and 
prolong life expectancy. Energy sector; it is expected to have renewables 
vastly replacing the use of fossil fuels, mainly due to innovations in solar 
energy, geothermal energy, energy efficiency and storage, and possibly in 
nuclear fusion, synthetic biology to produce bio-fuels, personalized medicine, 
healthier food, so the Economy of Data Lifecycle will thus become (fig. 1) [4]. 
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Fig. 1. The Economy of Data Lifecycle 

Source: Journey 2020 Digital Shockwaves in Business 

 
As traditional industries grow and mature, their core technologies often 

become commodities and thus their differentiating competencies are 
increasingly coming from their service components, switching the innovation 
paradigm from product innovation to service innovation. In parallel, the 
avalanche of technological innovations is continuously creating new markets 
and risks for corporations and countries not able to follow the speed of 
changes. The term disruptive business model is exactly used to describe these 
new markets created by new technological innovations or by old technologies 
that are used in new ways. 

Several of the underlying approaches used by pure digital businesses can be 
successfully applied to existing traditional ones to help accelerate their 
digitalization: 

1. Digital businesses have lower, more flexible cost bases. 
2. Digital business techniques enable business simplification. 
3. Digital business brings significant competitive advantage through 

connecting markets and undercutting prices though cross-subsidization. 
4. Digital businesses learn fast via a trial and error culture. 
Given the wave of new technologies and trends disrupting business models 

and the changing division of labour between workers and machines 
transforming current job profiles, the vast majority of employers surveyed for 
this report expect that, by 2022, the skills required to perform most jobs will 
have shifted significantly. While these skill shifts are likely to play out 
differently across different industries and regions, 31 globally, our respondents 
expect average skills stability (the proportion of core skills required to perform 
a job that will remain the same) to be about 58%, meaning an average shift of 
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42% in required workforce skills over the 2018–2022 period. Key skills 
demand trends identified by our analysis include, on the one hand, a continued 
fall in demand for manual skills and physical abilities and, on the other hand, a 
decrease in demand for skills related to the management of financial and other 
resources as well as basic technology installation and maintenance skills 
(Table 1) [5].  

 
Table 1 

Comparing skills demand, 2018 vs.2022, top ten 

Today, 2018 Trending, 2022 Declining, 2022 
Analytical thinking and 
innovation 

Analytical thinking and 
innovation 

Manual dexterity, 
endurance and precision 

Complex problem-
solving 

Active learning 
strategies 

Memory, verbal, 
auditory and spatial 
abilities 

Critical thinking and 
analysis 

Creativity, originality 
and initiative 

Management of 
financial, material 
resources 

Active learning 
strategies 

Technology design and 
programming 

Technology installation 
and maintenance 

Creativity, originality 
and initiative 

Critical thinking and 
analysis 

Reading, writing, math 
and active listening 

Attention to detail, 
trustworthiness 

Complex problem-
solving 

Management of 
personnel 

Emotional intelligence Leadership and social 
influence 

Quality control and 
safety awareness 

Reasoning, problem-
solving and ideation 

Emotional intelligence Coordination and time 
management 

Leadership and social 
influence 

Reasoning, problem-
solving and ideation 

Visual, auditory and 
speech abilities 

Coordination and time 
management 

Systems analysis and 
evaluation 

Technology use, 
monitoring and control 

Source: Future of Job survey 2018, World Economic Forum [5] 

 
Skills continuing to grow in prominence by 2022 include Analytical 

thinking and innovation as well as Active learning strategies. The sharply 
increased importance of skills such as Technology design and programming 
highlights the growing demand for various forms of technology competency 
identified by employers surveyed for this report. Proficiency in new 
technologies is only one part of the 2022 skills equation, however, as ‘human’ 
skills such as creativity, originality and initiative, critical thinking, persuasion, 
and negotiation will likewise retain or increase their value, as will attention to 
detail, resilience, flexibility and complex problem-solving.  
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Emotional intelligence, leadership and social influence as well as service 
orientation also see an outsized increase in demand relative to their current 
prominence.Companies will need to pursue a range of organizational 
strategies in order to stay competitive in the face of rapidly changing 
workforce skills requirements. To do this, the skills of executive leadership 
and the human resources function will also need to evolve to successfully lead 
the transformation. With regard to likely approaches towards workers facing 
shifting skills demand, companies surveyed for this report specifically 
highlight three future strategies: hiring wholly new permanent staff already 
possessing skills relevant to new technologies; seeking to completely automate 
the work tasks concerned; and retraining existing employees [5]. 

Also, new manufacturing and automation technologies such as additive 
manufacturing (3D printing) and robotics have the potential to change work 
patterns in both the developing and developed worlds. In developed countries 
these technologies will improve productivity, address labor constraints, and 
diminish the need for outsourcing, especially if reducing the length of supply 
chains brings clear benefits. Nevertheless, such technologies could still have a 
similar effect as outsourcing: they could make more low- and semi-skilled 
manufacturing workers in developed economies redundant, exacerbating 
domestic inequalities. 

The European innovation scoreboard provides a comparative analysis of 
innovation performance in the EU countries, other European countries, and 
regional neighbours. It assesses relative strengths and weaknesses of national 
innovation systems and helps countries identify areas they need to address. 
The European innovation scoreboard 2019 was released on 17 June 2019 [6].  

Ukraine is a modest innovator. Over time, performance has declined relative to 
that of the EU in 2011. Human resources and Employment impact are the 
strongest innovation dimensions. Ukraine scores high on Employment in 
knowledge-intensive activities, new doctorate graduates and Non-R&D 
innovation expenditures. Linkages, innovation-friendly environment, and finance 
and support are the weakest innovation dimensions. Low-scoring indicators 
include SMEs with product or process innovations, SMEs with marketing or 
organizational innovations, and R&D expenditure in the public sector. Structural 
differences with the EU are shown in the table below (figure 2). For several 
indicators data are not available. Various economic indicators are well below the 
EU average, including GDP per capita, the employment share in manufacturing, 
the employment share in services, and top R&D spending enterprises per 
10 million population. Average annual GDP growth is above the EU average. 
Performance of the EU innovation system, measured as the weighted average of 
the performance of the innovation systems of all 28 Member States, has 
improved by 8.8 percentage points between 2011 and 2018. There are differences 
in performance changes for the different dimensions and indicators. Figure 2 
shows the change for each dimension and indicator in 2018 compared to the 2011 
performance level (the blue coloured bars) and in 2017 (the black coloured bars).  
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Fig. 2. Performance change between 2011 end 2018 by dimension indicator 
 
The difference between the respective blue and black coloured bar thus 

illustrates the change in the most recent year. Performance has improved most 
(58.1 percentage points) in innovation-friendly environment, with strongly 
increasing performance in Broadband penetration. Performance has also 
increased in Human resources (22.3 percentage points) with increasing 
performance for all three indicators. Performance has also increased strongly 
in Firm investments (19.2 percentage points) with increasing performance for 
all three indicators.  
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A strong increase in International scientific co-publications has led to a 
12.6 percentage point increase for Attractive research systems. Performance in 
Finance and support has increased (9.4 percentage points) because of 
increasing Venture capital expenditures. Performance has increased more 
moderately for Employment impacts (4.4 percentage points) and for Linkages 
(3.9 percentage points). Performance has decreased in Intellectual assets, 
where a strong increase in Trademark applications has been offset by 
declining performance in PCT patent applications and Design applications, 
and Innovators, where performance has decreased for all three indicators [6]. 

Notes, that normalised scores in 2018 (blue coloured bars) and 2017 (black 
coloured bars) relative to those in 2011 (=100). 

So, the Digital Economy and Society Index (DESI) is a composite index 
that summarises relevant indicators on the Europe’s digital performance and 
tracks the progress of the EU Member States in digital competitiveness. 
Advanced digital skills are becoming a prerequisite for entry into many jobs 
and have a wide range of applications, even beyond domains where they are 
needed for core tasks.  

 
Part 2. Contemporaty economy and employees 

Across competence dimensions, the largest skills deficit, both among the 
active labour force and the population at large, relates to the use of software 
for content manipulation. Almost one in three internet users in the EU has no 
skills in this area (i.e. they claimed not to have carried out any of the activities 
considered under this dimension, which range from relatively basic text 
treatment and spreadsheet-based work to video editing and coding). This share 
is particularly large in the Member States like Bulgaria, Romania (about 51 % 
of internet users) as well as Latvia (40 %) and Ireland (39 %). Conversely, in 
others like Luxembourg, Portugal, the UK and the Netherlands, a large 
majority of internet users has above basic software skills (69 %, 58 % and 
57 %, respectively). By type of activity, only about 7 % and 30 % of the EU 
internet users had, respectively, written code and used advanced spreadsheet 
functions. In contrast, 82 % and 73 % can be considered to have above basic 
skills in the information and communication dimensions respectively. 

The digital transformation of society, the economy and industries across all 
sectors will have a far-reaching impact for Europe and its citizens. It presents 
a major opportunity for Europe, but is also accompanied by a number of 
challenges. In particular, Europe must ensure that its citizens and its labour 
force have the appropriate digital skills to live and work in the new digital era. 
No one must be left behind. The Digital Skills and Jobs Coalition (Coalition) 
brings together Member States, companies, social partners, non-profit 
organisations and education providers who take action to tackle the lack of 
digital skills in Europe. It is organised around four major pillars:  

 Digital skills for all: developing digital skills to enable all citizens to be 
active in our digital society: 



627 

 Digital skills for the labour force: developing digital skills for the digital 
economy, e.g. upskilling and reskilling workers, jobseekers; actions on career 
advice and guidance: 

 Digital skills for ICT professionals: developing advanced digital skills for 
ICT professionals in all sectors of the economy;  

 

 
 

 Digital skills in education: transforming teaching and learning of digital 
skills in a lifelong learning perspective, including the training of teachers. 
A cross-pillar priority is to make sure women can make full use of the 
opportunities the digital economy provides, including how to motivate more 
girls and women to consider a career in digital. 

Our values are important because they help us to grow and develop. They 
help us to create the future we want to experience. 

Every individual and every organisation is involved in making hundreds of 
decisions every day. The decisions we make are a reflection of our values and 
beliefs, and they are always directed towards a specific purpose. That purpose 
is the satisfaction of our individual or collective (organisational) needs [7].  

During the next few years, businesses will experience a fluctuating and 
tremulous environment. Waves of change originating from long term 
megatrends will be compounded by Digital Shockwaves, impacting business 
models, organizational structures, operational processes, collaboration, 
financial models practically all aspects of business. Navigating such change 
and disruption will not be straightforward and there will be no one-size-fits-all 
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solution. Nevertheless the scientists from Atos Scientific Community do 
believe that there are a number of areas that businesses can and should focus 
on to ride the Digital Shockwaves. They are:  

 Emphasizing the situational awareness before strategy; 

 Simplifying all aspects of your business; 

 Preparation for Common Industrial Data Platforms; 

 Increasing of the granularity of your processes and transactions; 

 Maximizing the Automation; 

 Flattening your organization and enable new (transformational) 
leadership to emerge; 

 Breaking internal silos; 

 Putting the customer in a central place even if you are a B2B company; 

 Multi-speed IT is not a magical solution; 

 Counterbalancing the digerati; 

 Disruptive vs incremental innovation; 

 Investing in data collection, stewardship and analytics (fig. 3) [4]. 
 

 

Fig. 3. Digital Shockwaves in Business 

Source: Journey 2020 Digital Shockwaves in Business 
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Further more, in 2012 Atos introduced four megatrends that, in our view, lie 
behind most of the significant changes the world is experiencing: 
Globalization, Demographics, Economic Sustainability and Trust. Now we are 
adding a fifth emerging megatrend: Automation. 

The Internet makes flexible access to large global communities feasible, 
allowing small core teams within an organization to collaborate on-demand 
with a large community of users, customers, alumni, vendors, partners, fans 
and staff. Small core teams could end up being the only fixed part of an 
organization’s employee base, with the majority of existing staff moving to 
the community (loosely coupled but highly inspired and mobilized), or to the 
crowd (loosely coupled and involved on an occasional basis). Successful and 
responsive businesses will need to leverage this community and crowd. 

This transformation will affect all roles and positions, accompanying the 
existing trend towards flatter organizations. As the spotlight on the “value of 
activity” intensifies, we may be facing a possible economic recovery not 
accompanied by job creation.  

To cope with these differences we need a mechanism that can compare 
national qualification systems and ensure that the learning outcomes of each 
qualification can be easily understood and compared. 

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) 1 
was established in 2008 aided by the European Parliament and Council 
Recommendation. The aim was to improve the transparency, comparability 
and portability of people’s qualifications in Europe [8]. 

The Member States develop the provision of key competences for all the 
parts of their lifelong learning strategies, including those for achieving universal 
literacy, and use the ‘A European Reference Framework of Key Competences 
for Lifelong Learning’ (hereinafter referred to as ‘the Reference Framework’). 

The Recommendation created a common reference framework of eight 
European generic levels of learning, which serves as a ‘translation grid’ 
between national qualifications systems. Each level is defined in terms of 
knowledge, skills and competence in relatively abstract terms. All types and 
levels of qualifications are covered, including those resulting from formal 
education and training at all levels, but also private sector qualifications and 
international (sectoral) qualifications. Level 1 represents the lowest level of 
proficiency, level 8 is the highest. In principle all possible ways of learning 
can lead to the learning outcomes corresponding to the eight levels, including 
formal and informal learning. 

The comparison of national qualification levels to the eight EQF levels is 
done through a process called ‘referencing’. In this context, qualifications are 
first included in a national qualifications framework (classifying national 
qualifications and their levels) and then, through the EQF translation grid, 
their levels are compared across the EU. 

New approaches. The growing internationalisation of products and services 
value chains has triggered an increasing number of international (sectoral) 
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qualifications industry-based training and certifications, based on standards 
developed by international companies or sectoral organisations, such as the e-
competence framework or the banking and welding sectoral frameworks. 

Relevant education and training will be of paramount importance to meet 
the seemingly ever changing skills requirements [4]. Effective use of cross 
cultural management can provide a source of innovative thinking and enhance 
the competitive position of enterprise. However, cultural differences can 
interfere with the successful completion of projects in today’s multicultural 
global business community. To achieve effective competitive position 
managers should be culturally sensitive and promote creativity and motivation 
through cultural leadership. Managers in today’s multicultural global business 
community frequently encounter cultural differences, which can interfere with 
the success of firm's activity (fig. 4) in Social and Cultural Changes in the 
European Arctic. 

 

 

Fig. 4. Main socio-cultural trends, drivers and impacts 
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The wave of globalization has already gained the status of a worldwide 
phenomenon. It deals with the economic, financial, trade and communication 
integration of different markets of the world. It deals with an expansion of 
trade in goods and services. It is also looked as a process which is contributing 
in making the world economy more interdependent. 

Some cross-culture leaders choose to use managerial intervention as a 
strategy to deal with culture-related barriers. This involves setting specific 
ground rules for the team and stepping in when an authoritative role is 
required. Depending on the severity of the cultural barrier, a manager may 
choose to completely remove an employee from the team. This is a costly 
strategy, as the company invests a lot of money and time in hiring and training 
an employee [9]. 

Managing the business in a foreign country requires managers to deal with a 
large variety of cultural differences. As a result, international managers must 
continually monitor the political, law, educational, technological add others 
systems (fig. 5). 

The task of managing a diversified and dispersed workforce at home and 
internationally is another major demand facing today’s global leaders. 
Fostering good communication and building trust have always been two 
seminal issues in leadership, but learning how to do so among a culturally 
diverse team is a whole new challenge.  

 

 

Fig. 5. International business culture 
 
Cross-cultural management: 

 Describes organizational behavior within countries and cultures; 

 Compares organizational behavior across countries and cultures; 

 Improves the interaction of customers, supplires, employees, CEO’s and 
others from countries and cultures around the world. 

Managers all over the world have realized that culture significantly 
influence to effectiveness of enterprise and economy in general. Nowadays, 
economy is extensively being up to the cultural development. Social 
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awareness about cultural multiplicity, integrity and valuable, is also on the 
increase. 

The key question right now is to figure out what business models this new 
reality unveils. What kind of value chains make sense only on top of a 
decentralised trust model? Certainly a lot of ICOs seem to have legit answers 
to this dilemma, and it is possible to see them implementing their proposed 
approaches. 

This paradigm shift is a huge opportunity for startups and large 
companies alike. Although, big companies also have the added opportunity 
of making their existing operations more efficient by removing most of their 
internal slack. 

If we isolate Trust itself from the business model that depends on Trust, the 
immediate use case that comes to mind is the Token Curated Registry model. 
In that case, the community members can rate any individual, and their 
opinion is as strong as the amount of tokens they hold. Although there are 
some challenges to operate this model in smaller communities, at scale it 
should be self-sustainable. 

Other business models imply implementing the services rendered by the 
Gig Economy companies, but built on the blockchain. That decentralizes the 
business model and the underlying Trust along with it. 

Regardless, this is a pivotal time for every company that depends on trust 
from their users and clients, which arguably comprises every company on 
Earth. For some companies this is more top of mind than for others. Some 
have ongoing PR train wrecks due to trust issues from their user base, for 
those this might be a once in a lifetime opportunity to recover. For all others, 
this is a great time to get involved in the new paradigm, since it will likely 
bring massive change in the years ahead and possibly significant disruption to 
their markets [10].  

Businesses need to adopt flexible, dynamic and patient strategies to 
navigate these rapidly evolving and maturing emerging markets Emerging 
market development will create many opportunities for business. These will 
arise as these economies progress into new industries, engage with world 
markets and as their populations, which will also be more youthful on average 
than in advanced nations, get richer. As these emerging countries develop their 
institutions, fostering social stability and strengthening their macroeconomic 
fundamentals, they will become more attractive places to do business and live, 
attracting investment and talent. These economies are rapidly evolving and 
often relatively volatile, however, in this way companies will need dynamic 
and flexible operating strategies to succeed in them. Businesses should be 
prepared to adjust their brand and market positions to suit differing and often 
more nuanced local preferences. An in-depth understanding of the local 
market, policy regimes and consumers will be crucial, which will often 
involve working with local partners [11].  
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In view of the above, we propose a Digital business model that reflects the 
Trends of modern economy, specifies what actions should be taken by the 
management of the company for achievement positive results of activities and 
what will be able to form values chain (fig. 6). 

 

 

Fig. 6. Digital business model  

Source: [12; 13] 

 
The current recommendation stipulates that international sectoral 

organisations should be able to relate their qualifications systems to a common 
European reference point and thus show the relationship between international 
sectoral qualifications and national qualifications systems. However, the 
Recommendation did not create explicit provisions on how this direct relation 
to the EQF should be achieved. Owing to the lack of a common procedure, 
some Member States have integrated some international (sectoral) quali-
fications into their national qualifications frameworks. As a consequence, the 
same qualification would need to follow all national procedures, creating a 
high risk of inconsistencies between countries, specifically the risk that the 
same qualification is given different EQF levels. This also generates a high 
administrative burden for the international (sectoral) organisations as they also 
would need to sign up to all national quality assurance procedures and 
requirements. 

More specifically the objectives of the proposal are: 
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– to strengthen the existing process of referencing national qualifications 
systems and levels to the EQF; 

– to improve transparency, comparability and understanding of 
qualifications held by individuals; 

– to ensure that different countries implement the EQF more consistently; 
– to improve dissemination and communication of the EQF; 
– to support flexible learning pathways and seamless transitions within and 

between education and training systems and between education/training and 
employment; 

– in a further stage, to improve the transparency, understanding and 
comparability of third-country qualifications with qualifications awarded in 
the EU; 

– to ensure more effective governance of the EQF at EU and national level [8].  
 

Conclusions 
Individual empowerment is perhaps the most important megatrend because 

it is both a cause and effect of most other trends including the expanding 
global economy, rapid growth of the developing countries, and widespread 
exploitation of new communications and manufacturing technologies. On the 
one hand, we see the potential for greater individual initiative as key to 
solving the mounting global challenges during the next 15-20 years. On the 
other hand, in a tectonic shift, individuals and small groups will have greater 
access to lethal and disruptive technologies (particularly precision-strike 
capabilities, cyber instruments and biological weapons), enabling them to 
perpetrate large-scale violence: a formerly capability the monopoly of states. 

Individual empowerment will accelerate substantially owing to poverty 
reduction and a huge growth of the global middle class, greater educational 
attainment, and better health care. The growth of the middle class constitutes a 
tectonic shift: for the first time, a majority of the world’s population will not 
be impoverished, and the middle classes will be the most important social and 
economic sector in the vast majority of countries around the world. The ability 
of individuals to affect governance will be enabled by many existing and yet 
to be developed communications technologies. Despite the greater 
empowerment of individuals, many will not feel secure owing to intensified 
competition for jobs [14].  

Against a background of increasing global integration, two major dynamic 
forces are rapidly converging. The first is a major trend toward greater cultural 
diversity, a dominant feature of globalization that is profoundly affecting 
organizations today. Converging with the trend toward greater cultural 
diversity is a second major dynamic of globalization, i.e. a rapid movement of 
organizations toward more global teams. CQ drive includes three subdimen-
sions that can be assessed and developed. 

Intrinsic interest is the degree to which a person derives enjoyment from 
culturally diverse situations. Extrinsic interest is the tangible benefits a person 
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gains from culturally diverse experiences. Self-efficacy is the confidence that 
a person has about being effective in intercultural encounters. All three of 
these sub-dimensions play a role in how people approach. 

Globalization means integration of countries through commerce, transfer of 
technology, and exchange of information and culture. In a way, it includes acting 
together and interacting economies through trade, investment, loan, development 
schemes and capital across countries. In a different sense, these flows include 
knowledge, science, technology, skills, culture, information, and entertainment, 
besides direct human resource, telework and outsourcing. This interdependence 
has increased the complex tensions and ruptures among the nations. 
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PREREQUISITES FOR THE SUCCESS OF THE STRATEGIES 

OF THE ADVANCING INNOVATION ACCELERATION  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE 
 
Summary 
The prerequisites for the transition of enterprises to advancing innovation 

development have been systematized. The main factors that impede the 
development of small and medium-sized enterprises are identified. It is 
revealed that the level of prerequisites for the success of the strategies of 
advancing innovation development of industrial enterprises testifies to their 
rather insignificant prospects. The state of providing prerequisites indicates 
uneven regional development, weak state support of innovation-active 
enterprises, low level of technological capacity and decentralization of 
management at enterprises. Initial prerequisites are generally sufficient, but 
practical implementation of intellectual property is low. According to the 
results of the analysis, the priority directions of formation of prerequisites for 
transition to the path of leading innovation development are determined. 

 
Introduction 

At the present stage of development of the world economy, there is an 
active search for strategic directions of innovation growth of both individual 
enterprises and national economies as a whole, which would allow to form, 
strengthen and realize their relative competitive advantages, to take strong 
positions in the domestic and international markets. For the economy of 
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Ukraine, which is based on the production of ІІІ-ІV technological setups, 
innovation growth in line with the concept of innovation advancement is 
practically non-alternative. This is of particular importance for the domestic 
industry, the development of which, as evidenced by world experience, 
determines the directions and rates of economic growth of almost all sectors of 
the national economy. Accordingly, the problem of forming a system of 
effective management of the development and implementation of strategies for 
advancing innovation development of industrial enterprises becomes urgent. 

Fundamentals of management of innovation development of domestic 
enterprises and the economy of the country as a whole are considered in the 
works of many scientists, such as: Vasylenko V.О., Shmatko V.H. [4], 
Halchynskyi А., Heiets V., Semynozhenko V. [5-7], Illienkova S.D. [12], 
Oholeva L.N. [13], Bilovodska О.А. [14], Shypulina Yu.S. [15], Pererva P.H., 
Mekhovych S.А., Pohorielov М.І. [17; 21], Reshetnikova І.L. [18], 
Khotiasheva О. [19], Voronovskyi H.К. [21], etc. The issues of development 
of national innovation infrastructure and international relations of Ukraine in 
the sphere of innovation activity are devoted to the work of such prominent 
scientists and professionals as: Yu. Bazhal [1], L. Beschastnyi [2], V. Heiets 
[6; 7], B. Danylyshyn [8], etc.  

However, in spite of the large number of fundamental and applied works on 
the mentioned subject, the issues of research of the prerequisites for the 
transition to advancing innovation development at the level of individual 
industrial enterprises and the national economy as a whole remain under 
consideration. Analyzing and evaluating the sufficiency or inadequacy of 
these prerequisites will allow us to assess the chances of success of advancing 
innovation growth strategies and to reasonably manage their formation and 
development. Thus, the purpose of the study is a systematic analysis of the 
prerequisites for the transition of the Ukrainian industrial enterprises to the 
path of advancing innovation development. 

 
Part 1. Providing input environment prerequisites 

Systematization of prerequisites for transition of the enterprise to advancing 
innovation development is presented in Fig. 1 [11]. 

In accordance with the above scheme, we will perform the analysis of the 
prerequisites for the innovation development of industrial enterprises of Ukraine. 

Quantity and quality of local businesses. Let us analyze the current 
situation regarding the activity of industrial enterprises in the regions of 
Ukraine. Considering the fact that innovation-active industrial enterprises and 
institutions engaged in scientific and technical activities are more important for 
the advance of innovation acceleration, we will also consider them. In addition, 
it should be noted that the indicators that characterize the quantitative 
parameters are the number of industrial enterprises as a whole and the share of 
innovation active among them, as well as the number of organizations that 
carried out R&D. At the same time, the share of innovation active industrial 
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enterprises also shows their quality. Indicators that define the quality 
parameters are the volume of industrial products sold, the share of innovation 
products in this volume, profitability of operating activities of industrial 
enterprises. For a more detailed analysis, we will transfer all of the above 
indicators into rankings, ordering them from the best to the worst. The 
consolidated rating is the root-mean-square of all submitted ratings, and the 
overall position is given exactly by the value of the consolidated rating (Tab. 1). 

 

 

Fig. 1. Prerequisites for advancing innovation enterprise development 
 
According to the results of the analysis, it should be noted that the 

Ukrainian economy is characterized by uneven location and efficiency of 
industrial enterprises in different regions. On the one hand, to improve the 
situation, it is necessary to develop the industry in regions where it is 
underdeveloped. On the other hand, there is a necessity to focus on regions 
that already have significant potential for further development.  

Clusterization is widespread in many fields of activity. Firstly, it should 
be noted that in the years of independent Ukraine, enterprises and 
organizations have hardly created a culture of cooperation and mutually 
beneficial work with counterparties. This is due to the fact that during these 
years there was a fierce struggle for survival and conquest of the market. 
However, history proves that almost all of the basic innovations that have 
shaped new cycles of economic development and led to STR have been 
created by years of long work that combined scientific research and practical 
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laboratory experiments. In general, it should be noted that clusterization is 
possible only when governmental, business and higher education sectors 
cooperate actively. To identify the current situation in Ukraine in the sphere of 
cooperation of these sectors, we analyze the data in Tab. 2. 

 
Table 1 

General indicators of activity of economic entities in Ukraine 
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Vinnytsia 156 11 15.4 13 22 9 50.5 12 0.9 9 5.5 5 7 

Volyn 106 18 16.0 10 9 19 22.3 20 0.3 13 6,4 3 15 
Dnipropetrovsk 465 1 11.0 18 54 4 297.8 2 0.1 15 2.2 10 4 

Donetsk 192 9 11.5 17 18 12 253.9 3 1.3 6 -6.8 21 11 

Zhytomyr 166 10 13.9 16 9 19 31.2 15 0.5 11 0.0 15 17 
Zakarpattia 133 14 9.0 22 8 20 19.9 21 1.8 4 0.2 14 21 

Zaporizhzhia 220 8 19.1 9 31 6 168.4 4 2.4 1 9.5 1 3 

Ivano-Frankivsk 129 16 21.7 6 17 13 26.3 18 0.4 12 2.0 11 13 

Kyiv 335 4 11.0 18 30 7 96.3 7 0.8 10 2.0 11 6 

Kirovohrad 106 18 22.6 5 15 15 22.5 19 1.8 4 -32.3 23 16 

Luhansk 70 23 10.0 20 15 15 13.1 24 0.1 15 -24.2 23 24 

Lviv 315 5 15.2 14 75 3 95.4 8 0.8 10 1.1 13 5 

Mykolaiv 93 21 26.9 3 26 8 41.7 13 1 8 -0.3 16 12 
Odesa 229 7 15.7 11 48 5 52.5 11 0.3 13 -1.7 17 9 

Poltava 259 6 10.4 19 22 9 121.6 5 0.2 14 5.4 6 7 

Rivne 135 13 5.9 23 11 18 92.7 9 0.01 16 -15.1 22 22 
Sumy 117 17 20.5 8 16 14 30.1 16 2 3 6.5 2 8 

Ternopil 91 22 27.5 2 13 17 15.9 23 0.8 10 3.3 8 14 

Kharkiv 395 3 28.1 1 149 2 114.4 6 2.2 2 4.7 7 1 
Kherson 97 20 15.5 12 21 10 19.2 22 1.5 5 -1.9 18 18 
Khmelnytskyi 141 12 5.7 24 8 20 27.8 17 0.1 15 -5.5 20 23 

Cherkasy 131 15 24,.4 4 20 11 53.0 10 1.1 7 -3.2 19 10 

Chernivtsi 55 24 14.5 15 18 12 5.1 25 0.9 9 2.9 9 20 

Chernihiv 104 19 9.6 21 14 16 34.5 14 1 8 1.4 12 19 

The city of Kyiv 459 2 20.7 7 294 1 539.2 1 0.3 13 6.0 4 2 

Source: generated according to data [9] 

 
According to the results of Table 2 we can draw the following conclusions:  
1. The business sector receives almost twice as much money for research 

and development than it invests on its own in other sectors. Almost half of the 
money received comes from the same sector, the rest is covered by foreign 
investment and about 0.1 by the public sector. This suggests that the public 
sector is not too keen on cooperation with the business sector, which is 
essentially a major taxpayer and budgetary filler.  
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Table 2 

Funding of R&D 

Funding 
sources 

Sectors of funding and performance 

Business sector Public castor Education sector Total 

2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Total,  
mln. UAH 

6167.6 7573.6 7788.6 4305.4 3996.0 4614.8 688.1 653.5 975.8 11161.0 12223.2 13379.3 

Including: 
business 
sector 

3016.4 4714.4 3777.3 248.3 294.8 217.1 97.1 108.9 131.8 3361.7 5118.2 4126.2 

Public 
sector  

860.9 788.6 1044.6 3962.9 3582.9 4153.2 4971.2 408.4 724.3 5311.1 4780.0 5922.0 

Sector of 
higher 
education 

0.4 0.3 0.6 0.6 0.9 2.9 53.6 71.9 61.9 54.6 73.1 65.4 

Private non-
profitable 
sector 

5.3 0.5 0.1 6.0 3.6 1.2 10.9 25.6 1.5 22.2 29.7 2.8 

Foreign 
sector 

2294.5 2069.8 2966.1 87.7 113.8 240.4 29.3 38.6 56.4 2411.5 2222.2 3262.8 

Source: generated according to data [9] 

 
2. On the contrary, the public sector performs slightly less R&D than it 

finances other sectors. However, almost all the work carried out was funded 
by the public sector. That is, a quasi-model of public sector research and 
development funding emerges when all work is funded, executed and accepted 
by one owner.  

3. The sector of higher education in the field of R&D is funded by almost 
75% of the public sector, with almost no investment in its own sector (only 
5% of the total funding), and other sectors. The share of funding for the higher 
education sector through the procurement of the business sector remains 
almost unchanged, which is insignificant in absolute terms. This indicates that 
the R&D model has not yet been formed in Ukraine, according to which a 
business would order or conduct joint research with universities.  

State orders of advanced technological products. To determine the 
current situation on this factor, it is worth considering the share of government 
funding for research and development (see Tab. 2), as well as innovation 
activities (Tab. 3). 

As can be seen from Table 3, the innovators' own funds are currently the 
main source of funding for innovation. The state hardly invests in innovation 
projects. Although a few years ago, the share of public funding in the total 
expenditure structure was almost 30%. Thus, it can be concluded that if the 
state funds are allocated at the level of research and development, then at the 
level of implementation of innovation projects the state is hardly involved. 
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Table 3 

Total volume of financing of innovation activity by sources 

Funding sources 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total, mln. UAH 8045.5 14333.9 11480.6 9562.6 7695.9 13813.7 23229.5 9117.5 

Total, mln. USD 1014.6 1803.0 1436.9 1196.8 649.4 633.1 909.2 342.8 

Total, % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Own funds, mln. UAH 4775.2 7585.6 7335.9 6973.4 6540.2 13427.0 22035.9 7704.1 

Own funds, mln. USD 602.2 954.2 918.1 872.8 551.9 615.4 862.5 289.6 

Own funds, % 59.3 52.9 63.9 72.9 85 97.2 94.9 84.5 

State budget, mln. UAH 87.0 149.2 224.2 24.7 344.1 55.1 178.9 227.3 

State budget, mln. USD 11.0 18.8 28.1 3.1 29.0 2.5 7.0 8.5 

State budget, % 1.1 1 2 0,3 4.5 0.4 0.8 2.5 

Local budgets, mln. UAH 5.6 12.3 1.8 157.7 5.7 38.4 99.1 95.6 

Local budgets, mln. USD 0.7 1.5 0.2 19.7 0.5 1.8 3.9 3.6 

Local budgets, % 0.1 0.1 0.1 1.6 0.1 0.3 0.4 1 

Extra-budgetary funds, 
mln. UAH 

0.9 0.8 0.03 2.2 32.9 1.4 0.0 0.3 

Extra-budgetary funds, 
mln. USD 

0,.1 0.1 0.0 0.3 2.8 0.1 0.0 0.0 

Extra-budgetary funds, % 0 0 0 0.1 0.4 0 0.0 0 

Funds of domestic 
investors, mln. UAH 

31.0 45.4 154.4 123.7 8.2 74.3 134.4 273.1 

Funds of domestic 
investors, mln. USD 

3.9 5.7 19.3 15.5 0.7 3.4 5.3 10.3 

Funds of domestic 
investors, % 

0.4 0.3 1.3 1.3 0.1 0.6 0.6 3 

Funds of foreign 
investors, mln. UAH 

2411.4 56.9 994.8 125.3 138.7 58.6 23.4 107.8 

Funds of foreign 
investors, mln. UAH 

304.1 7.2 124.5 156.8 11.7 2.7 0.9 4.1 

Funds of foreign 
investors, % 

30 0.4 8,7 13.1 1.8 0.4 0.1 1.2 

Credits, mln. UAH 626.1 5489.5 2407.8 630.2 561.1 113.7 626.0 594.5 

Credits, mln. UAH 79.0 690.5 301.4 78.9 47.4 5.2 24.5 22.3 

Credits, % 7.8 38.3 21 6.6 7.3 0.8 2.7 6.5 

Others, mln. UAH 108.1 94.7 345.8 397.6 64.9 45.0 131.6 114.9 

Others, mln. USD 13.6 11.9 43.3 49.8 5.5 2.1 5.1 4.3 

Other, % 1.3 7 3 4.2 0.8 0.3 0.5 1.3 

Source: generated according to data [9] 

 
In addition, it should be noted that in Ukraine the public sector is the main 

source of funding for research and development, unlike in EU countries, where 
the main sector is the business one. In Ukraine, a considerable part of the funds 
is invested in the public sector, although in the EU countries the share of state 
organizations in the implementation of research and development is about 
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12%, compared to the domestic almost 35%. The peculiarity of the distribution 
of public funds in the EU is that they are invested mainly in the business and 
higher education sectors. It is the symbiosis of universities and business that is 
one of the main prerequisites for innovation development. At the same time, in 
Ukraine, the field of higher education is hardly involved in the implementation 
of research and development, and if it is involved, these studies are far 
removed from applied projects.  

Regulatory policy and support for innovation-active enterprises at all 
stages of the innovation and life cycle. To analyze the importance of 
regulatory policy and support for innovation-active enterprises, consider the 
annual Business Climate Assessment conducted by the Institute for Economic 
Research and Policy Consulting within the framework of the USAID 
Leadership in Economic Governance [20]. Thus, according to the results of 
2017, a survey was conducted, the sources of information of which there were: 
the survey of representatives of small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as the main catalyst for innovation shifts; focus groups with representatives of 
SMEs, young entrepreneurs, young people who plan to start their own 
business, veterans of ATO who plan to start their own business; in-depth 
interviews with representatives of central and local executive authorities, local 
governments, and representatives of business associations.  

According to the results of the research, it can be concluded that the main 
obstacles to the development of SMEs are the market factor in the form of low 
demand and the factor of tax administration. As for the regulatory policy 
itself, in the opinion of the business environment, the biggest problems arise in 
the following areas: currency regulation; regulation of land use; price 
regulation; customs clearance; connection to electricity mains; licensing; 
regulation of labor; certification (technical regulation); administration of 
taxes; connection to the sewerage and drainage system; regulation of fire 
safety; sanitary and hygienic control; regulatory procedures related to starting 
a business; regulation of outdoor advertising; registration and recording. At 
the same time, the cost of compliance with the regulatory requirements of 
SMEs in Ukraine is 27412 UAH on average, and the temporary tax (the 
percentage of time that the management of SMEs spend on communication 
with civil servants trying to meet the requirements of various regulations) is 
14%. In recent years, the number of inspections has increased again during the 
year, and in the study period it was 68% (the percentage of SMEs that had at 
least one audit per year) against 49% in the previous period. At the same time, 
43% of enterprises completed these audits with formal or informal payments. 
Most often, inspection bodies were fire safety authorities, the State Tax 
Service of Ukraine, the State Labor Service of Ukraine, the Pension Fund 
Bodies and the Public Health Laboratory.  

Venture Capital. The work [10] provides a lot of information on the current 
state of the venture capital market in Ukraine, as well as recommendations on 
how to improve venture capital at domestic industrial enterprises.  
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The venture capital market in Ukraine has only recently started to develop 
(in the early 1990s), with the venture business in its infancy. Despite the 
difficulties, the Ukrainian venture market is growing. Experts estimate that the 
volume of investment attraction in 2012 reached $ 50 million. Moreover, the 
global venture capital index declined by 20% (to 41.5 bln. USD), according to 
the tenth annual global venture capital market survey conducted by EY 
(formerly Ernst & Young). Even the difficult economic situation in Ukraine 
did not prevent the emergence of new promising start-ups, according to the 
Ukrainian Startup Rating, about 70 projects appeared on the Ukrainian market 
in 2015. The peculiarity of the Ukrainian venture capital market is that its 
main acceptors are companies in the fields of finance, real estate and 
construction, food, chemical, agriculture. 

 
Part 2. Providing input prerequisites for the internal environment 

Complexity of innovation activity. To analyze the complexity of 
innovation activities carried out by domestic enterprises, we analyze their 
innovation activity by types of innovation (Tab. 4).  

According to the results of the analysis of the table, the following conclusions 
can be drawn. In the last few years, the share of enterprises engaged in 
technological innovation has almost doubled the share of those engaged in non-
technological innovation. In the last analyzed period, their shares were 64.3% 
and 35.7% respectively. Although from 2008 to 2012, these shares were almost 
the same. Compared to the EU countries, the share of enterprises with 
technological and non-technological innovations is almost the same.  

Among companies engaged in technological innovation, there is a clear 
upward trend in those working with process innovations (in the last analyzed 
period their share reached almost 50%) and a decrease in those working with 
product innovations (falling from 20% to 10%). Accordingly, the share of those 
enterprises that worked with both process and product innovations decreased 
slightly. The share of enterprises with continuous or interrupted innovation 
activity dropped significantly, and in 2014-2016 there were only 70 units.  

Technological capacity, which is evident in the active introduction of 
Industry 4.0, has long been one of the major drivers in the way of advancing 
development.  

According to McKinsey, in recent years, more than 80% of industry 
executives believe that Industry 4.0 will completely change the market in the 
medium term. And already 30% of them are constantly engaged in search of 
funding of the given direction and actively invest in various innovation 
projects. As for Ukraine, by the end of 2017, more than 90% of the heads of 
domestic industrial enterprises did not even understand what Industry 4.0 was. 
Many of them believe that automation of machinery and equipment is already 
digitalization and Industry 4.0. However, in reality, this includes Internet of 
Things, smart devices, predictive models, augmented reality, etc.  
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Table 4 

Innovation activity of industrial enterprises by types of innovations 

Years 
2006-
2008 

2008-
2010 

2010-
2012 

2012-
2014 

2014-
2016 

Total innovation-active enterprises, units 7057 7639 6930 4084 5095 
as a percentage of the total number of 
industrial enterprises,% 

18 21 20.4 14.6 18.4 

Enterprises with technological innovations 4555 3575 3405 2663 3278 
as a percentage of the total number of 
innovation-active enterprises,% 

64.5 46.8 49.1 65.2 64.3 

including  
enterprises with product innovations 

936 572 525 446 347 

as a percentage of the total number of 
enterprises with technological innovations,% 

20.5 16.0 15.4 16.7 10.6 

enterprises with process innovations 1284 1243 1080 1003 1601 
as a percentage of the total number of 
enterprises with technological innovations,% 

28.3 34.8 31.7 37.7 48.8 

enterprises with product and process 
innovations 

2014 1530 1507 1008 1260 

as a percentage of the total number of 
enterprises with technological innovations,% 

44.2 42.8 44.3 37.9 38.5 

enterprises with continuous or intermittent 
innovation 

322 230 293 206 70 

as a percentage of the total number of 
enterprises with technological innovations,% 

7.0 6.4 8.6 7.7 2.1 

Enterprises with non-technological 
innovations (marketing and / or 
organizational) 

2502 4064 3525 1421 1817 

as a percentage of the total number of 
innovation enterprises,% 

35.5 53.2 50.9 34.8 35.7 

Source: generated according to data [9] 

 
Today, the domestic sphere of IT technologies is really well developed and 

shows good trends for further growth. Over the last 10 years, a whole system 
has been created in the country, combining the fields of formal and informal 
education, as well as numerous associations and enterprises. However, 
according to the latest data, only 5% of the IT sector turnover goes to the 
needs of domestic industrial enterprises. At the same time, more than 70% of 
turnover goes to exports. Evidence indicates that the IT sector in Ukraine is 
competing with other industries for skilled personnel and various types of 
support, rather than aimed at further technological development of industry 
and other sectors of the economy. Of course, this is not bad for the industry 
itself, but for the economy of the country as a whole it is a pretty bad fact. 
After all, according to the World Economic Forum, Ukraine is on the 
92

nd
 place in the path of readiness for the fourth industrial revolution on the 

level of introduction of domestic ICTs in the industry among the considered 
100 countries [22]. Ukraine ranks 70th among all countries in terms of 
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readiness for the 4th Industrial Revolution. The Government's ability to 
promote and stimulate technology invasion is ranked 99th out of 100.  

A significant problem with the technological capability of industrial 
enterprises is that most managers do not understand the importance of the 
human factor. The main resource for innovation and further development 
today is knowledge, talent and the ability to apply them to a variety of R&D. 
In addition, domestic enterprises need to implement in their management 
processes management systems of these resources. 

To date, 95.5% of surveyed businesses use computers in their activities, of 
which 98.3% of enterprises have access to the Internet, with the share of the 
average number of employees (including staff and freelancers) using the 
computer in% the average number of employees in the enterprise is only 
35.2%, of which only 52.4% used a computer with Internet access. This 
indicates a significant gap between domestic industrial enterprises and the 
current level of development of information and communication technologies. 
This is also evidenced by the directions of using the Internet by domestic 
industrial enterprises: sending or receiving e-mails; telephone and video 
conferencing; thus obtaining information on goods or services; electronic 
message board and instant messaging; receiving information from public 
authorities and conducting various operations with them; carrying out various 
banking operations.  

Thus, analyzing the whole list, it should be noted that domestic industrial 
enterprises are almost not using the advantages that access to the Internet 
provides in the modern world (predictive analytics, product life cycle 
management, augmented and virtual reality, vertical and horizontal integration 
of machines with the help of OPCUA, production management systems, smart 
devices and mobile applications, cyber security, etc.).  

The costs of the enterprise in the field of scientific, research and 
technological, innovation activities. As it is shown above (Tab. 4) innovation 
activity of in dustrial enterprises is more than 80% financed by the own funds 
of the enterprises themselves. With regard to research and development, the 
share of their funding in the business sector by the sector itself is about half. 
As for the sources of spending these funds, they are presented in Tab. 5. 

Thus, half of the enterprises spend on labor remuneration. In general, this is 
a positive factor, because today the main resource of the enterprise is people, 
their knowledge and skills. However, given the negative impact of innovation 
activity of industrial enterprises of Ukraine, this indicates that the money is 
spent for not the right staff, or the spending is generally useless. 

In addition, it should be noted that although in general, according to 
“Derzhpromzovnishekspertyza”, the volume of financing of domestic 
industrial enterprises of their innovation activity barely reaches 2%, at the 
same time in developed countries of the world this figure is 5-7%. 

If we consider the reasons for non-innovation enterprises that prevented them 
from pursuing innovation activities [16], we can see that the main obstacles are 
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the lack of funds. Businesses simply do not feel good reasons to do so either in 
the absence of market demand or in the absence of innovation ideas.  

 
Table 5 

Source of expenditure of received funds, mln. UAH 

Years 2016 2017 2018 
Total incl.,% 11530,.7 13379.3 16773.7 
For remuneration 50.0 53.0 51.0 
Recurring charges 45.0 41.0 44.0 
Capital expenses 5.0 6.0 5.0 
  of them for the purchase of equipment 85.0 84.0 77.0 

Source: generated according to data [9] 

 
Staff's ability to innovate. Given that the main subjects of innovation in 

the country are SMEs, let us dwell on the analysis of the representatives of the 
working population. According to the survey [20], the portrait of SMEs' 
worker is the following. The average age of SME representatives is 45 years. 
At the same time the total number of young entrepreneurs aged 18-35 years 
among is only 16%. However, it is they who are the main generators of radical 
innovation ideas. They are most represented in services, trade and repair, and 
almost none in construction, agriculture, industry and transport and 
communications. Among the SME management, 76% are men and 24% are 
women. Of the total number of respondents, 53% were men, 47% were 
women. Today, most SMEs operate in local markets, with only 12% exporting 
to other countries. Although in the past period this figure was 9%. At the same 
time, another 15% of SMEs plan to enter the EU market in the coming years. 

Regarding the business skills of SMEs, 44% of all respondents consider 
their business skills to be sufficient. At the same time, managers of medium-
sized enterprises consider themselves more experienced. Regarding the 
industries, a sufficient level of business skills are considered by repre-
sentatives of the construction industry – 63% of all respondents, the service 
sector – 50%, transport and communications – 48%, agriculture – 46%, 
industry – 44%, IT – 39% and trade and repair – 33%.  

What kind of employees is necessary for the job according to the SME 
managers: technical / work majors – 32%, communications and product 
marketers – 15%, economics – 12%, managers – 10%, IT professionals – 9%, 
drivers / logisticians, agricultural workers, sales consultants – 6%, lawyers – 
5%, all missing -12%.  

To date, only 15% of SMEs are members of at least one business 
association. The other does not join for the following reasons: 48% do not 
need it, 26% believe that business associations protect the interests of a limited 
number of people, 21% do not see business associations that would meet their 
interests.  
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At the same time, the types of services in which SMEs from business 
associations are interested include: information services – 44%, legal aid – 
33%, education (trainings, seminars, etc.) – 33%, legal support – 28%, search 
for new trade partners – 27%, search for new trade partners abroad – 20%, 
assistance in the settlement of conflicts in export / import – 13%. 

 
Part 3. Output prerequisites 

Consumer experience and readiness. To begin with, let us analyze the 
dynamics of the sale of innovation products in Ukraine in recent years. Since 
consumers of innovation industrial products are quite often the enterprises 
themselves, it is also worth analyzing the dynamics of innovation 
implementation at industrial enterprises (Tab. 6). 

According to Table 10, the volume of innovation products sold in Ukraine 
decreases annually. To a greater extent, this is due to the fact that the number 
of innovation-active enterprises and those who innovate themselves in their 
activity decreases. It is also worth noting that the level of financing of 
innovation activities in no way affects the volume of sales of innovation 
products. Thus, it should be noted that domestic enterprises themselves cease 
to engage in innovation activities for one reason or another and bring 
innovation products to the market. In doing so, foreign companies are actively 
entering the domestic market with their innovations, which find their 
consumer here. This indicates that consumers today are well aware and ready 
for all kinds of innovations. However, unfortunately, their requests are 
satisfied by foreign enterprises.  

 
Table 6 

Realization of innovation production by enterprises and implementation 
of innovations in activity of industrial enterprises 

Years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
* 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 

mln. UAH 33697.6 42386.7 36157.7 35891.6 25669.0 23050.1 – 17714.2 

mln. USD  4249.4 5331.7 4525.4 4492.1 2166.2 1056.4 – 665.9 

as a percentage of total 
industrial output 

3.8 3.8 3.3 3.3 2.5 1.4 – 0.7 

Of the total output 

products that were new 
to the market, 
mln.UAH 

10995.1 17411.0 14512.6 12391.2 7006.3 7284.2 – 4484.6 

mln. USD 1386.5 2190.1 1816.3 1550.8 591.2 333.8 – 168.6 

products that were new 
to the enterprise, 
mln. UAH 

22702.4 24975.7 21645.1 23500.4 18602.7 15765.9 – 13229.6 

mln. USD 2862.9 3141.6 2709.0 2941.2 1569.8 722.5 – 497.4 
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Table 6 (continued) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Percentage of innovation products 

products that were new 
to the market 

32.6 41.1 40.1 34.5 27.5 31.6 – 25.3 

products that were new 
to the enterprise 

67.4 58.9 59.9 65.5 72.5 68.4 – 74.7 

Introduction of innovations in activity of industrial enterprises 

Number of new 
technological 
processes implemented 

2043 2510 2188 1576 1743 1217 – 1831 

Number of innovation 
products introduced 

2408 3238 3403 3138 3661 3136 – 2387 

* – there are no statistics on sales of innovation products in 2016 

Source: generated according to data [9] 

 
Intellectual property as an output parameter. Let us look at the main 

indicators of intellectual property in Ukraine (Tab. 7). 
According to the results of tab. 11 it can be concluded that, despite the quite 

good activity of domestic representatives in the sphere of creation and 
protection of intellectual property objects, their further realization is almost 
never happening. Therefore, as of 2017, only 146 patents, licenses for use of 
inventions, industrial designs, utility models have been acquired both in 
Ukraine and abroad. All this indicates the low efficiency of domestic 
intellectual property objects. 

 
Table 7 

Indicators of intellectual activity in Ukraine 

Years 2010 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 

Patents for inventions have been received 5311 4498 4094 4049 
from national applicants 2554 2273 2232 2285 
of them (of all) under the PCT procedure 
(international procedure) 

2 3 1 4 

from foreign applicants 2757 2225 1862 1764 
of these by PCT procedure 2498 1990 1671 1551 

Patents for inventions have been issued 3874 3014 2813 2590 
addressed to the national applicants 2034 1516 1277 1224 

addressed to the foreign applicants 1840 1498 1536 1366 

Patents for utility models have been received 10679 8617 9558 9112 
from national applicants 10528 8490 9473 8977 

from foreign applicants 151 127 85 135 
of these by PCT procedure 8 15 4 7 

Utility model patents have been registered 9402 8153 9044 9442 
addressed to national applicants 9259 8035 8931 9365 
addressed to foreign applicants 143 118 113 77 
 



649 

Table 7 (continued) 
1 2 3 4 5 

Patent applications for industrial designs have 
been received 

1686 2080 2302 2480 

from national applicants 1442 1811 2016 2249 
from foreign applicants 244 269 286 231 

Patents for industrial designs have been 
registered 

1431 2521 2469 2390 

addressed to national applicants 1258 1957 2134 2113 

addressed to foreign applicants 173 564 335 277 
Applications for the registration of trademarks for 
goods and services under the national procedure 

20603 24652 29600 30183 

from national applicants 16711 21245 26064 26276 
from foreign applicants 3892 3407 3536 3907 

Trademarks for goods and services are 
registered under the national procedure 

16686 12388 13618 15248 

addressed to national applicants 13058 9539 11007 12986 

addressed to foreign applicants 3628 2849 2611 2262 

Received international applications 
(under the Madrid system) 

8150 7969 6005 7634 

under the Protocol to the Madrid Agreement 1877 2892 2199 2634 

Provided legal protection to international 
marks 

… 8117 7620 5563 

Number of new technologies (technical 
advances) acquired through the acquisition of 
patents, licenses for inventions, industrial 
designs, utility models 

80 128 n/d 146 

in Ukraine 52 120 n/d 110 
outside Ukraine 28 8 n/d 36 

Source: generated according to data [9] 

 
Conclusions 

Summarizing the mentioned above we can conclude that overall the level of 
prerequisites for success (Fig. 1) the strategies of advancing innovation 
development of industrial enterprises testify to their rather small prospects. 
Detailing the individual prerequisites showed the following. Providing input 
environmental prerequisites:  

– micro-environment: uneven regional development, there are regions with 
high and low levels; low level of cooperation between industrial enterprises 
and scientific institutions and organizations;  

– macro-environment: recently, the state has almost no funding for 
innovation projects, although a few years ago the share of state funding for 
innovation was almost 30%; regulatory policies and support for innovation 
enterprises are ineffective; the venture capital market in Ukraine is gradually 
evolving, but not mainly in the industry.  

Providing input prerequisites of the internal environment: the complexity of 
innovation at a sufficient level; technological capacity (technology 4.0) is low 
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(Ukraine ranks 79th in the world in this indicator); decentralization of 
management is low; enterprise spending on innovation is low (up to 2%, in 
developed countries 5-7%). 

Providing output prerequisites: consumer experience (experience of 
consuming innovation products) is high; consumers' readiness to buy 
innovation products: for domestic producers it is low due to low quality of 
products, consumers buy foreign ones. The ability of human capital to 
innovate is satisfactory, but is steadily declining (the decline in the share of 
R&D performers in the business sector as it grows in the public sector, mainly 
in higher education). 

Output prerequisites: overall sufficient, but practical implementation of 
created and legally protected intellectual property is low. 

Thus, without making significant adjustments to the methods of state 
regulation and stimulation of innovation activity, the transition of the 
Ukrainian economy to the advancing innovation growth is almost impossible. 
The results of the analysis outline the priority directions of formation of 
preconditions for transition to the path of leading innovation development. 
Further research should be directed to detail the specific measures of state 
support for innovation activity within the specified directions. 
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PRACTICAL INSTRUMENT FOR EVALUATION  

OF COMMERCIAL FAILURES  

OF COMMODITY INNOVATION IN THE MARKET 
 
Summary 
The extent of failures in the market for new and innovative products has 

been investigated. It is established that the level of product failure in the 
market is high and varies widely, from 40 to 95%. It is found that the inflated 
percentages of the level of product failures in the market are explained by the 
imperfection of the methodological base for its accounting. A critical analysis 
of the existing theoretical and methodological approaches to determining the 
commercial failure of new and innovative products has been analyzed and 
performed. The author has developed a methodological approach to defining 
the types of commercial failures of innovative products, which takes into 
account the financial, marketing, technical and organizational components of 
the success / failure of innovative products and allows a comprehensive 
analysis and evaluation of the extent of its possible failure. The proposed 
approach makes it possible to find out the nature of a market failure: it can be 
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absolute, that is, take the form of a commercial failure, or partial or relative, 
depending on the combination of its components. Market success of products 
is characterized by positive values of all components. 

 
Introduction 

The survival and development of an industrial enterprise depends on its 
ability to bring new and innovative products to the market. These products 
enable the enterprise to develop, to profit, to increase its presence in the 
market, to defend itself against competitors. The regular introduction of new 
and innovative products leads to meeting the ever-changing needs of 
consumers. All this is possible only if these products prove to be successful in 
the market. However, launching something new is a delicate phase of 
innovation, as not all products will succeed in the market. The failure rate of 
the products remains consistently high and is estimated to vary from 40 to 
95%. In such a situation, there will be no successful and long-term 
development of the enterprise.  

Significant progress has been made in recent decades in developing new 
and refining existing methods of researching consumer needs and inquiries, 
towards understanding their purchasing behavior. It was expected that this 
would lead to a reduction in the failure rate of the market for new and 
innovative products, however, this had little or no effect on reducing the 
percentage of commercial failures. Marketing and consulting agencies 
unreasonably and deliberately overestimate the percentages of commercial 
failures of products to attract potential customers, to convince them that the 
created products will not find their place in the market, the cost of developing 
and commercializing products will not be covered by the proceeds of their 
sale, and you can order the appropriate services or advice. In addition, the 
inflated percentages of the failure rate are also explained by the imperfection 
of the methodological base for its accounting.  

Significant differences in the estimation of the magnitude of failure lead to 
the need for a more detailed analysis of the reasons that determine such a 
significant variation in results. Equally relevant is the analysis of empirical 
studies conducted to assess the real volumes of market failure. The question of 
determining the main causes of failures in the market of new and innovative 
goods, with the aim of taking them into account, eliminating and preventing 
them in the future in their own innovative activity, remains relevant. 

 
Part 1. The scale of failure in the market of commodity innovation 

In recent decades, business media, websites of marketing agencies, and 
business coaches have been receiving information that 80-95% of all 
innovative or new products being marketed fail (commercial “failure”). 
According to G. Castellion and S. Markham [1], percentages are a market 
myth (“urban legend”), since empirical studies do not support this popular 
myth, and the actual failure rate is about 40%. 
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Excessive commercial failure rates are a business mind manipulation 
technology used by marketing and consulting agencies to convince potential 
customers that the product they create will not find their place in the market, 
the cost of developing and commercializing a product will not be covered by 
sales revenue the risk of failure can be ordered by ordering appropriate 
services or advice. 

In addition, the inflated percentages of the failure rate are also explained by 
the imperfection of the methodological base for its accounting, since the 
evaluation also includes the number of failed ideas, concepts and prototypes of 
new and innovative products screened at the stages of the innovation cycle. 
Thus, I. Krasnokutska [2] gives the following figures: 26.6% of 100 ideas are 
taken to development, 12.4% reach the testing stage, and 9.4% are 
commercially successful. P. Pererva [3] gives the following results: out of 
every 100 new ideas 39 are included in the technological process, 17 reach its 
final stages, 8 new goods enter the market and only 1 manages to win it. 

If the mythical figure of 80-95% is not confirmed, what is the true magnitude 
of failure? Let us analyze the data of real studies. In 1963-1968, the consulting 
company Booz, Allen & Hamilton, analyzing the responses of 800 customers 
and 49 firms in the US, concluded that the percentage of product failures in the 
market is 33% [4]. The study presented a product idea mortality curve, which 
showed that it took an average of 58 ideas to create one successful product. This 
report also describes the overall 6-step process of product development (idea 
generation, idea selection, business analysis, product development, testing, 
commercialization), as well as a recommendation to focus on the first three 
stages of the process to minimize the risk of failure. 

In 1971, similar research was carried out by the international marketing 
company Nielsen Researcher [5], and as a result, the failure rate was 53% 
(sampling for 204 new products). In a similar study in 1962, with a smaller 
sample (103 new brands), the failure rate was 44%. 

In 1976-1982, Booz, Allen & Hamilton repeated the study and obtained a 
product failure rate of 35% [4]. The interview was attended by 150 new 
product development executives, as well as more than 700 US manufacturers 
interviewed, who marketed 13,000 new products. The results showed that the 
companies took note of the recommendations of the previous research, which 
made them more effective in product development, and it took 7 “raw” ideas 
to create one successful idea. However, the failure rate has not decreased, even 
taking into account the recommendations that have been made.  

First, in 1977 and then in 1987, C. Crawford [6], after reviewing the 
literature and removing all unconfirmed references and rumors, analyzing only 
empirically tested studies, concluded that the failure rate of the products was 
about 35%. 

In 1984 in the USA, the Association of National Advertisers [5] carried out 
its own study, which showed the following: 27% of new product extensions, 
31% of new brands and 46% of new products fail. 
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In 1990, S. Edgett, D. Shipley, G. Forbes [7] conducted a survey of 
86 English firms and 116 Japanese firms operating in the UK market. The 
results showed a failure rate of 40.2% for Japanese firms and 45.7% for 
English firms. 

Studies commissioned by the American Product Development and 
Management Association (PDMA) are valuable. A study by A. Page [8], for 
the period 1985-1989, showed a failure rate of 42% (189 companies were 
included in the sample). The following PDMA study was conducted by 
A. Griffin [4] in 1995, which showed a 40% failure rate. The last study was 
carried out by M. Adams [1] in 2003-2004, which showed a failure rate of  
24-46% (depending on the industry). 

Regular research is done by R. Cooper, a global expert in new product 
management. In 1979, he conducted a survey among 103 industrial companies 
in Canada, which examined 195 projects (102 successful, 93 unsuccessful). 
The failure rate was 48% [9]. In a 1986 study, R. Cooper [10] surveyed 
125 Canadian industrial companies that created 203 new product launches 
(123 successful, 80 unsuccessful), with a failure rate of 39%. In R. Cooper's 
1993 research, 21 chemical companies from Canada, the United States and the 
United Kingdom took part, implementing 103 projects (68 successful, 
35 unsuccessful). The results show that 33% of products fail in the market 
[11]. Recent international surveys were carried out in 1995-1999, involving 
135 industrial companies from Canada, the US and Europe, failing 25-45% of 
new production (depending on industry and country) [12].  

In 2019, R. Cooper, in his paper [13], reported the following results: about 
40% of all new products are doomed to failure, even after testing; out of every 
7-10 product concepts, only 1 is guaranteed success; only 13% of companies 
reported that their product development efforts had paid off. 

One of the most recent studies was done by D. Simester [14] in 2016. The 
results showed that, despite the fact that companies were paying close 
attention to their customers, new products were still failing in the market. In 
the US, of the nearly 9,000 new products that are widely available in the 
national retailer, only 40% of them are successful. 

Unfortunately, Ukrainian statistics and the scientific environment lack data 
on the failure rates of domestic products. Ukrainian researchers conduct 
various studies locally according to their goals and objectives, however, there 
are no such data on a national scale. According to the research by N. Chukhrai 
[15], regarding the factors of success/failure of innovations in the Lviv region, 
only 28% of innovations were considered by respondents to be unsuccessful. 
The author's research was carried out in the Sumy region, based on 3 industrial 
enterprises. The results show that the success rate is 38.9% and the failure rate 
is 61.1%, with 27.8% of products failing in the market of complete failure. 

The results of studies are summarized to determine the scale of market 
failures of products are shown in Table 1. 



655 

Table 1  

The scale of failure in the market for new and innovative products  
(based on empirical research) 

No. Reference sources  Year Country 
Scale of failure 

All 
products 

Consumer 
products 

Industrial 
products 

1 Nielsen Researcher 1962 The USA - 44% - 

2 
Booz, Allen & 
Hamilton  

1963-1968 The USA 33% - - 

3 
Nielsen Research 
Company  

1971 The USA - 53% - 

4 F. Pomykalski  1975 Poland - - 46% 

5 
Booz, Allen & 
Hamilton  

1976-1982 The USA 35% - - 

6 C. Crawford  1977, 1987 The USA 35% 30-35% 20-25% 

7 R. Cooper  1979 Canada - - 48% 
8 R. Cooper  1983-1986 Canada - - 40% 

9 
The Association of 
National Advertisers  

1984 The USA 27-46% - - 

10 A. Page  1985-1989 
The USA 
Canada 

- - 42% 

11 
R. Cooper та 
E. Kleinschmidt 

1986 Canada - - 39% 

12 F. Krawiec  1988-1989 Poland - - 22% 

13 
S. Edgett, D. Shipley, 
G. Forbes  

1990-1992 
Japan, 
The USA 

40.2% 
45.7% 

- 
– 

- 
– 

14 А. Jasiriski  1990-1994 Poland 16% 14% 17% 

15 
Kuczmarski & 
Associates  

1993 The USA - - 47% 

16 
R. Cooper та 
E. Kleinschmidt 

1993 
Canada, The 
USA, The UK 

- - 33% 

17 A. Griffin 1995 The USA 40% - - 

18 R. Cooper  1995-1999 
Canada, The 
USA and 
Europe 

25-45% - - 

19 N. Chukhrai  2002 
Ukraine 
(the Lviv obl.) 

28% - - 

20 
G. Barczak, 
A. Griffin, K. Kahn 

2003 The USA 41% - - 

21 М. Adams  2003-2004 The USA 
24*-

46%** 
- - 

22 Ye. Nahornyi  2004-2019 
Ukraine 
(the Sumy reg.) 

- - 27.8% 

23 
Product Development 
Institute 

2010 Canada 
38*-

55%** 
- - 

24 D. Simester 2016 The USA - 60% - 
25 R. Cooper 2019 Canada  40% - - 

* for the best performers, ** for the worst performers  

Source: compiled in [1-15] 
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The widespread belief that product failure rates are 80-95% is not supported 
by empirical studies that produce a 40% average result. The magnitude of 
failure varies depending on the country and industry. Overall, in the industrial 
market, the percentage of failures is slightly less than in the consumer market. 
In Ukraine, this indicator was the lowest (about 28%). 

 
Рart 2. Causes of commercial failures  

of commodity innovation in the market 
The first full-scale studies of the causes of market failures of goods were 

performed in the United States in the 1960s. Thus, D. Hopkins and E. Bailey 
[16], from the Conference Board research organization, completed three 
studies over the course of 16 years (1964, 1971, 1980); the results showed 
that the reasons for the failures are: 45% insufficient market analysis; 
29% defects in the goods; 25% ineffective marketing activities; 19% high 
costs (high prices); 17% competition; 14% unsuccessfully selected time to 
market; 12% unsolved production problems; 24% others. Most of the reasons 
are marketing. 

The French researcher B. Daude (1980) [5] cites the following reasons: 
50% of superficial analysis of the market (including 30% of market entry 
delay, 20% of market revaluation); 38% production problems (including 19% 
of difficulties in setting the prototype for production, 19% of difficulties in 
reaching the set parameters); 7% of lack of finances; 5% are 
commercialization problems. That is, strategic marketing activities have a 
critical impact on success. 

W. Rudelius [17], based on the generalization of empirical studies  
(1993-2000), identifies the following causes of failure: 1) insufficient 
distinctive characteristics of the product; 2) not sufficiently clear market or 
product definition; 3) reassessment of market attractiveness; 4) inefficient 
marketing complex; 5) poor quality of goods; 6) bad timing; 7) lack of access 
to consumers. According to its results, we have 100% of the marketing 
reasons for the failures. 

Experts from TNS Research Company (1999) [18] cite the following 
reasons for the failures: 1) “inadequate product idea” in the manual; 2) the 
product solves a technical problem, not the needs of consumers; 3) entering 
the market without marketing research or performing them at a low level; 
4) the removal of management from the product creation process; 
5) expectation of instant effect from the product; 6) lack of control over 
production and promotion; 7) the new product is the result of consensus; 
8) high price; 9) poor quality control; 10) untimely commercialization; 
11) poor distribution. The list is impressive in number, but marketing reasons 
also prevail here. 

In 2002, R. Osborne [19], published by IndustryWeek (USA), presented the 
results of a study by PwC Consulting to identify the causes of failures of 
innovative products: 35% are lack of understanding of customer needs; 20% 
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are lack of resources; 14% are lack of clear strategy; 14% are improper 
implementation of the project; 6% are insufficient management support. 

The British Center for the Study of Industrial Innovation (2002) [20], 
based on a study of 53 innovative projects, identifies the external and 
internal causes of new product failures. External (in brackets, the number of 
cases): unattractive market (19), uncertainty about who will buy (12), 
competition (11), uncertainty about suppliers (6), outdated innovations (3). 
Internal: lack of resources and personnel (14), lack of production space or 
experience (13), poor communication with related firms (7), unanticipated 
increase in costs (6), lack of resources for innovation (4). External causes of 
failure have a marketing nature (42 cases out of 51), and internal causes – 
financial (24 out of 44). 

K. Clancy [21], based on the empirical studies, identifies the following 
causes of goods failures: insufficient differentiation of goods from existing 
ones; insufficiently studied market and existing assortment before the 
beginning of development; insignificant market attractiveness; ill-conceived 
marketing complex; badly selected trademark; poor quality of goods; bad time 
to market; lack of merchandising support. According to him, marketing factors 
are the main causes of product failures. 

The following studies were also included in the analysis (Table 2). 

 
Table 2  

Causes of failures of new and innovative products in the market 

Author Reasons for failure 

O. Baryshnikov, 
technology expert 
and A. Kuzmin, 
product develop-
ment expert [22] 

1) inadequacy of market analysis and marketing planning; 2) the 
presence of difficult to solve technical and production problems, as 
well as problems related to the product itself; 3) setting a price for a 
product that is much higher than planned; 4) ineffective planning or 
unjustified haste; 5) timely and successful reaction to the product by 
competitors. 

R. Cooper, World 
Expert in Product 
Creation and 
Commercialization 
[9-13] 

1) insufficient market orientation (ignoring consumer demands); 
2) very fast or very slow pace of product development; 3) poor 
quality of work execution at the stages of product development; 
4) absence of real differentiation of goods; 5) technical problems; 
6) lack of resources. 

O. Petrunenkov, 
Expert at Center 
for Technology 
Commercialization 
[23] 

1) the product is designed without market analysis, consumer 
needs – 28%; 2) the new product is a radical improvement in the 
successful production of competitors – 24%; 3) the new product is 
too similar to the products of its competitors or is frankly copied – 
13%; 4) technical imperfection of production – 15%; 5) mistakes in 
the price – 13%; 6) products are ignored by the market – 7%. 

M. Ovsiannikova 
[24] 

1) no one needs the product – 28%; 2) the product is a competitor 
analogue – 24%; 3) the product does not work under real operating 
conditions – 15%; 4) competition – 13%; 5) high price – 13%. 

 
 



658 

Table 2 (continued) 
F. Webster, Jr., 
Expert in Industrial 
Marketing [25] 

1) tactical, strategic mistakes in product development, marketing; 
2) product mismatch to market needs; 3) technical reasons; 
4) inability to predict what impact a new product will have on the 
production process; 5) launching a non-finished product; 
6) inaccurate informing of representatives and distributors. 

O. Khotiasheva, 
expert in 
innovation 
management [26] 

1) the lack of a clearly defined goal before the beginning of 
development; 2) mistakes in the choice of the target market; 3) weak 
marketing complex; 4) “Blurring” of novelty of goods; 
5) imperfection of qualitative characteristics of the goods; 6) time 
factor; 7) inconsistency of the planned and actually required budget. 

P. Kotler, a world-
renowned 
marketing expert 
[27] 

1) management “pushes” the idea of a product you like; 2) not 
determined market volume; 3) design disadvantages of the product; 
4) poor product positioning; 5) ineffective advertising; 6) high price; 
7) development costs were higher than planned; 8) the feedback 
from competitors was stronger. 

 
Unfortunately, among the above studies, there are no domestic ones, due to 

the lack of interest of the business sector in conducting them. The author's 
research was carried out in the Sumy region. on the basis of industrial 
enterprises for the production of pumping equipment. The following reasons 
for the failures were identified: R&D budget constraint; lack of funds for 
marketing; insufficient novelty of production; errors in the forecast of market 
capacity; certain inconsistency of products to the needs of consumers; lack of 
an effective sales promotion program; the high price; high costs of product 
operation; technical miscalculations; unreasonable subjective confidence in 
the success of the product. The results show that the vast majority of reasons 
for failure are also marketing. 

Perform a generalized analysis of the causes of goods failures. To do this, 
all the reasons identified by the researchers of the failures will be divided into 
4 groups, and the number of selected causes of each species for each study is 
entered in Table 3. 

Of the 119 reasons of failure, 71 were attributed to the marketing group 
(59.7%). 20 reasons (16.8%) were attributed to the technical group, 16 reasons 
(13.4%) to the organizational group, and 12 (10.1%) to the financial group.  

As we can see, the group of marketing reasons is the most influential in 
terms of both quantity and frequency of manifestation. The main causes of 
marketing failures of goods are (in parentheses the frequency of cases 
mentioned): 

– incorrect assessment of consumer needs – mentioned in 75% of cases; 
– incorrectly determined market volume – 56.3%; 
– bad time to market (untimely start of sales) – 50%; 
– insufficiently thought out marketing strategy – 50%; 
– insufficiently expressed differentiation of goods from existing ones – 50%; 
– errors in pricing policy (overpriced product prices) – 43.8%; 
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Table 3 

Comparison of causes of failures by sources of information 

No Author/source 
Groups of reasons 

Marketing 
Techni-

cal 
Organiza

tional 
Financial 

1 D. Hopkins, E. Bailey 
[16] 

4 2 - 1 

2 В. Daude [5] 3 2 - 1 
3 N. Krasnokutsjka [2] 5 1 - - 
4 К. Burdey, N. Troyan 

[18] 
5 1 4 1 

5 А. Baryshnikov [22] 4 2 2 - 
6 R. Osborne [19] 2 - 2 1 
7 R. Cooper [9-13] 3 1 2 1 
8 А. Petrunenkov [23] 5 1 - - 
9 V. V. Kaljuzhnyj [20] 4 2 2 3 

10 М. Ovsyannikova [24] 4 1 - - 
11 P. Kotler [27] 5 1 1 1 
12 F. Webster, Jr. [25] 4 2 1 - 
13 K. Clancy [21] 7 1 - - 
14 О. Khotyasheva [26] 5 - 1 1 
15 W. Rudelius [17] 6 1 - - 
16 Y. Nagornyi 5 2 1 2 

 Total cases 71 20 16 12 

 The relative weight 59,7 16,8 13,4 10,1 

 Frequency of causes 100 87,5 56,3 56,3 
 
– opposition from competitors – 37.5%; 
– ineffective sales policy, incl. weak distribution – 31.3%; 
– insufficient study of the market before the beginning of the product 

creation – 25%; 
– ineffective advertising; bad trademark name; uncertainty about suppliers 

(6.3% each). 
Among the group of technical reasons, the market failure of the product 

arose due to: unresolved industrial and technical problems (41.7%); structural 
defects, technical imperfection of the product (41,7%); poor quality control of 
the new product or its poor quality (25%); difficulties in putting new products 
into production (16.7%); missing or poorly performed product tests (16.7%); 
hidden defects in goods (8.3%). These reasons are due to low level of 
technical staff and low level of technical and technological development of the 
enterprise. 

Organizational reasons include: inadequate implementation of the project 
(66.7%); unreasonable subjective confidence of the management in success 
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(33,3%); haste or slow development rate (22.2%); removal or lack of support 
from management (22.2%); lack of similar experience (22.2%); commer-
cialization of the compromise product (11.1%). These reasons are due to the 
low level of competence of decision-makers, the low level of organizational 
culture of the enterprise, as well as the neglectful attitude of the management 
to the innovative project in general. 

Financial reasons include: lack of funds (50%); discrepancy between the 
planned and actually required budget (44.4%); expect an immediate financial 
effect (11.1%). These reasons arise from the lack of own funds for innovation 
and the inability to attract them from outside. 

Avoiding the identified reasons in one's own innovative activity is the key 
to the success of the product created. 

 
Part 3. Scientific and methodological approach to determining the types 
of commercial failures of innovative products in the industrial market 
Determining what constitutes a successful or failing product is an important 

step in evaluating the magnitude of failure. Yes, W.J. Hollins [28] considers a 
product successful if it is profitable. Profit should also cover interest payments 
on borrowed funds or loss of interest if the enterprise collects its own funds 
from the bank for development ahead of schedule. J.B. Lord [29] believes that 
if an enterprise enters the market with a product in a timely manner and earns 
enough money at the maturity stage of its life cycle and then leaves the market 
as it declines, it is an indicator of success. If an enterprise is late to the market 
and leaves it without making a proper return on resources, it is a failure. 
R.G. Cooper [9-13] states that the success of a product must be measured in 
several ways, including profitability, impact on the enterprise, current sales and 
market share, and timeliness (whether the project has been timely and timely). 

As we can see, not only profitability is the main condition for a successful 
product, other criteria are put forward. Let us analyze what methodological 
approaches are guided by scientists and practices in assessing the magnitude 
of the failure of new and innovative products, and why we have such 
significant differences (40-90%).  

A number of scientists distinguish the so-called time approach, for which a 
product is considered successful if it has been on the market for a certain 
period of time. There may be different options. J.T. Gourville [30] believes 
that if a product has been on the market for 12 months, then it is successful. 
According to him, up to 30,000 new products are introduced annually in the 
US packaged goods industry, but 70 to 90% of them remain on store shelves 
for more than 12 months.  

S. Cierpicki, M. Wright, and B. Sharp [31] consider a product successful if 
it has been on the market for more than 18 months. According to them, seven 
out of ten new products fail in the market in the first 18 months. J.B. Lord [29] 
notes that if a product has been on the market for the second and third year, 
then it is considered successful. According to the research, only 1 in 20 new 
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products is characterized by an increase in sales in the second and third years 
of existence (in 69% of products, sales are reduced after the first year). 
D. Simester [14] considers the criterion for the success of a product to be its 
profitable existence on the market for 3 years. A study of almost 9,000 new 
products found that only 40% of them were on the market within 3 years. 
According to another researcher, M. Jouffe only 10-20% of new products are 
successful, that is, they are profitable 3 years after implementation. 

The largest time lag was proposed by G. Gruenwald [32], who believes that 
a new product is successful if it has been on the market for 5 years. The results 
of the research showed that half of the companies surveyed consider 
themselves successful, since at least two-thirds (67%) of their major new 
products have been sold on the market over the past 5 years. 

The timing approach to defining new and innovative products has some 
drawbacks, first and foremost being a fixed term for the product to remain on the 
market (12 months to 5 years). Second, this approach cannot be applied to 
products with a short life cycle, high levels of moral wear, as well as complex 
single and small-scale production with little but also unstable demand over time. 

The next approach to determining failure is income-time for which a 
product is considered successful if it has existed on the market for a certain 
period of time and has managed to generate revenue in excess of a fixed 
amount during that time. Yes, according to a research company 
Hanoverresearch [33] About 75% of goods cannot earn as much as 7.5 million 
USD in the first year, and therefore such goods are a failure. Sales are the 
benchmark for a successful launch of $ 50 million in the first year, but reach 
3% of new consumer products. Known worldwide consulting Ernst & Young 
[29] has set the following rule of success: “A new product is considered 
successful if it shows at least 80% of sales within 26 weeks of the start of 
commercialization within two years.« 

The main disadvantage of this approach is the fixed amount of revenue that 
must be received over time. Other factors are not taken into account, such as 
the costs incurred in creating and implementing the product. 

A number of scientists distinguish and profitable approach to determine 
the failure that makes a product successful if it simply generates a profit. Thus, 
R.G. Cooper [9-13] and M. Jouffe, believe that if the income from the sale of 
products exceeds all costs for its development, production and commer-
cialization, then such a product is successful. 

The main disadvantage of this approach is that it is unclear how long it 
takes to calculate product sales: for several months, a year, several years, or at 
a time when sales will break even. The timing of the return on investment and 
all costs for the development and commercialization of the novelty, or the 
timing of the profitability, including value for money, should be clearly stated. 
The scope of the approach is consumer products with stable demand as well as 
large-scale industrial products. The use of single, small-scale production is 
impossible. 
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Consider also other specific approaches to determining failure. Thus, W.J. 
Hollins [28] singles out image an approach whereby a new product is 
successful if it has made a company popular, enhanced its credibility, or even 
helped to gain a reputation as a market leader. Such a product is a flagship, but 
its development and commercialization can be disadvantageous. It also 
highlights and transactional approach the essence of which is: when an 
enterprise develops a product, it loses some time, which could be spent on 
something else, such as the development of a better product. If this time is 
found to be wasted, then such a new product is considered a failure. 

J.D. Owens [34] believes that product success cannot be measured in 
absolute terms. It must be defined and interpreted according to the set goals 
and objectives. If the real situation of the product on the market is better than 
the set goals and objectives, then the new product is successful. 

All approaches considered to determine the magnitude of product failure 
belong to the American and European Schools of Marketing Innovation and 
are almost not fully applied to domestic practice. This necessitates the 
development of an approach that can be applied in Ukraine.  

In our opinion, a product is considered successful if it covered all the costs 
incurred for its creation and commercialization during the planned payback 
period, had no significant marketing and technical failures, and met the goals 
and objectives of the enterprise. With this in mind, the failure consists of 4 
components: financial, marketing, technical, strategic. 

Financial component: To estimate the magnitude of the failure, it is 
necessary to compare all costs for the development, production and 
commercialization of products with the proceeds from its sale for the planned 
payback period. If we make a profit we succeed, if we make a loss we fail. 

Marketing component: all kinds of miscalculations of a marketing nature 
which result in the target consumers not buying innovative products 
(mismatch of products to consumer needs, poor distribution, pricing errors, 
etc.). The assessment is performed by comparing the planned and actual sales 
volumes. Poor results from actual sales indicate a marketing failure. 

Technical component: unforeseen problems of a technical nature that arise 
during the operation of the product by the consumer and which were not 
detected by the manufacturer during its development (various defects, lack of 
declared characteristics, inconsistency of specification, etc.).  

Strategic component: product success is measured at the business level of 
the enterprise, that is, how well the products fit into the product portfolio of 
the enterprise, its compliance with the mission and goals of the enterprise, 
whether the commercialization of products led to an increase in the image of 
the company, to increase market share, to gain new markets.  

The financial component is of paramount importance, since in the event of 
financial collapse other types of failures are not significant, that is, if the 
financial condition is not fulfilled, others can be fulfilled, the products will 
suffer an absolute failure, i.e. a situation of market failure. If the financial 
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condition is fulfilled and 1-2 other conditions are not fulfilled, it is a partial 
failure. When the financial condition is fulfilled and the other three are not 
fulfilled, a relative failure. If all four conditions are fulfilled, then we have a 
market success situation. The relationships between components and types of 
failures are summarized in Table 4. 

 
Table 4  

Conditions for calculating the success / failure of innovative products 
Kind of failure Settlement of calculation Binary code 

Absolute failure 
(market failure) 

F
*
 = (F(х)1, F(х)2, F(х)3, F(х)4), 

де F
*
 – comprehensive indicator of market 

success / failure; F(х)1…4 – single 
components (F(х)1 – financial; F(х)2 – 
marketing; F(х)3 – technical; F(х)4 – 
стратеstrategicгічна). 
The individual components of success / 
failure are calculated by binary division:  
F(x)1…4 = 1, if we succeed the component 
F(x)1…4 = 0, if we have a component failure 

(0; 1; 1; 1), (0; 0; 1; 1) 
(0; 1; 1; 0), (0; 1; 0; 1) 
(0; 0; 0; 1), (0; 1; 0; 0) 
(0; 0; 1; 0), (0; 0; 0; 0) 

Partial failure 
(1; 0; 1; 1), (1; 1; 1; 0) 
(1; 1; 0; 1), (1; 0; 0; 1) 
(1; 1; 0; 0), (1; 0; 1; 0) 

Relative failure (1; 0; 0; 0) 

Market success (1; 1; 1; 1) 

 
The great discrepancy between the results of research on determining the 

magnitude of the failure of new and innovative products is the reason for the 
imperfection of the existing methodological base for its calculation. 
Improvement of existing approaches has made it possible to determine that 
failure is a complex category, covers four components, can take an absolute, 
partial and relative form. 

 
Conclusion 

The scope of failures in the market of new and innovative products is 
investigated. It has been found that the level of product failures in the market is 
high and varies widely, from 40 to 95%. The differences in the assessment of 
the failure rate necessitate a more detailed analysis of the reasons that 
determine such a significant variation in results. It is proved that marketing and 
consulting agencies unreasonably and knowingly overestimate the percentages 
of commercial failures of products in order to attract potential customers, to 
convince them that the created products will not find their place in the market, 
the cost of development and commercialization of products will not be covered 
by the proceeds of their sale and for this you can order the appropriate services 
or consultations. It is found that the inflated percentages of the level of product 
failures in the market are also explained by the imperfection of the 
methodological base for its accounting, since the number of failed ideas, 
concepts and prototypes of new and innovative products screened at the stages 
of the innovation cycle is also included in the assessment. The results of actual 
research on determining the level of failure, which do not confirm the market 
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myth of its high value, and give an average result of failure of 40%, which has 
been kept on this mark for the last 50-60 years.  

Significant differences in the calculation of the magnitude of failure 
determine what it is, in general, “success-failure” and how it is determined. 
A critical analysis of the existing theoretical and methodological approaches 
to determining the commercial failure of new and innovative products has 
been analyzed and performed. The author has developed a methodological 
approach to defining the types of commercial failures of innovative products, 
which takes into account the financial, marketing, technical and organizational 
components of the success / failure of innovative products and allows a 
comprehensive analysis and evaluation of the extent of its possible failure. 
The proposed approach makes it possible to find out the nature of a market 
failure: it can be absolute, that is, take the form of a commercial failure, or 
partial or relative, depending on the combination of its components.  
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Summary 
In today's context, the question of developing institutional and innovative 

strategies for the implementation of national priorities arises, since for 
Ukraine Industry 4.0 represents a chance to change its role in global 
economic competition. At present, the domestic economy is practically not 
using the existing innovative potential. According to various estimates, the 
domestic economy is about 70% raw material, and even the products 
produced in the high-tech sectors, in particular IT (which is the basis for the 
development of Industry 4.0 technologies), are also a kind of export of 
intellectual resources through outsourcing, since development and ideas are 
practically not implemented into the real sector of the economy of Ukraine. 
Therefore, the purpose of this study is to analyze the peculiarities of 
developing innovative development strategies in the context of Industry 4.0. 
The approach proposed in the paper assumes that development strategies 
should be based on an institutional and technological trajectory that must be 
consistent with global technological trends and their projection of national 
development through appropriate resource and institutional constraints. In the 
case of the formation of an institutional and technological trajectory, the 
mechanisms of rooting institutions with corresponding effects (effects of 
training, communication and coordination) play an important role. Thus, 
there is an opportunity to create unique national ecosystems of innovation that 
can provide economic development and national security. 

 
Introduction 

In its history, humanity has repeatedly shown itself in a situation where new 
technologies have radically changed the socio-economic systems. Modern 
world practices show that the development of high technology is inseparable 
from the developed industrial base and active industrial policy, as well as the 
integration of science, production and education into a single system within 

                                                 
1
 The publication was publicly funded by Ministry of Education and Science of Ukraine for 

developing of research projects “Institutional and technological design of innovation 

networks for Ukraine national security systemic providing” and research project 

“Development of scientific and methodological foundations and practical tools for 

evaluating of the product innovations commercial (market) prospects” 



667 

innovative networks. This aspect is of particular importance in the context of 
Industry 4.0. 

Currently, science and practice is predominantly examining the readiness of 
the business sector and manufacturing to perceive (adapt) technology to 
Industry 4.0; but this is not explored on a state level, which forms some risks, 
particularly, for national security.  

In these circumstances, the question arises of developing institutional and 
innovative strategies for the implementation of national priorities, as for 
Ukraine Industry 4.0 represents a chance to change its role in global economic 
competition. At present, the domestic economy is practically not using the 
existing innovative potential. According to various estimates, the domestic 
economy is about 70% raw materials, and even the products produced in the 
high-tech sectors, in particular IT (which is the basis for the development of 
Industry 4.0 technologies), are also a kind of export of intellectual resources 
through outsourcing, since development and ideas are practically not 
implemented into the real sector of the economy of Ukraine. 

In analyzing the innovation needs of the macro-economics in the context of 
national security, the urgent task is to manage the technological component of 
the economy and its innovative development, as well as the appropriate 
structure of the innovation proposal that allows for effective strategic 
decisions. This is due to the fact that in modern conditions numerous risks are 
connected with structural backwardness of the economy in a number of 
parameters and increased raw material nature. This has led to a high level of 
import dependency of individual industries, the loss of a number of industries, 
sectors and products with a high share of value added and relevant markets. In 
the future, the inertia of the technological backlog and the lack of measures to 
develop the innovation and technological ecosystem threatens to further 
worsen the situation. 

Therefore, the purpose of this study is to analyze the peculiarities of 
developing innovative development strategies in the context of Industry 4.0. 

 
Part 1. Conceptual foundations of development strategies  

in the context of Industry 4.0  
In developing specific strategies and initiatives of Industry 4.0, it should be 

borne in mind that the concept is now widespread that there is no longer a 
competition of goods, products or services, but the competition between 
models and management systems. This conclusion is confirmed by the 
analytics of Іndustrіe 4.0 Working Group and Acatech [1], where it is noted 
that the modern strategies should be based on a new approach to production as 
a conglomerate of large manufacturers, experts, economists and scientists. 
Experts have formed the characteristic feature of the Industry 4.0 solutions 
and technologies: “interaction effectiveness”. This raises the question of 
designing appropriate networks that will form synergies of interaction.  
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Based on an analysis of the modern dimension of technological 
institutionalism [2], we propose to consider institutional and technological 
trajectories as a tool that will coordinate the development of technological 
spheres and provide network effects. The proposed idea is based on the theory 
of reforms, which is a relatively new direction in the development of 
economic theory and studies the processes of purposeful change of 
institutions, and the synthesis of evolutionary and institutional economy.  

This approach assumes that this institutional and technological trajectory 
must be consistent with global technological trends and their projections for 
national development through appropriate resource and institutional 
constraints. In the case of the formation of an institutional and technological 
trajectory, the mechanisms of rooting institutions with corresponding effects 
(effects of training, communication and coordination) play an important role. 
Thus, there is an opportunity to create unique national ecosystems of 
innovation that can provide economic development and national security.  

Based on previous research [3], we propose a methodology for managing 
innovation and technological change through the development of integrated 
innovation strategies for the development of national development strategies. 
This methodology is based on identifying mechanisms based on maximizing 
the relationship between the technological paradigm and the cross-industry 
technological trajectory.  

The problem of technological paradigm in the focus of researchers began to 
appear from the middle of the 20th century, and is not yet sufficiently 
developed, because there is a wide range of studies of the technical system 
itself, which, without regard to the system context, are incomplete. 

Freeman considered the techno-economic paradigm as a concentration of 
interdependent technical, organizational and managerial innovations, the 
advantages of which should be sought not only in the new range of products 
and systems, but also in the dynamics of the relative cost structure of all 
possible investments in production. 

The system approach allowed the authors [4] to define the technological 
paradigm as a complex system in which the following elements are closely 
interrelated: technical, economic, managerial and information-technological. 
This approach is based on the consideration of global problems caused by the 
development of new technologies and their effects. The analysis of these 
systems and their optimization in the framework of development strategies 
leads to the necessity to involve a structural and functional approach. 

Leading role in the implementation of the proposed methodology is played 
by the information and technological paradigm (according to M. Castells), 
which is characterized by the following characteristics [5]: 

– information becomes raw material, and if in the course of previous 
technological revolutions information was intended to influence the 
development of technologies, the technologies of influence on information are 
now actively developing; 
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– the systemic nature of the effects of technology: all processes are formed 
directly in a technologically new way;  

– development according to the principles of network logic, which is 
fundamental to any modern system or set of relationships that attracts new 
information technologies;  

– specific flexibility of the IT paradigm, which provides for the possibility 
of modification, fundamental change or regrouping of institutions; 

– intensive convergence of technologies in highly integrated production 
systems. 

The technological trajectory, as defined by G. Dosi [6], is a variant of 
development the ultimate goal of which is to solve problems on the basis of 
technological paradigm (directions of technological development, which 
should be taken into account), which allows to estimate more precisely the 
dynamics of changes in technological systems. 

Therefore, within the framework of this approach, it is possible to combine 
technological trends and management of the factors that determine the 
innovative behavior of firms, as well as to form the skills and competences 
necessary for the implementation of system strategies at different stages of the 
innovation life cycle. 

It should be noted that technological trajectories cannot be accurately 
determined for a certain period of time. The situation often changes 
dramatically and unexpectedly, and then it is necessary to have time to 
abandon the previous development options and develop a new strategy based 
on the new conditions.  

In this regard, P. Oinas and E.J. Malecki [7] note the emergence of new 
technologies (radical innovations), which leads to the impossibility of further 
effective development of existing technological systems within the trajectory 
that was formed before the emergence of these innovations (after the 
bifurcation point of technological the system evolves differently than before 
the bifurcation). 

Empirical data [8] confirmed that the concept of sectoral technological 
trajectories of innovative development can be considered as an adequate tool for 
the study of economic processes, in particular technological strategies and 
management at the intersectoral level. As a result, a new principle of interaction 
of factors of production is formed, based on a system of innovative 
technological trajectories, which reduces the value of combinations of traditional 
resources, but significantly complicates the development of strategies for 
innovative development, in particular for macro level management [9; 10]. 

To take into account technological trajectories within development projects 
of the technological systems, we propose to consider them within the 
following two methods: 

1) searching design method created to synthesize complex technological 
systems based on new principles. The method is based on the following 
adapted components: 
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– analysis of the functions of technical systems and their elements 
(subsystems); 

– a systematic fund of innovative products that implement new principles of 
action; 

– search for new technologies (innovative products) to improve the element 
(subsystem) and their implementation in the technological system 
(adaptation); 

– consideration and development of each component of the system as an 
independent object of the innovation process for the highest quality 
performance of its functions at minimal cost; 

2) a method of system economic analysis and development of system 
solutions by subsystems, which is intended for solving problems of finding 
optimal solutions at different levels, development and improvement of 
technological processes, etc. The method is based on the idea of detailed 
analysis, according to which the savings reserve can be found everywhere 
(at the enterprise level, in each product and in every detail). On the basis of 
this, the essence of the method lies in systematic feasibility analysis and system 
design in order to maximize economic and technological potentials. Each 
element, irrespective of its role, belonging to the main or auxiliary groups of 
subsystems, is analyzed from all points of view: structural (performing 
functions), technological (optimal set of technologies) and economic 
(the simplest and most economical way of realizing the objective function). 

Within the framework of the analysis of innovative technological systems, 
the proposed methods can be applied in the framework of reverse design, 
which involves extrapolation of technological trajectory and existing trends 
and selection of the initial set of components of the technological system.  

Thus, the toolkit gives the opportunity to determine the technological 
trajectory and to extrapolate to estimate its current level and forecast its 
prospects by developing a technological system development strategy. 
Appropriate economic and institutional systems, a dynamic information 
infrastructure and an effective national system for the generation and diffusion 
of innovations are needed to put the proposed instruments into practice. 

 
Part 2. Innovative development in Industry 4.0 

The possibilities of commercialization of innovative developments offered 
by the scientific field depend on many factors, among which macro- and 
microeconomic parameters, institutional characteristics and cultural traditions 
are important. Features of the branch (inter-branch) organization of production 
are an important factor influencing the innovation strategy of companies.  

The results of studies show that different branches of economy are 
characterized by different typical models of origin and diffusion of 
innovations, as well as different nature of the relationship between the 
innovative activity of companies, the results of their production and economic 
activity, competitiveness in the domestic and foreign markets [8]. This aspect 
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significantly complicates the following tasks, which underlie our proposed 
methodology:  

1) radical technological modernization of traditional sectors of the economy 
and scientifically grounded definition of interconnected national innovation 
priorities, which will be coordinated with motivational and resource 
organizational and economic mechanisms; 

2) review of the mechanisms of state participation in the economy to 
accelerate technological modernization of the basic sectors and formation of 
globally competitive corporations and inter-branch high-tech complexes;  

3) implementation of the “digital transition” by expanding the use of digital 
technologies in major sectors of the economy, the creation of infrastructure 
and the system of regulation of the IT economy, which plays a special role in 
the conditions of Industry 4.0; 

4) modernization of the state technical regulation system, creation of a new 
standardization and certification system in accordance with the conditions of 
innovative economy.  

This set of measures will allow the country to form its own scientific and 
technological basis for economic development and to respond to the 
challenges facing society and the state in the long run. 

In its history, humanity has repeatedly shown itself in a situation where new 
technologies have radically changed the socio-economic systems. Modern 
world practices show that the development of high technology is inseparable 
from the developed industrial base and active industrial policy, as well as the 
integration of science, production and education into a single system within 
innovative networks. This aspect is of particular importance in the context of 
Industry 4.0. 

Currently, science and practice is predominantly examining the readiness of 
the business sector and manufacturing to perceive (adapt) technology to 
Industry 4.0; but this is not explored on a state level, which forms some risks, 
particularly, for national security.  

In these circumstances, the question arises of developing institutional and 
innovative strategies for the implementation of national priorities, as for 
Ukraine Industry 4.0 represents a chance to change its role in global economic 
competition. At present, the domestic economy is practically not using the 
existing innovative potential. According to various estimates, the domestic 
economy is about 70% raw materials, and even the products produced in the 
high-tech sectors, in particular IT (which is the basis for the development of 
Industry 4.0 technologies), are also a kind of export of intellectual resources 
through outsourcing, since development and ideas are practically not 
implemented into the real sector of the economy of Ukraine. 

The leader in the development of Industry 4.0 is Germany, where the 
concept itself was created as a way of development of manufacturing industry, 
and the development of innovation of Industry 4.0 is part of the national 
strategy. Similar programs are in place in France, the United Kingdom, the 
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Netherlands, Italy, Belgium and other countries. In the USA, since 2012, there 
has been a Smart Manufacturing Leadership Coalition, bringing together 
business, universities and government agencies. The PRC government aims to 
accelerate the implementation of Big Data technologies, cloud computing, the 
Internet of Things in Chinese companies, and focus on creating “smart 
factories”. An analysis of the policies of these countries and of a number of 
studies suggests that innovation policy is currently being considered and 
implemented as a coordinated national initiative to mobilize national resources 
and create an appropriate institutional environment to accelerate technological 
change and maintain global competition.  

In developing specific strategies and initiatives of Industry 4.0, it should be 
borne in mind that the concept is now widespread that there is no longer a 
competition of goods, products or services, but the competition between 
models and management systems. This conclusion is confirmed by the 
analytics of Іndustrіe 4.0 Working Group and Acatech [1], where it is noted 
that the modern strategies should be based on a new approach to production as 
a conglomerate of large manufacturers, experts, economists and scientists. 
Experts have formed the characteristic feature of the Industry 4.0 solutions 
and technologies: “interaction effectiveness”. This raises the question of 
designing appropriate networks that will form synergies of interaction.  

Based on an analysis of the modern dimension of technological 
institutionalism, we propose to consider institutional and technological 
trajectories as a tool that will coordinate the development of technological 
spheres and provide network effects. The proposed idea is based on the theory 
of reforms, which is a relatively new direction in the development of economic 
theory and studies the processes of purposeful change of institutions, and the 
synthesis of evolutionary and institutional economy.  

In the case of the formation of an institutional and technological trajectory, 
the mechanisms of rooting institutions with corresponding effects (effects of 
training, communication and coordination) play an important role. Thus, there 
is an opportunity to create unique national ecosystems of innovation that can 
provide economic development and national security. 

In the current context, developing countries need to improve existing 
mechanisms for institutional cooperation, develop new effective models for 
long-term partnerships in the framework of development and national security 
strategies, and form an appropriate institutional framework for the 
development of international cooperation, which will create the conditions for 
avoiding technological dependency and asymmetry interaction. When choosing 
strategies for technological development and international cooperation, tools 
and methodology for researching technological and competitive aspects of 
perspective directions of innovative development are of particular importance 
[12]. They are fundamentally important in terms of critically assessing the 
current state and growth prospects.  
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This aspect is also relevant for Ukraine, where a large number of different 
institutes of economic modernization (technoparks, business incubators, 
centers of collective use of scientific equipment, centers of technology 
transfer, business angels, startup ecosystems) have already been created (or 
are going to be created) at different levels, etc). However, all this system does 
not have a well-thought-out product strategy at the macro level (in order to 
obtain unique products that will be competitive in international markets), 
which reduces its effectiveness or makes institutions purely formal [13]. 
Therefore, it is necessary to define an up-to-date toolkit of innovative 
communications, which will allow to adapt the strategies of innovative 
development to technological and competitive aspects of global trends.  

The global economy is created by the interaction of economic agents in the 
global network, and the IT paradigm of the 21st century. it evolves not to its 
closure but to its openness in the form of a multilateral network, which, 
according to Muntian V.I., has the following characteristics [14, pp. 17–19]:  

1. Information becomes a raw material: information technologies are 
leading, not just information intended to influence technology, which was 
characteristic of previous technological revolutions; 

2. The pervasiveness of the effects of new technologies: due to the fact that 
information is an integral part of human activity, all processes are directly 
shaped by a new technological way. Modern global scientific and technological 
development is realized at the expense of mutual influence and convergence of 
the most advanced directions of scientific research and technological 
development: nano-, bio-, info- and cognitive sciences and technologies 
(NBIC). 

All these technologies have a number of common features [15, pp. 25-26]: 
– they all rely on miniaturization. For example, in computer technology, 

miniaturization is manifested as a reduction of the basic elements of 
computers, and in nanotechnology, miniaturization is the very essence; 

– continuous growing use of computing resources for modeling processes of 
different nature; 

– constant exchange of results of achievements in some areas for potentiation 
of achievements of others, which leads to recursive self-enhancement.  

The development of a new technological framework takes place in three 
main directions, which form the appropriate mechanisms of technology 
transfer [16]:  

– development of individual industries, which are locomotives of the new 
technological structure that will form its core (NBIC technologies); 

– development of fundamentally new convergent technologies that ensure 
the interpenetration of technologies, branches, science and engineering, 
technologies and economics; 

– introduction of new technologies in the whole field of human activity. 
3. Network logic of any system or set of relationships using new 

information technologies is necessary for structuring the unstructured while 



674 

maintaining flexibility, because the unstructured is the driving force for 
innovation, i.e. the network thanks to information technology can be provided 
in all types of processes and at all organizational levels; 

4. Network principle, i.e. the ability of the new technological paradigm to 
reconfigure, that is to change the rules without destroying the previous 
structure. 

5. The increasing convergence of technologies in a highly integrated 
system, in which previous isolated technological trajectories become 
indistinguishable and a pronounced link between parts is lost. For example, 
microelectronics, telecommunications, optical electronics and computer 
technology are integrated in today's information systems. Similarly to 
information systems, organizational integration into strategic alliances and 
joint projects is growing. In terms of technological system, the situation of 
globalization, including the globalization of innovation, is a situation where 
one element cannot be imagined without another. 

In the context of analyzing the capabilities of the innovation system to 
participate in these processes, it can be noted that the development of high 
technology involves the stages of: 

– improvement of traditional technologies through the evolutionary 
accumulation of new knowledge of the previous stage;  

– a fundamental revolutionary breakthrough, the creation of a truly new 
technology, a paradigm shift, the emergence of new knowledge;  

– a widespread dissemination of new knowledge in improving existing 
technologies.  

Thus, the modern development of high technology is characterized by two 
trends. On the one hand, this is an idea of autonomy and sensiticvity, driven 
by “low” technologies and national security factors. On the other hand, the 
idea of globalization and the use of network systems. Based on these features, 
we propose to use the analysis of innovative systems to evaluate the 
possibility of high technology development and their international transfer.  

 
Part 3. Effects of innovative networks 

By analogy with the principle of environmental complementarity, all the 
components in the innovative system of Industry 4.0, that are part of it, are 
interdependent and functionally consistent with each other. Exclusion of one 
part of the system leads to the exclusion of a number of closely related 
elements and functional change of the system as a whole. Adding a new 
element to the system changes the state of the associated elements and results 
in run-fown and elimination of fewer competitive elements. 

Using this approach to analyzing the technology development of Industry 
4.0 is based on the fact that any high technology is a complete dynamic 
system, including:  

1) the means, operations and procedures, rules, standards and norms of 
technological activity and process control and necessary for this;  
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2) information and knowledge; 
3) energy, raw materials, staff and other resources;  
4) the combination of economic, social, environmental and other results 

(effects) that affect and in some way change the environment of the system. 
Industry 4.0 is characterized by a variety of technologies and a large 

number of motives and channels for their movement. Therefore, the task is to 
identify the most effective ways to use and transfer technologies, as well as 
their components. 

Based on the analysis of the world experience in the management of 
innovation systems, it is proposed to consider the following groups of effects 
of the development of technologies of Industry 4.0, which have a positive 
impact on the development of the national economy: 

1) “synergistic effect” of interaction, which is a combination of other effects 
and enhancement of domestic developments through international innovation 
and technological cooperation;  

2) in the combination of domestic research facilities and foreign 
technologies there is a possibility of realization of synergetic synthesis of 
technologies based on the combination of local research base, existing and 
potential demand for innovation and potential of foreign achievements; 

3) the effect of optimizing innovation priorities based on world experience, 
technological foresight and relevant national priorities, taking into account 
industry specificities and socio-economic development strategies; 

4) the scale effect (the effect of the expansion of technology support 
networks): the development and transfer of fundamental technologies takes 
place more effectively in global, national and regional networks. The presence 
of these three levels of network structures also implies three varieties of 
synergistic effects; 

5) import of efficiency (the effect of “catching-up” development): 
introduction of the most effective foreign developments in order to reduce the 
technological gap in certain areas of the national economy, the introduction of 
international standards of R&D and production, effective management 
practices; 

6) effect of innovative impulse for the national economy: foreign 
technology (its principles of operation, ideas), especially high technology, can 
become a basis for further development of new modifications on its basis and 
development of technologies of related industries; 

7) the effect of competitive incentives: the emergence of new technologies 
stimulates the mechanisms of competition that contribute to the growth of the 
economic potential of the country; 

8) the advantage of technological capitalization: technologies in the case of 
effective management are capable of becoming a factor of production and may 
have common properties of goods, expressed by technological rent when 
exporting technologies and attracting foreign investment in innovation; 
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9) the effect of strategic advantage, which is to consolidate (strengthen) the 
country's competitive advantages in specialization through transfer within the 
framework of a knowledge-based leadership strategy; 

10) the effect of innovation and investment image: the concept of the 
country as a reliable partner in international cooperation, capable of 
implementing the most ambitious projects. The role of image is important for 
TNCs, the transfer of technologies, the implementation of which can not only 
give impetus to the development of scientific and technical potential of 
individual industries, but also ensure in the medium and long term the 
effective functioning of related industries by increasing the innovation 
potential of the national economy [17]; 

11) the effect of cooperative readiness (analogous to the principle underlying 
the Networked Readiness Index calculation methodology): the accumulation of 
experience and the readiness (adaptability) to operate in international 
associations and partnerships, enabling the increase of knowledge and synergy 
of ideas based on different socio-economic conditions. Currently, specialization 
leads to greater interdependence with other firms, organizations, suppliers, 
which is why TNCs have become more involved in cooperative partnership 
between local suppliers and representatives of the scientific community, and the 
characteristic feature of the current stage is the two- or multilateral nature of the 
international transfer of technological systems, and the firm itself may both 
transmit and act as host. Experience shows that joint ventures created for R&D 
have a positive impact on the dynamics of innovative development of individual 
industries. For example, an analysis of the trade balance of the US industries 
leads to the conclusion that in industries where common R & D participants are 
involved, the trade balance is approximately 620 mln. USD higher than the 
trade balance in industries where such participants are absent [18]; 

12) the effect of resource optimization by abandoning certain R&D and 
channeling released resources to new projects with greater priority and 
potential; 

13) the effect of increasing export efficiency through the export of 
technology as a way of circumventing the problem of exporting the relevant 
product or establishing control over a foreign firm through the terms of the 
license agreement (production volume, participation in profits). Previously, 
most of the investment went to a technology company and technology transfer 
within the firm, including through joint ventures, commercial operations, 
including the sale of licenses and cross-license chains, have now become 
prevalent; 

14) the effect of importing skills through the system of providing 
engineering services and through disorganized transfer with participation of 
scientific personnel in international research projects and programs; 

15) the effect of innovation and investment image as a factor in attracting 
specialized technological investments and human capital to the country, 
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marketing of national innovation potential, which facilitates communication 
and the process of establishing international cooperation; 

16) effect of marketing orientation: the orientation of scientific process to 
the real needs of national and world economy and formation of appropriate 
marketing strategy taking into account the specificity of technology market 
and market of high-tech products; 

17) the effect of the development of information and analytical 
environment, which stipulates that the participants of innovation relations 
should evaluate the external and internal environment, conduct information 
intelligence, identify future needs for innovation, compare costs in competing 
firms maximizing the use of all available resources in the intellectual property 
market, choosing the most effective ones; 

18) effect of formation of innovative culture and culture of intellectual 
property, reform of educational system. According to the Global Economic 
Crime Survey, intellectual property violations (36%) rank second after 
corruption (42%) among the violations expected in the future by the Ukrainian 
entities. R. McConnell and S. Brue associate with leading factors of modern 
economic development not only changes in the material base, but major shifts 
in people's thinking. Accordingly, there is a need to form a new type of 
economic and innovative culture, which will put the protection of intellectual 
property as the main resource for the country's development in the first place; 

19) quality of life and HIGH-HUME effects are based on the potential use 
of technology in everyday life. Fresco J., the author of the term “resource 
based economy”, states that “all the charms of science and technology, all the 
wonders of electronics and mechanics are simply useless mountains of 
garbage, unless they are aimed at improving human life”; 

20) the effects of international interaction are based on the internatio-
nalization of innovation processes; 

21) the effects of the development of the national innovation system, which 
consists in its ability to generate its own technologies and to implement the 
foreign ones; 

22) the effects of socio-economic development, which are the side effects of 
the use of technology in the socio-economic sphere; 

23) the specific effects of high technology based on the unique properties 
and potential of particular types of high technology. 

An important aspect of the creation of innovative systems in the context of 
Industry 4.0 is the strategy of integration into the global context, which is due 
to the processes of internationalization of research and development. As a 
result, network systems are formed to provide a dynamic interconnection of 
local and global resource flows (glocalization of resource circulation).  

 
Conclusions 

The analysis of the modern theoretical approaches to the analysis of the 
development of high technologies showed the absence of system approaches to 



678 

analysing this process in the conditions of Industry 4.0. Using the principles of 
the system approach, we can consider the development of Industry 4.0 
technologies as a channel of interaction between global and national innovation 
systems. It is determined that the global innovation system within the new 
framework will be characterized by a high level of internationalization of 
innovations and convergence of technologies.  

Industry 4.0 has been identified as providing additional competitive 
advantage to counteract the blocking effect by enhancing the exchange of 
explicit and tacit knowledge. This effect is due to the fact that each subject of 
the innovation system is the result of the functioning of a particular innovation 
ecosystem and has its own knowledge base, possesses certain technologies, is 
characterized by the social, cognitive and institutional closeness of its 
participants, which ensures the absorption of knowledge and the generation of 
innovations of a certain type. 

As a result of a study of the features of Industry 4.0, technology transfer 
channels are analyzed and it is determined that the most effective in terms of 
transferring existing knowledge and criteria for transfer potential is 
international innovation and technological cooperation.  

In the course of research of modern domestic and foreign approaches to the 
management of innovation activity it is determined that the development of 
technologies of Industry 4.0 is a systematic process accompanied by 
significant costs and changes in the innovation system at different levels. On 
this basis, a classification of the technology transfer effects of Industry 4.0 is 
proposed, which will allow to perform a detailed assessment of its potential 
for the national economy.  

However, despite the existence of different models, the analysis showed 
that the Industry 4.0 factor of improving the efficiency of the industry based 
on technology transfer is an urgent scientific, methodological and practical 
task, within which we note the need to consider the following aspects: 

– the system of institutes of development of Industry 4.0 in the country 
taking into account the international specialization (macroeconomics); 

– programs and algorithms for technical and economic modelling of 
industry development (mesoeconomics); 

– analysis of the economic features of planning and implementation of 
product creation activities of Industry 4.0 (the economy of international 
projects); 

– analysis of the peculiarities of the economy and organization of Industry 
4.0 under different strategies (leading country, specialized leader, consumer); 

– designing of mechanisms for development of international public-private 
partnerships; 

– development of mechanisms of development of economy of separate sub-
branches and technological directions (economy of intersectoral cooperation). 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
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Анотація 
На сучасному етапі ринкових відносин постійною є проблема 

розвитку підприємства, зокрема та, що стосується здійснення 
інноваційних процесів. Саме тому приділено увагу дослідженню 
економічних показників, які тісно взаємопов’язані з джерелами 
залучення коштів для реалізації як інвестиційних проєктів, так і заходів 
з їх просування. На основі існуючих економічних показників сформовано 
й удосконалено єдину методологічну базу оцінки ефективності 
інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства, що призначена не 
лише для визначення вартості та окупності інвестиційних проєктів, а й 
для забезпечення результативності діяльності підприємства, що 
стосується інновацій. 

 
Вступ 

В умовах інноваційної моделі розвитку економіки повсякденна 
діяльність підприємства перетерплює якісні зміни. Із разових заходів 
інноваційна діяльність підприємств усе більше перетворюється на 
повсякденну діяльність, що здійснюється на постійній основі, займаючи 
все більш питому вагу в структурі відтворювальних процесів. 

Практичне значення проблеми активізації та оптимізації інноваційної 
діяльності підприємств зумовлене сучасним станом виробничого 
процесу, де найбільш характерними рисами є близький до критичного 
ступінь фізичного зношення виробничого устаткування, перевага 
відсталих технологій виробництва і випуск застарілої продукції, низький 
рівень інноваційно активних підприємств та їх неконкуренто-
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спроможність на міжнародних ринках. Окрім того, напрями, масштаби і 
темпи інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах принципово 
відрізняються від пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і темпів 
інноваційних перетворень у світі. На українських підприємствах 
інвестиції спрямовуються переважно на капітальний ремонт фізично і 
морально зношених основних виробничих засобів і технічну 
реконструкцію виробництва на перших та пріоритетних виробничих 
підрозділах, унаслідок цього не використовується науково обґрунто-
ваний інструментарій ведення інноваційної діяльності й аналізу її 
ефективності. 

У ринковій економіці перевагу отримують лише ті підприємства, які 
швидко й активно освоюють нововведення. Це дає їм змогу розширити 
ринки збуту своєї продукції, завоювати нові сегменти ринку, а в разі 
освоєння принципово сучасних нововведень займати домінуюче 
становище на ринку нової продукції, що безпосередньо пов’язано з 
можливістю отримання підприємством значно більших прибутків. 

Необхідність організації інноваційної підприємницької діяльності та 
його активізації зумовлена: потребами підвищення техніко-техно-
логічного рівня виробництва; збільшенням витрат і затрат поряд із 
погіршенням економічних показників підприємств; швидким моральним 
старінням техніки і технології; визначаючою роллю науки та підви-
щенням ефективності розроблення й упровадження нової техніки; 
важливістю та економічною доцільністю посилення інтенсивних факторів 
розвитку виробництва на основі використання досягнень науково-
технічного прогресу в усіх сферах економічної діяльності; потребами 
істотного скорочення строків створення й освоєння нової техніки; 
важливістю розвитку масової творчості винахідників і раціоналізаторів 
разом із використанням їхніх пропозицій. 

Серед учених, які приділяли значну увагу управлінню інноваційною 
діяльністю підприємства, слід відзначити С.А. Володіна, Ю.В. Єригіна, 
П.Н. Завліна, С.М. Злепко, О.Є. Кузьміна та ін. Їхні праці присвячені 
дослідженню інноваційних процесів, які відбуваються у виробничих 
системах підприємств України. 

На основі цього слід детально дослідити сутність управління 
інноваційною діяльністю підприємства, яка базується на визначенні 
напрямів ефективного розвитку підприємства шляхом постійного 
оновлення виробничого процесу, поліпшення номенклатури виробів, 
розширення сфери підприємництва. 

Тут розглядається такий складник управління інвестиційно-
інноваційним розвитком, як процес формування інвестиційного 
портфеля на підприємстві, розкриваються особливості стратегічного 
управління й планування під час реалізації інвестиційних проєктів, 
обґрунтовується концепція життєвого циклу інноваційних процесів, 
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систематизовується методика визначення економічної ефективності 
інновацій. 

 
Розділ 1. Обґрунтування системи управління  

інвестиційно-інноваційним розвитком підприємства 
Управління інвестиційною діяльністю має кілька типових функцій, 

таких як: дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та 
прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності, розроблення 
стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, 
а також стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства 
[1, с. 32–33]. 

З оцінювання обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне 
планування, і за цими ресурсами перевіряється реальність уже 
розробленої інвестиційної стратегії. Схему пошуку можливих джерел 
фінансування інвестицій показано нижче (рис. 1). 

Конкретна структура добраної інвестиційної діяльності втілюється в 
поняття інвестиційного портфеля, тобто спеціально добраного набору 
конкретних інвестиційних проєктів, прийнятих до реалізації. На стадії 
аналізу та розроблення стратегії інвестиційний портфель є запланованим 
засобом досягнення стратегічних цілей. 

На стадії реалізації кожного проєкту поняття інвестиційного портфеля 
визначає структуру інвестицій. Інвестиційний портфель, як і кожний 
проєкт, що входить до складу цього портфеля, формується виходячи із 
цілої низки критеріїв, які встановлює для себе інвестор: прибутковості; 
терміновості; рівня ризику; відповідності фінансових ресурсів. 

 

 

Рис. 1. Джерела фінансування інвестицій 
 
Формування інвестиційного портфеля – завдання багатокритеріальне. 

Воно має вирішуватися для майбутнього періоду, тому базується на 
прогнозах. Для цього завдання не існує чітко окреслених методик 
вирішення, але є типові процедури, загальні рекомендації та методи 
прогнозованих розрахунків. Наведемо основні критерії формування 
інвестиційного портфеля. Критерій прибутковості відбивається в 
очікуваному збільшенні доходів за рахунок або зростання вартості 
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самого об’єкта інвестування (портфель зростання), або високих і 
регулярних дивідендів на інвестований капітал (портфель доходу). 
Інвестиційний портфель, що має мінімальний ризик утрати інвестованого 
капіталу, визначається як консервативний, а в разі великих показників 
очікуваної прибутковості інвестицій (і великого ризику) портфель 
називається агресивним. Критерій терміновості досягнення інвести-
ційних цілей визначає вимоги інвестора до термінів реалізації інвестицій 
(до початку експлуатації об’єкта); досягнення потрібної прибутковості та 
окупності інвестицій; життя (експлуатації) об’єктів інвестицій. Ступінь 
ризику інвестиційного проєкту визначається показником вірогідності 
недосягнення потрібної прибутковості або взагалі втрати інвестованих 
коштів. До цього критерію слід віднести й характеристику ліквідності 
проєкту – можливість зворотного процесу перетворення об’єкта 
інвестування (у різних формах) знову на кошти. При цьому без утрат не 
обійтися, їх обсяг і час, потрібний для продажу об’єкта інвестування, 
визначають рівень ліквідності інвестиційного проєкту. Його можна 
прогнозувати й керуватися ним під час формування інвестиційного 
портфеля. Відповідність проєкту фінансовим ресурсам є критерієм 
вибору саме тих проєктів, що відповідають обсягам коштів, які є або 
мають бути залучені інвестором. Це питання обсягів і розмірів 
інвестицій. Співвідношення власних і залучених коштів може бути 
різним, але чим більшою є частка власного капіталу ініціатора інвести-
ційного проєкту (краще понад 50%), тим надійніший проєкт. Наведені 
критерії важко поєднати всі одразу. Нижче ілюструються їх можливі 
поєднання, що визначають найважливіші аспекти інвестиційного добору 
проєктів (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Формування інвестиційного портфеля 
 
Здійснення інвестиційної діяльності передбачає відповідне управління 

цим процесом: прийняття рішень щодо забезпечення ресурсами їх 
раціонального використання, а також техніки та технології виробництва, 
проблем якості, цін і збуту, досягнення запланованого кінцевого 
фінансового результату. 
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Рис. 3. Технологія управління інвестиційною діяльністю 
 
У процесі управління інвестиційною діяльністю слід виокремити такі 

етапи: підготовчий; реалізація проєкту; експлуатація об’єкта інвестицій. 
Останній можна поділити на етап повернення інвестиційних коштів 
(повної окупності інвестованих коштів) та етап отримання економічного 
ефекту від реалізації проєкту. 

Повний перелік функцій інвестиційного управління наведено нижче 
(рис. 3). 

Відображення процесу управління інноваційною діяльністю на 
підприємстві узагальнює можливість сформувати оптимальний інвести-
ційний портфель, який забезпечує зниження рівня інноваційного ризику і 
дає змогу не тільки ефективно використовувати всі види обмежених 
ресурсів, а й забезпечити стійкий розвиток підприємства [2, с. 19–20]. 
Алгоритм розробленої методики представлено на рис. 4. 

Бізнес-частину проєкту обчислюють у формі стандартних бізнес-планів, 
у яких інноваційні пропозиції (продукти) входять до витрат на виробництво 
і реалізацію інноваційної продукції, надходження від реалізації якої 
формують дохідну частину бізнес-плану (рис. 5) [3, c. 12–17]. 

А реальне підтвердження інноваційного процесу на підприємстві та 
його реалізації у документальній формі відбувається за такою 
структурою: 

1. Інноваційний проєкт, що має такі складники: 
– паспорт проєкту (драфт, резюме); 
– комплексне розроблення проєкту; 
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– презентація проєкту (poster, PowerPoint, flyer). 
2. Бізнес-план проєкту, до якого включаються: 
– розрахунки – обґрунтування; 
– договірний супровід. 
3. Комплект інноваційних пропозицій, до якого входять: 
– технологія виробництва одного виду продукції (інтенсивна, 

ресурсоощадна); 
 

 

Рис. 4. Схема алгоритму методики портфельного планування 

інноваційної діяльності підприємства 
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– розроблення проєкту створення технології виробництва іншого виду 
продукції; 

– система трансферу інноваційних технологій і продукції певної 
виробничої галузі. 

4. Комплект науково-технічних розробок, що містить у собі: 
– проєктні розробки; 
– технологічні розробки; 
– економічні розробки. 
5. Комплект вихідних матеріалів дослідження потенціалу виробника 

(замовника), що складається з: 
– паспорту матеріально-технічної бази; 
– виробничої програми виробу нового покоління; 
– виробничої програми товарної продукції. 
 

 

Рис. 5. Схема формування інноваційного бізнес-проєкту 
 
6. Комплект вихідних матеріалів дослідження ринку, де вказуються: 
– стан сфери споживчої кооперації та її державного регулювання; 
– кон’юнктурні дослідження ринку: 
а) ресурсного забезпечення; 
б) реалізації продукції; 
в) фінансових і логістичних послуг. 
Основні показники комплексного розроблення проекту зводяться в 

паспорт проєкту. 
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Техніко-економічне обгрунтування проєкту здійснюється у формі 
бізнес-плану, реальність розрахунків якого підтверджується договорами 
учасників для реалізації інноваційних процесів на підприємстві. 

Головним елементом проєкту, який робить його інноваційним, є 
комплекс інноваційних пропозицій, що формується на основі закінчених 
ринково привабливих науково-технічних розробок науково-дослідних 
установ (НДУ). Добірка таких пропозицій (технологій, селекційних 
досягнень, препаратів, техніки, виробничо-комерційних систем) створює 
комплект інноваційних пропозицій. 

Додатками до повного інноваційного бізнес-проєкту є комплекти 
науково-технічних розробок НДУ, матеріалів дослідження потенціалу 
(економічного, технічного, технологічною) виробництва та матеріалів 
ринкових досліджень за тематичним напрямом проєкту. 

Адже очевидно, що умови реалізації будь-якого рішення пов’язані з 
невизначеністю і протилежністю навколишнього середовища, від якої 
слід очікувати протидію під час прийняття та реалізації стратегічних 
рішень у процесі виробництва і реалізації продукції. І якщо керівництво 
підприємства намагається зменшити цю невизначеність, залучивши до 
аналізу апріорну ймовірність чи параметр упевненості в отриманні 
найкращого результату, то це не означає, що він отримує всі об’єктивні 
характеристики можливих ринкових умов, які надасть максимальний 
економічний результат, оскільки існує суб’єктивність у цьому. 

Тому у конкретних випадках важливо розраховувати всю систему 
критеріїв, які взаємопов’язані зі стратегічними напрямами розвитку 
виробничого процесу, із виробництвом і реалізацією продукції на ринку, 
а також із розширенням та оновленням її асортиментного складу на 
підприємстві, і якщо переважна більшість вищезазначених критеріїв 
указує на такі переваги, як збільшення обсягу грошових надходжень, то 
саме в неї доцільно вкладати кошти [2, c. 17–19]. 

Усе це пов’язано з розробленням довгострокової інвестиційної стратегії 
управління інноваціями всередині підприємства, стратегічним плану-
ванням. Під стратегічним плануванням слід розуміти організовану систему 
підготовки, ухвалення і реалізації стратегічних рішень з управління на 
підприємстві, які призводять до розвитку економічного потенціалу, 
завоювання й утримання конкурентних переваг. Своєю чергою, 
інвестиційну стратегію управління інноваціями всередині підприємства 
визначимо як узгоджену сукупність рішень, що надають визначальну дію 
на інноваційну діяльність у ньому, мають довгострокові наслідки (рис. 6). 

Якщо фактичні значення показника Іфакт перевищують допустимі 

границі ефективності (
э

допI ), здійснюється перевірка ступеня перевищення 

границь стійкості (
у

допI ), що існують у стратегічному плануванні. У разі 

відсутності порушення границь стійкості здійснюється прогнозування 
зміни контролюючого параметру (Іпрог). Якщо результати прогнозу 
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свідчать про можливе порушення границь стійкості, а також якщо таке 
порушення вже відбулося, тоді здійснюється розроблення комплексу 
коригуючих заходів і визначається Іплан. 

Після цього, якщо реалізація таких заходів забезпечує ступінь 
збереження процесу функціонування і розвитку підприємства, то 
здійснюється подальше спостереження за ходом реалізації плану. 

Інвестиційна стратегія управління інноваціями всередині підприємства 
припускає наявність сукупності стратегічних рішень, що охоплюють 
вибір і пріоритети використання можливих джерел залучення і 
витрачання фінансових коштів із метою формування конкурентно-
здатних позицій підприємства на ринку інновацій [4, с. 119–120]. 

 

 

Рис. 6. Схема алгоритму методики планування  

стійкого інноваційного розвитку підприємства 
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Необхідно врахувати й ту обставину, що інвестиційна стратегія 
включає пріоритети двох видів: по-перше, джерела інвестування; по-
друге, об'єкти інвестування. Логіка розроблення стратегії може бути 
такою: 

– від визначення тимчасової послідовності напрямів інвестування (на 
основі товарно-ринкового напряму) до визначення типів потенційних 
джерел інвестування, що стають об’єктами зосередження зусиль на 
реальному підключенню їх до інвестиційної діяльності підприємства; 

– від схеми взаємодії з джерелами інвестування (наприклад, на основі 
інтеграційного напряму), що склалася, до вибудовування впорядкованої 
в часі і по напрямах сукупності проєктів, тобто до інвестиційної 
програми підприємства. 

У повсякденній практиці існуючих галузей економічної діяльності 
кожне управлінське рішення, яке приймається керівництвом підпри-
ємства, вимірюється значними економічними показниками, наприклад: 
розроблення виробу, де розраховуються обсяги і вартість її складових 
частин, обсяги виробництва продукції та надходження виручки від її 
реалізації, рівень прибутковості й рентабельності, визначення вартості 
економічного ефекту щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
та удосконалення виробничого процесу, та ін. Але в першу чергу 
виникає необхідність у розрахунку оптимальності реалізації стратегічних 
рішень, які приймаються керівництвом і водночас упроваджуються та 
реалізовуються на підприємстві, з чіткою сегментацією ринку збуту для 
продукції, що ним виготовляється. 

Саме процес прийняття рішення на підприємстві, зокрема 
стратегічного характеру, подібно до аналітичних досліджень, спирається 
на наявність інформаційних даних. Головним чином, оптимізація 
стратегічних управлінських рішень відбувається на основі застосування 
виробничої програми, що є основним інформаційним забезпеченням для 
відображення поточних і перспективних напрямів розвитку підприємства. 

Оптимальне рішення можливо знайти шляхом побудови «дерева 
цілей», яке відображає взаємозв’язок й співпідпорядкованість цілей 
різних рівнів системи стратегічного управління на підприємстві (рис. 7). 

Поставлені цілі взаємоузгоджуються, конкретизуються і кількісно 
визначаються у вигляді системи важливих показників виробничо-
фінансової діяльності, які прагне досягти підприємство. І, звісно, 
головною сутністю стратегічного управління є розроблення альтерна-
тивних варіантів розвитку, розширення й удосконалення діяльності 
підприємства. 

Слід зазначити, що прийняття керівництвом підприємства рішень, і в 
тому числі стратегічних, тобто на довготривалу перспективу щодо 
розвитку виробничого процесу, супроводжується аналітичними 
дослідженнями на основі наявної різноманітної інформації про поточні 
обсяги виробництва і реалізації продукції з метою попереднього 
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визначення оптимальної кількості продукції для просування її на ринок і 
своєчасно, наскільки це можливо, з урахуванням витрат, утрат і ризиків, 
продати їх на ринку так, щоб отримати максимальні вигоди. 

 

 

Рис. 7. Співпідпорядкованість цілей і різних рівнів системи 

стратегічного управління («дерево цілей») 
 

Розділ 2. Процеси інноваційного розвитку підприємства  
на сучасному етапі ринкових відносин 

Об’єктивний характер інноваційного розвитку та необхідність 
забезпечення стійкості впровадження та реалізації нововведень дають 
змогу розглядати сталий інноваційний розвиток як економічну 
категорію, що дає можливість теоретично визначити перспективи й 
показати шляхи практичного подолання проблем розвитку підприємства 
[5, с. 129–131]. 

Під час визначення пріоритетів розвитку підприємства його 
стратегічній цільовій установці повинна бути підпорядкована вся 
діяльність у реальному вимірі часу та відповідати стадії життєвого циклу 
підприємства, що представлено на рис. 8. Компонентний склад 
виробничого процесу на підприємстві та його діяльності загалом, 
зокрема того, що стосується інновацій, визначається його основними 
підсистемами і стає одночасно об’єктом оцінювання та управління. 

На передінвестиційній стадії розроблення інноваційного проєкту, що, 
звісно, відображається на життєвому циклі діяльності підприємства, є 
завершальна стадія НДДКР нововведень, у результаті чого послаблю-
ється невизначеність його функціонування за рахунок технічних 
параметрів проєкту [6]. У цих умовах найбільш значущими для оцінки 
ефективності інноваційного проєкту є такі критерії: 

– потреба в інвестиціях на підприємстві разом із процесами реалізації 
нововведень (товару, послуги), яка може бути оцінена з достатнім 
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ступенем достовірності на основі планових масштабів реалізації 
інноваційного проєкту; 

– наявність невизначеності в обсягах продаж (ймовірності 
комерційного успіху), рівень якої залежить як від внутрішніх чинників 
(наприклад, глибини і спрямованості маркетингових досліджень), так і 
зовнішніх чинників (кон’юнктури ринку). 

 

 

Рис. 8. Система пріоритетів розвитку підприємства 
 
На рис. 9 більш докладно за етапами інноваційної діяльності 

підприємства за рахунок просування та реалізації інвестиційного проєкту 
(життєвого циклу інновацій) характеризуються ті капіталовкладення, які 
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необхідні для його реалізації й упровадження до виробничого процесу, 
тобто до серійного виробництва виробу. 

Також рис. 9 враховує момент повернення інвестиційних вкладень – 
поряд із отриманням прибутку – аж до спаду обсягів продаж товарів та 
ін. Вивчення сучасного стану, дослідження тенденцій і основних 
закономірностей розвитку підприємства дає змогу визначити сукупність 
чинників, що задають істотний вплив на сталий розвиток підприємства. 

 

 

Рис. 9. Основні етапи інноваційного процесу 

Умовні позначення: ФД – фундаментальні дослідження; ПД – прикладні 
дослідження; ДКР – дослідно-конструкторські роботи. 

 
Сукупні витрати за життєвий цикл одиниці наукомісткого виробу 

можливо визначити за формулою [7, с. 35]: 
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де Зм.нддкр – кошторисна вартість маркетингових досліджень, науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

N1 – кількість виробів, яку намічається випустити за заданою 
конструкторською документацією; 
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3отп.в – кошторисна вартість організаційно-технологічної підготовки 
виробництва нового виробу; 

N2 – кількість виробів, яку намічається випустити з даної 
технологічної документації; 

N1 = N2 – якщо один виробник даного виробу; 
Зв – витрати на виробництво виробу (без амортизації попередніх 

витрат); 
Звпр – витрати на впровадження виробу в споживача, що включають 

транспортні витрати, кошторисну вартість будівельно-монтажних і 
пусково-налагоджувальних робіт; 

Т – нормативний термін служби виробу; 
Зекt – витрати на експлуатацію, технічне обслуговування і ремонти 

машини в році t (без амортизації попередніх витрат); 
Злікв – витрати на демонтаж і ліквідацію (реалізацію) елементів 

основних виробничих засобів (включаючи саму машину), що виводяться 
у зв'язку з освоєнням і впровадженням нової машини. Якщо ці витрати 
менше доходу від реалізації виведених елементів фондів, то у формулі 
(1) вони повинні бути зі знаком мінус, якщо більше – зі знаком плюс. 

Після визначення цих вищезазначених показників є можливість 
побудувати графік, де факторною ознакою є періоди (місяць, квартал, 
рік), а результативними ознаками є чистий прибуток або обсяг 
виготовленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а лінією, 
що відображає взаємозв’язок між факторною та результативною 
ознаками, є ціна товару. 

Розміри очікуваних доходів визначаються у бізнес-плані за окремими 
роками прогнозного періоду залежно від динаміки випуску продукції 
(обсягів реалізації товарів, робіт, послуг) і ціноутворювальних умов 
[8, с. 117–118]. При цьому слід урахувати життєвий цикл товару 
(рис. 10). 

В умовах ринкової економіки розширюється діапазон оцінювання 
ефективності науково-технічних розробок, а отже, збільшується кількість 
основних видів ефективності НДДКР, які необхідно визначити. 

Крім того, у низці випадків є сенс враховувати як окремий чинник 
екологічні ефекти, які можуть виникати під час використання результатів 
НДДКР [9, c. 103]. 

Науково-технічна ефективність результатів прикладних науково-
дослідних робіт визначається за допомогою показників науково-
технічного рівня, наведених у табл. 1. 

Окрім збільшення обсягу реалізації та отримання прибутку, життєвий 
цикл товару також означає внесення витрат на його виробництво. 

Тому аналізувати життєвий цикл товару необхідно для встановлення 
раціональності та пропорційності розподілу ресурсів за вищезазна-
ченими стадіями життєвого циклу, тривалості робіт на цих стадіях і 
наявності резервів ресурсозбереження. 
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Рис. 10. Концепція етапів життєвого циклу товару 
 

Таблиця 1 

Орієнтовна шкала балів для порівняння  
науково-технічного рівня результатів НДДКР та значень 

нормативних величин його вагових коефіцієнтів 

Показники НТЕ Ознаки показників 
Кіль-
кість 
балів 

Коефіцієнт 
важливості 
показника 

1 2 3 4 

1. Науково-технічний 
рівень 

Перевищує кращі світові аналоги 10 0,3-0,35 
Відповідає світовому рівню 7-9 

Нижче найкращих світових аналогів 5-6 
Перевищує найкращі вітчизняні 
аналоги 

3-4 

Відповідає вітчизняному рівню 1-2 
Нижче вітчизняного рівня 0 

2. Перспективність Першочергова важливість 10 0,35-0,4 

Важливі 5-7 
Корисні 1-3 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 

3. Потенційний 
масштаб практичного 
використання 

Світовий ринок 10 0,2 

Галузі національної економіки 7-8 
Галузь (регіон) 3-5 
Окреме підприємство (об'єднання) 1-2 

4. Ступінь 
ймовірності 
досягнення 
позитивних 
результатів 

Великий (значний) 10 0,1 
Помірний (середній) 5-6 

Малий (слабкий) 1-3 

 
Одним із методів вибору тієї чи іншої функції для моделювання 

життєвого циклу товару є метод характеристик приростів, заснований на 
використанні окремих характеристик кривих (рис. 9 і 10). 

При цьому методі вихідний часовий ряд попередньо згладжується 
методом простої ковзної середньої за показником чистого прибутку в тис 
грн (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Визначення життєвого циклу товару  
методом простої ковзної середньої (ряди динаміки)  

починаючи з терміну його виходу на ринок 

Номер 
періоду 

(рік) 

Трива-
лість у 

місяцях, 
кварталах, 

роках 

Витрати і 
доходи (уi) від 

розробки, 
впровадження і 

випуску 
товару, тис грн 

Середній темп зміни 
витрат і доходів (Тзр)* 

Ковзна 
середня 

Етапи 
життєвого 

циклу 
товару 

базисний ланцюговий 

1 2 3 4 5 6  

   

   

 

1   - - - Етап 
виведення 
продукції 
на ринок 

2     - 
3      

… 

24      Етап 
зростання 25      

… 

30      Етап 
зрілості 31      

… 

40      
Етап 
занепаду 

* За середнім темпом зростання не проводяться розрахунки на початок і на 
кінець періоду, оскільки ці значення є початковими та кінцевими ознаками, а 
за ковзною середньою, що визначається за п’ятичленною середньою, не 
проводяться розрахунки як за два перших, так і за два останніх періоди. 

n
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y
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Середній темп зміни чистого прибутку (Тзр) розраховується за 
формулами, що вказані в табл. 2. Для цього, на нашу думку, потрібно 
висвітлити засоби і процеси розроблення проєкту нового виробу до 
впровадження у серійне виробництво – 3,5–4 роки – з урахуванням 
процесу виведення товару на ринок. 

Але треба знати, що середній життєвий цикл товару (без урахування 
етапів виведення продукції на ринок та занепаду) становить п’ять 
років. Саме тому застосовуємо розрахунок п’ятичленної ковзної 
середньої (колонка 6 табл. 2 та колонка 2 табл. 4), за якого кожен 
наступний інтервал утворюється на основі попереднього із заміною 
одного рівня [10, с. 61]. 

Слід зазначити, що перехід від етапу виведення продукції на ринок до 
етапу зростання відбувається за рахунок досягнення беззбиткового 
обсягу виробництва і реалізації продукції, тобто після визначення точки 
беззбитковості. Також потрібно знати, що три етапи життєвого циклу 
товару, визначені за методом простої ковзної середньої, мають 
наростальні ознаки, а останній етап – спадні. Після розрахунку табл. 2 
формується графік, що відображає тривалість життєвого циклу товару та 
рух коштів у ньому. 

Оскільки кожен із періодів значення обсягів реалізованої продукції 
відрізняється між собою, проводимо аналіз життєвого циклу продукції за 
статистичним методом трендового рівняння. Тут динаміка зміни обсягу 
виготовленої і реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Yt) 
відслідковується на основі лінійної функції. Щоб перевірити 
відповідність зміни обсягу виготовленої і реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) за кожен період, подібно до тенденцій продажу 
на ринку застосувати формулу: 

Yt = a + b • t         (2) 

Потім знаходимо параметри коефіцієнтів регресії a i b із 
використанням методу найменших квадратів, що характеризується 
системою рівнянь. 

Міра щільності зв’язку рівнів ряду у часі визначаємо за формулою, що 
відображає індекс кореляції. 

Склавши висновок, потрібно вказати на залежність обсягу 
виготовленої і реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) від періодів 
її реалізації (роки) та розміру. 

Розрахунок аналітичного вирівнювання ряду динаміки проводиться у 
табл. 3. 

Після розрахунку табл. 3 формується графік, що відображає трендову 
лінію життєвого циклу товару та рух коштів у ньому [11, с. 165–170]. 
Наприклад, у ПАТ «Київський завод реле та автоматики», що має намір 
налагодження серійного випуску енергоощадних сушильних апаратів, 
проведено такий аналіз життєвого циклу товару: спочатку з бізнес-плану 
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беремо вихідну інформацію (визначену суму позики, перелік етапів 
виконання проєкту та плановий обсяг продажу), після чого ці дані 
вносимо у табл. 4. 

 
Таблиця 3 

Аналіз життєвого циклу товару методом трендового рівняння 

Тривалість 
(n) у 

місяцях, 
кварталах, 

роках 

Витрати і доходи (уi) 
від розроблення, 
впровадження і 
випуску товару, 

тис грн 

t t
2
 y∙t Yt уі – Yt (уі – Yt)

2
 уі – y  (уі – y )

2
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  -4        

  -3        
  -2        

  -1        
  1        
  2        

  3        
  4        

У даній таблиці проведення аналізу має такі особливості: 
1. Початок відліку часу (t = 0) виставляємо в середину ряду даної таблиці. 
2. Число нуль у t-му ряду ставимо тоді, коли ряди мають непарну кількість 
(наприклад, 9 років), а коли ряди мають парну кількість (наприклад, 8 років), то у 
двох середніх рядах зверху встановлюємо число -1 (мінус один), а знизу – 1 (один). 

 
Потім на підставі даних табл. 4 аналізуємо методом ковзного 

середнього та трендового рівняння за формулою (2). 
 

Таблиця 4 

Етапи виконання інвестиційного проєкту  
(І та ІІ стадії життєвого циклу товару) 

Назва 
Трива
лість 

Дата 
початку 

Дата 
закін-
чення 

Сума, грн 

1 2 3 4 5 

Позики і кредити для реалізації 
інвестиційного проєкту 

   100000000,00 

Адаптація інноваційного проєкту 
до фактичних можливостей 
підприємства 

60 01.11.2007 31.12.2007 501 960,85 

Розроблення конструкторсько-
технологічної документації 
підприємства 

75 15.11.2007 29.01.2008 1 207 442,60 

Підготовка виробничих площ для 
організації виробництва 

75 15.11.2007 29.01.2008 201 240,43 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 

Установлення, монтаж, 
налагодження технологічного 
обладнання на головній дільниці 

75 15.11.2007 29.01.2008 253 553,07 

Навчання та підготовка кадрів із 
залученням іноземних спеціалістів 
та винахідників 

90 01.12.2007 29.02.2008 507 969,64 

Сертифікація готовності 
виробництва інноваційної 
продукції 

30 01.12.2007 31.12.2007 203 729,93 

Закупівля технологічного 
обладнання для створення 
лабораторії 

60 01.12.2007 31.12.2007 2 015 948,28 

Обладнання та інструменти для 
перевірки якості готової продукції 

60 01.12.2007 30.01.2008 403 189,66 

Придбання технологічного 
обладнання станків із ЧПУ для 
механічної обробки деталей і 
вузлів 

90 01.12.2007 29.02.2008 11 339 709,08 

Придбання технологічного 
обладнання станків із ЧПУ для 
обробки корпусних деталей і 
вузлів 

90 01.12.2007 29.02.2008 2 872 726,30 

Придбання технологічного 
обладнання станків із ЧПУ для 
зварювальних робіт 

90 01.12.2007 29.02.2008 2 267 941,82 

Придбання технологічного 
обладнання для покриття 
корпусних деталей і вузлів 
пластиком 

90 01.12.2007 29.02.2008 2 367 941,00 

Придбання іншого технологічного 
обладнання  

100 01.12.2007 09.03.2008 3 048 035,60 

Установлення, монтаж 
технологічного обладнання в 
технологічну лінію  

60 01.01.2008 01.03.2008 2 044 218,62 

Виробництво дослідної партії 
інноваційних виробів  

45 01.02.2008 17.03.2008 1 024 113,69 

Закупівля матеріалів та 
комплектуючих (модулі 
мікрохвильового випромінювання) 

45 01.02.2008 17.03.2008 2 867 518,33 

Закупівля вентиляторів 45 01.02.2008 17.03.2008 3 072 341,07 

Закупівля сенсорних систем 45 01.02.2008 17.03.2008 5 120 568,45 
Закупівля блоків автоматики 45 01.02.2008 17.03.2008 161 297,91 

Закупівля інших матеріалів та 
комплектуючих 

45 02.02.2008 17.03.2008 1 024 113,69 

Виробництво дослідної партії 
сушильних апаратів 

45 03.02.2008 17.03.2008 1 034 899,24 

Сертифікація сушильних апаратів 
на відповідність технічним умовам 

45 04.02.2008 17.03.2008 517449,62 
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4 5 

Виробництво [Сушильні апарати 
СП-1 (апарати для сушіння 
рентгенівських плівок], грн/рік 

0 01.05.2008 ... 4920000 

Виробництво [Сушильні апарати 
СП-2 (апарати сушіння білизни)], 
грн/рік 

0 01.05.2008 ... 208080000 

Виробництво [Сушильні апарати 
СП-3 (апарат сушіння трав, с/г 
продукції], грн/рік 

0 01.05.2008 ... 86700000 

Виробництво [Сушильні апарати 
СП-4 (апарат сушіння деревини)], 
грн/рік 

0 01.05.2008 ... 1800000 

 
Метод ковзної середньої розраховується так (табл. 5). Далі 

застосовуємо трендове рівняння рівнів рядів динаміки із застосуванням 
методу найменших квадратів для визначення показників залежних 
змінних для розрахунку значень у стовпці 10 табл. 10: 

Yt = 13238,57 + 1302,99 • t 

Прогнозування вищезазначених показників також доцільно 
здійснювати за статистичним методом ковзних середніх наприклад обсяг 
продажів товарів між минулими і поточними періодами (місяць, рік). 
Аналогічно прогнозуються такі показники, як витрати на рекламу, ціна 
товару, а також кількість придбаних товарів споживачами. 

Для цього застосовуються трендові порівняння рядів динаміки, що 
мають два способи: рівняння прямої лінії – для точного відтворення 
тенденцій фактичних значень показників і за умови стабільності 
тенденцій функціонування показників; рівняння за параболою – для 
процесу порівняння табличних (відповідно очікуваних) значень 
показників із фактичними, що призначений для встановлення процесу 
коливання попиту на продукцію протягом року. Щоб здійснити 
вищевказане порівняння, застосовують порівняльну таблицу для 
співвідношення стовпців із рядками за критерієм Фішера (F-розподілу) і 
його значення p = 0,95 (α = 1 – p = 0,05). 

 
Таблиця 5 

Аналіз життєвого циклу товару 

Номер 
періоду 

Трива-
лість, 
днів 

Сума первісних 
внесків, витрат і 

доходів (уi), тис грн 

Середній темп зростання (Тзр) Ковзна 
середня базисний ланцюговий 

1 2 3 4 5 6 
1  100000 - - - 

2 60 -502 -0,01 -0,01 - 
3 75 -1207,5 -0,01 2,41 19567,14 
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Закінчення табл. 5 

1 2 3 4 5 6 
4 75 -201,2 0,00 0,17 -534,46 

5 75 -253,6 0,00 1,26 -474,8 
6 90 -508 -0,01 2,00 -636,5 
7 30 -203,7 0,00 0,40 -676,9 

8 60 -2016 -0,02 9,90 -2894,18 
9 60 -403,2 0,00 0,20 -3367,18 

10 90 -11340 -0,11 28,13 -3780,04 
11 90 -2873 -0,03 0,25 -3850,44 
12 90 -2268 -0,02 0,79 -4379,4 

13 90 -2368 -0,02 1,04 -2520,24 
14 100 -3048 -0,03 1,29 -2150,46 

15 60 -2044,2 -0,02 0,67 -2270,36 
16 45 -1024,1 -0,01 0,50 -2411,22 

17 45 -2867,5 -0,03 2,80 -2825,74 
18 45 -3072,3 -0,03 1,07 -2449,16 
19 45 -5120,6 -0,05 1,67 -2449,16 

20 45 -161,3 0,00 0,03 -2082,64 
21 45 -1024,1 -0,01 6,35 -1571,68 

22 45 -1034,9 -0,01 1,01 436,44 
23 45 -517,5 -0,01 0,50 42084,7 
24 300 4920 0,05 -9,51 59629,52 

25 300 208080 2,08 42,29 60196,5 
26 300 86700 0,87 0,42 - 

27 300 1800 0,02 0,02 - 
Всього  357441,3    

 
Перший спосіб (фактичне значення) – застосування трендового 

рівняння рівнів рядів динаміки (рівняння прямої лінії, де застосовується 
перший порядок методу найменших квадратів) для визначення 
показників залежних змінних за формулою (2). Розрахунок прогнозів 
продажу за формулою 2 здійснюється у такій послідовності: вибираємо 
вид трендового рівняння за аналітичного вирівнювання динамічного 
ряду. А формулу 3 застосовуємо для перевірки рівномірності коливань 
вищезазначених показників, а саме: знаходимо параметри коефіцієнтів 
регресії a і b з використанням методу найменших квадратів, що 
характеризується такою системою порівнянь першого порядку, які мають 
два параметри: 

∑yi = an + c∑t
2
;         

∑yit = a∑t + b∑t
2
.       (3) 

За відліку часу (  0t ) застосовують такі значення: 

n

y
a

i
  та 





2t

ty
b

i . 
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Міру щільності зв’язку рівнів ряду у часі визначаємо за формулою, що 
відображає індекс кореляції: 









2

2

)(

)(
1

yy

Yy
R

i

ti .         (4) 

Розрахунок аналітичного вирівнювання ряду динаміки здійснюється у 
табл. 6. 

 
Таблиця 6 

Визначення даних для вирівнювання динамічного ряду  
(на прикладі обсягу продажу, шт.) 

 за методом найменших квадратів першого порядку 

Період 
(n), 

місяців 

Рівень  
ряду (уі) 

(наприклад, 
обсяг 

продажу) 

t* t
2
 y∙t 

Вирівняний 
показник 

(нормативне 
значення) (Yt). 

Різниця між 
фактичним і 
нормативним 
значеннями 

 (уі – Yt). 

(уі – Yt)
2
 ( yyi  .)

2
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  -4       
2  -3       

3  -2       
4  -1       

5  1       
6  2       
7  3       

8  4       

Всього 
(∑) 

     -   

* Початок відліку часу (t = 0) виставляємо в середину ряду табл. 6. Число 
«нуль» у t-ряді ставимо тоді, коли ряди мають непарну кількість, якщо ряди 
мають парну кількість, то по двох середніх рядах зверху встановлюємо число 
мінус 1, а знизу – 1. 

 
Отже, якщо різниця між фактичним і очікуваним значенням дуже 

близька, то досить точно відображається тенденція зміни показника 
(наприклад, обсягу продажу) на досліджуваному відрізку часу (тобто 
за місяць). 

Щоб оцінити ступінь наближення тренду до фактичних показників 
(а саме ступінь коливання між фактичним і середнім значенням), обчис-
лимо значення за середньоквадратичним відхиленням і коефіцієнтом 
варіації (квадратичним) кількість періодів та квадрат відхилення 
(підсумок гр. 8 табл. 7) також за вищезазначеними формулами: 

– середньоквадратичне відхилення: 

2D ;         (5) 
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– дисперсія (прямий тренд або точна тенденція обсягу продажу): 

n

xx
D

i 
2 ;         (6) 

– коефіцієнт варіації квадратичний: 

x
V


  .             (7) 

 
Таблиця 7 

Визначення даних для вирівнювання динамічного ряду  
(на прикладі обсягу продажу, шт.)  

за методом найменших квадратів другого порядку 

Період 
(n), 

місяців 

Рівень  
ряду (уі) 

(наприклад, 
обсяг 

продажу) 

t t
2
 t

4
 y∙t y∙t

2
 

Вирівняний 
показник 

(нормативне 
значення) (Yt) 

Різниця між 
фактичним і 
нормативним 
значеннями  

(уі – Yt) 

(уі – Yt)
2
 ( yyi  )

2
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  -4         
2  -3         
3  -2         
4  -1         

5  1         
6  2         
7  3         

8  4         

Всього 
(∑) 

       -   

 
Другий спосіб (табличне значення) – застосування трендового 

рівняння рівнів рядів динаміки (рівняння за параболою, де засто-
совується другий порядок методу найменших квадратів) для визначення 
показників залежних змінних за формулою: 

Yt = a + b • t + c • t
2
.        (8) 

Розрахунок прогнозів продажу за формулою 8 здійснюється в такій 
послідовності, як і за формулою 2. Знаходимо параметри коефіцієнтів 
регресії a, b і с з використанням методу найменших квадратів, що 
характеризується системою рівнянь другого порядку, які мають три 
параметри: 

∑y = an + c∑t
2
;         

∑yt = b∑t
2
;         (9) 

∑yt
2
 = a∑t

2
 + c∑t

4
.        
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За відліку часу (  0t  і   03t ) застосовують такі значення: 
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Міру щільності зв’язку рівнів ряду у часі визначаємо за формулою, що 
відображає індекс кореляції R (формула 4). Розрахунок аналітичного 
вирівнювання ряду динаміки проводиться у табл. 7. 

А тут, щоб оцінити ступінь наближення тренду до фактичних 
показників (а саме: ступінь коливання між фактичним і середнім 
значенням), обчислимо отримані розрахунки у стовпці 10 табл. 7 за 
такими формулами: 

– середньоквадратичне відхилення (формула 5); 
– дисперсія (параболічний тренд або очікувана тенденція обсягу 

продажу) (формула 6); 
– коефіцієнт варіації квадратичний (формула 7). 
Далі визначаємо критерій Фішера, що являє собою співвідношення 

двох незалежних випадкових величин із двома ступенями свободи, 
наприклад незалежними випадковими величинами є обсяг продажу за 
кожен місяць, а до ступенів свободи відносять кількість місяців. 

А одними незалежними випадковими величинами з одними ступенями 
свободи є фактичне значення критерію Фішера (F-розподілу), що 
визначається першим способом трендового рівняння рядів динаміки, 
іншими – табличне (теоретичне, нормоване) значення, що визначається 
другим способом трендового рівняння рядів динаміки. Тобто критерій 
Фішера (F-розподіл) має такий вигляд [12, с. 110]: 

значеннятабличнеD

значенняфактичнеD
nFn

..

..
,

2

2

21  ,       (10) 

де D
2
 фактичне значення – значення дисперсії, визначене під час 

розрахунку першого способу трендового рівняння рядів динаміки; 
D

2
 табличне значення – значення дисперсії, визначене під час 

розрахунку другого способу трендового рівняння рядів динаміки. 
Потім визначається табличне значення критерію Фішера (F-розподілу) 

на основі фрагментів таблиць розподілу Фішера для рівня значущості  
p = 0,95 (α = 1 – p = 0,05), що є у додатках навчальних посібників, 
підручників і публікаціях із промислової статистики. Тобто за 
табличного значення критерію Фішера ступінь свободи варіації 
становитиме α = 1 – p, тобто 8 – 1 = 7. Таким чином, здійснюємо 
порівняння фактичного і табличного значень критерію Фішера з метою 
виявлення закономірності чи випадковості досягнення економічних 
показників (наприклад, пояснення причин щодо збільшення обсягу 
продажу). Це порівняння матиме такий вигляд: за n1 = 2 (два стовпця, що 
означають кількість способів розрахунку трендового рівняння рядів 
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динаміки) та n2 = 7 (сім рядків, що означають кількість місяців реалізації 
товару за ступенем свободи варіації за α = 1 – p) і рівневі значущості  
α = 0,05 становитиме 4,74 (порівняльна таблиця для співвідношення 
стовпців із рядками за критерієм Фішера (F-розподілу) і його значенню  
p = 0,95 (α = 1 – p = 0,05), що є в кожному посібнику з промислової і 
маркетингової статистики). Далі це значення порівнюється з результа-
тами формули 10 і визначається залишкова дисперсія для встановлення 
рівня закономірності чи випадковості обсягу продажу та вибору 
найкращого способу трендового рівняння рядів динаміки за рівнем 
достовірності розрахунків. 

 
Таблиця 8 

Вибірка даних 

Період 
Обсяг 

продажу 
(y) 

Середня зміна показника (Тзр) 

Триперіодна 
ковзна середня  

(
3

31

31

 

 
Y

Y ) 

базисний показник  

( n
i

зр
y

y
Т

0

 ) 

ланцюговий показник 

 ( n

i

i

зр
y

y
Т

1

 ) 

де yi – теперішній період; 
y0 – початковий період; 

yi-1 – період, що передує теперішньому. 

1  - - - 
2    - 
3     

4     
5     

6     
7     
8  -  - 

 
Для підготовки коротко- і середньострокових прогнозів обсягу 

продажу широко використовується метод ковзної середньої (тaбл. 8), що 
дає змогу значно згладжувати випадкові відхилення та виявити більш 
очевидні тренди і цикли. Для цього розглянемо простий варіант 
розрахунку на основі методу ковзної середньої обсягу продажу. Нехай 
ковзна середня обсягу продажу зa три розрахункових періоди на момент 
(t) визначається так: 1) усі використані дані мають однаковий ваговий 
коефіцієнт; 2) тренди і цикли не враховуються. Щоб продемонструвати 
суттєвість цього методу, розглянемо тримісячну ковзну середню обсягу 
продажу протягом восьми періодів. 

Наступний метод на основі визначення ковзної середньої називається 
експоненціальним згладжуванням. 

Іншими словами, експоненційно згладжений прогноз – це комбінація 
обсягу продажу і прогнозу на поточний період. Під час фактичного 
застосування цього методу експоненційно згладжені прогнози схожі на 
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прогнози на основі ковзних середніх. Як і за ковзних середніх, тут 
випадкові відхилення величин, які виникають у кожному з періодів, 
дійсно згладжуються, а тренди і цикли визначаються окремо. 

 

 

Рис. 11. Тривалість життєвого циклу товару  

залежно від грошових внесків, намічених підприємством  

на розроблення виробу й упровадження його у серійне виробництво 
 
Проста і широко застосовувана форма екстраполяції, що створена на 

основі регресійного аналізу з урахуванням часового інтервалу (періоду), 
вважається незалежною змінною. Цей аналіз дає змогу оцінити базовий 
рівень продажу (точку, в якій графік перетинає координатну вісь) і тренд 
(нахил графіка), не враховуючи сезонність продажу. 

Після розрахунку табл. 9 формується графік, що відображає тривалість 
життєвого циклу товару та рух коштів у ньому (рис. 11). 

Далі здійснюємо трендові рівняння на базі табл. 7 і 8 у табл. 9. На 
основі табл. 10 визначаємо щільність зв’язку за індексом кореляції (R) 
для встановлення взаємозв’язку первісних вкладень, витрат і доходів для 
розроблення виробів та їх реалізації за формулою 4. 

53543379134,18
1 0,2

56324368125
R    . 

Оскільки R = 0,2 означає, що зв’язок слабкий, тобто існує слабке 
співвідношення наміченого підприємством обігу грошових внесків для 
розроблення і реалізації нового виробу згідно з тривалістю життєвого 
циклу щодо обігу грошових внесків у звичайному процесі виробництва і 
реалізації продукції. 

Але слід відзначити, що на практиці під час прогнозування 
життєвого циклу товару цей рівень співвідношення має найбільш 
поширене явище, коли підприємство здійснює інновації під час 

Життєвий цикл товару (І і ІІ стадії)
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виробничого процесу, а саме: існує різниця у значній сумі первісних 
внесків для розроблення нового виробу і запуску його у серійне 
виробництво та очікуваними надходженнями грошових коштів під час 
просування нової продукції на ринок. 

 
Таблиця 9 

Аналіз життєвого циклу товару методом трендового рівняння 

t
1
 t

2
 y∙t Yt уі – Yt (уі – Yt)

2
 уі – y  (уі – y )

2
 

7 8 9 10 11 12 13 14 

-13 169 -1300000 -3700,37 103700,37 10753765882,20 86761,43 7527546314,05 

-12 144 6024 -2397,37 1895,37 3592431,46 -13740,57 188803172,32 

-11 121 13282,5 -1094,38 -113,12 12796,98 -14446,07 208688842,14 

-10 100 2012 208,62 -409,82 167951,25 -13439,77 180627328,05 

-9 81 2282,4 1511,61 -1765,21 3115978,24 -13492,17 182038561,36 

-8 64 4064 2814,61 -3322,61 11039725,12 -13746,57 188968095,12 

-7 49 1425,9 4117,60 -4321,30 18673659,54 -13442,27 180694533,14 

-6 36 12096 5420,60 -7436,60 55302986,87 -15254,57 232701804,19 

-5 25 2016 6723,59 -7126,79 50791172,95 -13641,77 186097797,79 

-4 16 45360 8026,59 -19366,59 375064708,44 -24578,57 604105939,39 

-3 9 8619 9329,58 -12202,58 148903013,19 -16111,57 259582580,45 

-2 4 4536 10632,58 -12900,58 166424888,10 -15506,57 240453609,79 

-1 1 2368 11935,57 -14303,57 204592167,84 -15606,57 243564923,12 

0 0 0 13238,57 -16286,57 265252253,79 -16286,57 265252253,79 

1 1 -2044,2 14541,56 -16585,76 275087483,79 -15282,77 233562956,99 

2 4 -2048,2 15844,56 -16868,66 284551564,97 -14262,67 203423660,44 

3 9 -8602,5 17147,55 -20015,05 400602270,49 -16106,07 259405383,47 

4 16 -12289,2 18450,55 -21522,85 463232896,05 -16310,87 266044371,42 

5 25 -25603 19753,54 -24874,14 618722876,58 -18359,17 337059000,69 

6 36 -967,8 21056,54 -21217,84 450196544,63 -13399,87 179556426,68 

7 49 -7168,7 22359,53 -23383,63 546794167,97 -14262,67 203423660,44 

8 64 -8279,2 23662,53 -24697,43 609962809,17 -14273,47 203731850,68 

9 81 -4657,5 24965,52 -25483,02 649384306,45 -13756,07 189229370,14 

10 100 49200 26268,51 -21348,51 455759083,06 -8318,57 69198551,39 

11 121 2288880 27571,51 180508,49 32583315111,95 194841,43 37963184143,39 

12 144 1040400 28874,50 57825,50 3343787941,89 73461,43 5396582187,39 

13 169 23400 30177,50 -28377,50 805282461,21 -11438,57 130840807,39 

 1638 2134305,5 357441,3 0 53543379134,18 0,00 56324368125 

 
Це демонструє графік (рис. 12), що відображає очікуваний підпри-

ємством обсяг грошових внесків для розроблення і реалізації нового виробу 
протягом життєвого циклу товару та приблизну, згідно з тенденціями 
звичайного виробничого процесу, трендову лінію грошових внесків. 

З рис. 12 видно, що внески грошових коштів, які потребує 
підприємство для розроблення і реалізації нових виробів згідно з 
тривалістю життєвого циклу товарів, є емпіричною лінією регресії, а 
внески грошових коштів у звичайному процесі виробництва і реалізації 
продукції (внески згідно значень тренду) – теоретичною лінією регресії. 
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Рис. 12. Відповідність очікуваного підприємства  

обсягу грошових внесків за тривалістю життєвого циклу товару 

фактичному обсягу грошових внесків 
 
Далі на основі цього проводиться аналіз ризиків під час життєвого 

циклу діяльності підприємства із застосуванням табл. 10. 
Аналіз ризиків під час життєвого циклу діяльності підприємства 

(табл. 10) проводиться із застосуванням такої інформації: 
І. форм статистичної звітності: 
– ф. № 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового 

підприємства» (річна); 
– матеріали Державної служби статистики України. 
 

Таблиця 10 

Аналіз ризиків під час життєвого циклу діяльності підприємства 

№ 
з/п 

Показники 
Умовні 

позначення 
Джерело 

інформації 
Минулий 

період 
Звітний 
період 

Відхилення: 

абсолютне 
(+,-) 

відносне 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Вихідна інформація 

1. Дохід від результатів 
упровадження 
інноваційного проєкту, 
тис грн 

Е 

Відомості про 
обсяг 

реалізації і 
прибуток по 

кожному 
виробу 

    

2. Капітальні вкладення 
для розроблення, 
впровадження і 
реалізації 
інноваційного  
проєкту, тис грн 

К 
Відомості про 
оргтехзаходи 

    

3. Обсяг реалізації 
інноваційної продукції 
підприємства, тис грн 

 
Ф № 1-

інновація, 
206, гр. 1 

    

 

Життєвий цикл товару за Yt = a + bt
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грн
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Закінчення табл. 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Обсяг реалізації 
інноваційної продукції 
в країні, тис грн 

 Держстат     

5. Обсяг придбаного 
сучасного 
технологічного 
обладнання на 
підприємстві, тис грн 

 
Ф № 1-

інновація, 
306, гр. 1 

    

6. Товарообіг сучасного 
технологічного 
обладнання по країні, 
тис грн 

 Держстат     

7. Кількість продукції 
інноваційного 
характеру, шт. 

 
Ф № 1-

інновація, 
204, гр. 1 

    

ІІ. Показники ризиків під час життєвого циклу діяльності підприємства 

8. Обсяг виконаних 
технічних заходів 
інноваційного 
спрямування, тис грн 

 
Відомості про 
оргтехзаходи 

    

9. Показник майбутніх 
результатів реалізації 
інноваційного проєкту 

I      

10. Ступінь ризику у 
процесі впровадження 
і реалізації 
інноваційного проєкту 

Р      

10.1. Ризик, пов’язаний із 
науково-технічною 
реалізацією 

P1      

10.2. Ризик, пов’язаний із 
технічною реалізацією 
на підприємстві 

P2      

10.3. Ризик, зумовлений 
ринком 

P3      

11. Ймовірність 
отримання даного 
технічного результату, 
шт. або одиниць 

Rt      

12. Ймовірність 
отримання даного 
комерційного 
результату, тис грн. 

Rс      

 
ІІ. форм внутрішньої інформації та документації: 
– відомості про обсяг реалізації і прибуток по кожному виробу; 
– відомості про організаційно-технічні заходи. 
По суті, підхід Ольсена застосовується для визначення ступеня 

цінності даного інноваційного проєкту і подібний до застосування 
основного заходу для підвищення обсягів та рентабельності продаж, що 
здійснюється на практиці і визначається за формулою: 
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дохід від результатів у НДР

капітал, вкладений у НДДКР

E
I
K

       (11) 

А з урахуванням імовірності успіху застосовується така формула: 

P
K

E
I  ,        (12) 

де Р – ризик. 
Подальше пристосування до особливостей грошових внесків у НДДКР 

визначається із застосуванням такої формули: 

 
K

CEiPPP
I


 321

,      (13) 

яка дає змогу врахувати низку ймовірнісних факторів: 
P1 – ризик, пов’язаний із науково-технічною реалізацією; 
P2 – ризик, пов’язаний із технічною реалізацією на підприємстві; 
P3 – ризик, зумовлений ринком, а також дисконтування за очікуваною 

сумою E і капітальні витрати K, необхідні для комерційного 
розповсюдження результатів розробки. 

Крім цього, Д. Кіфер встановив такі фактори: 
Rt – ймовірність отримання даного технічного результату, шт. або 

одиниць; 
Rс – ймовірність отримання даного комерційного результату, тис грн; 
І – очікуваний загальний дохід (прибуток), тис грн; 
K – загальні витрати на пропонований проєкт, тис грн. 
А ці вищезазначені фактори визначаються за формулою: 

K

IRR
E ct 
 ,        (14) 

де Е – очікувана ефективність, варіант якої заслуговує на увагу під час 
прийняття рішення керівництвом, якщо Е > 2. 

Досвід високорозвинених країн показує, що наведена формула 
придатна для оцінки тих пропозицій, реалізація яких у принципі не 
сполучена з великим ризиком і розрахована приблизно на п’ять років. 

Із метою забезпечення динамічного й ефективного управління 
процесами інноваційного розвитку України, зокрема системою 
споживчої кооперації, своєчасного внесення коректив у здійснювану 
науково-технологічну та інноваційну політику потрібно сформувати 
систематичний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інновацій-
ного розвитку галузей економіки держави. Цей моніторинг повинен 
здійснюватися із застосуванням звітності щодо проведення організа-
ційно-технічних заходів, пов’язаних із реалізацією стратегічних і 
середньострокових інноваційних пріоритетів, а також досягнутими 
результатами [13, с. 282–283]. 
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Вищезазначена звітність повинна містити такі показники: 
– обсяг інноваційних капіталовкладень відносно річного рівня 

амортизаційних відрахувань; 
– розмір доходу від інноваційних капіталовкладень за рік відносно 

обсягу інноваційних капіталовкладень; 
– розмір сукупного фінансування розвитку науки і техніки відносно 

річного ВВП; 
– обсяг продажу новоствореної продукції в рік відносно річного 

загального обсягу продажу; 
– кількість винаходів на 1 млн населення; 
– кількість упроваджених винаходів у рік відносно їх загальної 

кількості. 
Деталізація показників звітності інноваційної діяльності підприємств 

розкрита у табл. 11 [14, c. 120–121]. Але одним із важливіших шляхів 
підвищення інноваційної діяльності підприємств є управління витратами. 
Тому ефективне управління витратами повинно передбачати зменшення і 
усунення тих витрат, які не є доцільними, результативними для 
підприємства, тобто які не сприяють збільшенню обсягів виробництва і 
реалізації продукції, отриманню цільового розміру прибутку. 

 
Таблиця 11 

Звітні показники інноваційної діяльності підприємств 

Найменування розділу Найменування показника 

Інноваційна активність 
підприємства 

Містить відповіді (так, ні) на питання: «Чи створювалися та 
впроваджувалися вашим підприємством»: 

• нові чи значно вдосконалені види продукції; 

• нові, чи значно вдосконалені виробничі процеси; 

• нові засоби механізації й автоматизації виробництва, 
пов'язані з технологічними інноваціями 

Обсяг реалізованої 
продукції (тис грн) 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, і послуг) і 
відпускних цін підприємства без податку на додану 
вартість, акцизного збору та інших непрямих податків 

Впровадження нових 
прогресивних 
технологічних 
процесів, освоєння 
нових видів продукції, 
придбання нових 
технологій 

Кількість освоєних видів інноваційної продукції, 

з них видів техніки 

Впроваджено нових технологічних процесів, 

з них маловідходних, ресурсозберігаючих 

Придбано нових технологій, 

з них прав на патенти, ліцензій на використання об'єктів 
промислової власності 

 
Джерелами витрат на інновації для підприємства можуть бути кредити 

банківських установ, інвестиції, акціонерні вкладення пересічних 
громадян або працівників підприємств, реінвестованої частки прибутку, 
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тому для підприємств треба створити інноваційний фонд на зразок чи на 
базі фонду амортизаційних відрахувань для забезпечення роботи 
обладнання шляхом ремонту, статутного чи резервного фонду, для 
зберігання та виділення коштів на термінові потреби, а також обігові 
кошти (рис. 13). 

Тут також указано інвестиційні джерела як одна з форм залучення 
фінансових ресурсів та здійснення витрат підприємства в різні 
стратегічні періоди інноваційної діяльності і реалізації інноваційних 
проєктів. 

У середньому витрати на інноваційну діяльність по кожному 
підприємству становлять до 60% серед загальних витрат [15, с. 230]. 

 

 

Рис. 13. Види джерел фінансування  

інноваційної діяльності підприємства 

 
Характеристику цих витрат наведено в табл. 12 [16]. 
У зарубіжній практиці є такі випадки, коли витрати на інноваційні 

процеси виробництва продукції та вдосконалення технологічних 
процесів є майбутніми, тобто переносяться на вартість нового продукту. 

Також витрати на інноваційний процес слід спрогнозувати за 
допомогою двофакторної та трифакторної моделі кореляційно-
регресійного аналізу, важливим складником якої є визначення форми 
зв’язку між факторною та результативною оцінками. 

За будь-якого методу визначення ефекту, по суті, співставляються 
витрати і вигоди, тому слід визначати різницю між критеріями витрат і 
результатів. Також проводять аналіз стану і факторів НДДКР із 
застосуванням табл. 13. 
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Таблиця 12 

Перелік витрат на інновації 

1. Витрати на створення, 
освоєння нових видів 
продукції 

Витрати на купівлю патентів та ліцензій, сертифікацію 
нової продукції; витрати на матеріали, сировину, 
комплектування, паливо та енергію, що споживаються 
під час розроблення чи освоєння нових видів продукції; 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, 
пов'язані зі створенням чи освоєнням нових видів 
продукції; витрати на експериментальні роботи, 
пов'язані з випробовуванням нових видів продукції. 

2. Втрати на 
удосконалення технології 
виготовлення продукції та 
основних засобів 

Витрати на дослідження та розробки, пов'язані з 
удосконаленням технології, витрати на матеріали, 
сировину, комплектування, паливо та енергію, пов'язані 
з удосконаленням діючої технології та модернізацією 
основних засобів; витрати на купівлю ліцензій; витрати 
на експериментальні роботи, пов'язані з 
випробовуванням модифікованої технології 
виробництва та модернізованих основних засобів; 
витрати на науково-дослідні, конструкторські та 
технологічні розробки, пов'язані з модернізацію 
основних засобів, тощо. 

3. Витрати на 
впровадження 
прогресивних 
управлінських систем 

Вартість установлення інтегрованих управлінських 
систем; витрати на освоєння; витрати на адаптацію 
управлінських систем до специфіки підприємства тощо. 

 
Таблиця 13 

Аналіз стану і факторів НДДКР 

№ 
з/п 

Показники 
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е 

(+
,-

) 

в
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о
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е 
(%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Вихідна інформація 
1. Чистий дохід від реалізації 

нової продукції у результаті 
здійснення НДДКР, тис грн 

 Відомості про 
обсяг реалізації 
і прибуток по 

кожному 
виробу 

     

2. Прибуток у результаті 
здійснення НДДКР, тис грн 

Е      

3. Прибуток на одиницю 
продукцію у результаті 
здійснення НДДКР, тис грн 

      

4. Ціна на виробництво нової 
продукції, грн 

 Планово-
кошторисна 
калькуляція 

     

5. Інвестований капітал у 
інноваційні проєкти, тис 
грн 

K Відомості про 
оргтехзаходи 
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Продовження табл. 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Обсяг продаж інноваційної 
продукції, тис грн 

V Ф № 1-
інновація, 206, 

гр. 1 

     

7. Витрати виробництва 
продукції, що випускається, 
тис грн 

Р1 Пояснювальна 
записка 

     

8. Витрати виробництва нової 
продукції, тис грн 

P2 Ф № 1-
інновація, 110, 

гр. 1 

     

9. Накладні витрати 
підприємства, тис грн 

G Калькуляція      

10. Витрати на НДДКР, 
пов’язані з продукцією, що 
випускається, тис грн 

F1 Пояснювальна 
записка 

     

11. Витрати на НДДКР, 
пов’язані з новою 
продукцією, тис грн 

F2 Ф № 1-
інновація, 111 
+ 112 + 113, гр. 

1 

     

12. Річні витрати, пов’язані зі 
збутом, управлінням та ін., 
тис грн 

A Відомості про 
непродуктивні 

витрати і 
затрати 

управлінського 
характеру на 
підприємстві 

     

13. Обсяг реалізації аналогічної 
інноваційної продукції на 
ринку країни, тис грн 

 Держстат      

14. Наявність відповідного 
науково-технічного і 
адміністративного 
персоналу, а також науково-
технічної бази, тис грн 

W Відомості про 
витрати і 

затрати на 
обслуговування 
виробництва на 

підприємстві 

     

15. Стратегічна цінність, яка 
враховується 
підприємством під час 
розроблення програми 
подальшого розвитку, разів 

S Виробнича 
програма 

     

16. Обсяг виконаних технічних 
заходів  

 Відомості про 
оргтехзаходи 

     

 інноваційного спрямування, 
тис грн 

       

17. Тривалість існування 
НДДКР (квадратний корінь 
із числа років), років 

 Виробнича 
програма 

     

18. Розрахункова вартість 
напряму дослідження і 
розроблення новинки, тис 
грн 

 Відомості про 
технологічні 

процеси 
виготовлення 

дослідного 
зразка 
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Закінчення табл. 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Період стійкості збуту нової 
продукції, років 

 Відомості про 
обсяг реалізації 
і прибуток по 

кожному 
виробу 

     

20. Витрати виробничо-
технічного освоєння, тис грн 

 Матеріали 
виробничо-
технічних 

служб 

     

21. Витрати на просування 
товару на ринок, тис грн 

 Звіт про 
реалізацію 
товарної 
продукції 

     

22. Розрахункова вартість 
досліджень, розробок і 
освоєння нової продукції, 
тис грн 

 Відомості про 
обсяг реалізації 
і прибуток по 

кожному 
виробу 

     

ІІ. Показники стану і факторів НДДКР 
23. Зміна інвестованого капіталу 

в інноваційні проєкти, 
тис грн 

ΔK       

24. Зміна обсягу продаж 
інноваційної продукції, 
тис грн 

ΔV       

25. Частка продукції 
підприємства на ринку 

m       

26. Ефект визначеної 
підприємством новинки 
(наприклад, технології) 
протягом її повного 
життєвого циклу, тис грн 

N       

27. Показник ефективності 
НДДКР, тис грн 

L       

28. Ймовірність наукового 
успіху, % 

       

29. Ймовірність комерційного 
успіху, % 

       

29.1. Ймовірність комерційного 
успіху (якість продукції), % 

       

29.2. Ймовірність комерційного 
успіху (економічні фактори), 
% 

       

30. Коефіцієнт оцінки майбутніх 
доходів 

       

31. Показник окупності витрат 
на стадії життєвого циклу 

П1       

32. Показник прибутковості 
продукції з урахуванням 
стадії життєвого циклу 

П2       

33. Показник порівняльної 
цінності 

П3       
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Аналіз стану і факторів НДДКР (табл. 13) проводиться із 
застосуванням такої інформації: 

І. Форм статистичної звітності: 
– ф № 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового 

підприємства» (річна); 
– матеріали Державної служби статистики України. 
ІІ. Форм внутрішньої інформації та документації: 
– калькуляція на виробництво одиниці продукції; 
– відомості про технологічні процеси виготовлення дослідного зразка; 
– матеріали виробничо-технічних служб підприємств; 
– пояснювальна записка даних про внесення витрат на підприємстві; 
– виробничі плани і виробнича програма підприємства; 
– відомості про обсяг реалізації і прибуток по кожному виробу; 
– відомості про організаційно-технічні заходи; 
– відомості про рентабельність окремих виробів; 
– звіт про реалізацію товарної продукції; 
– відомості про витрати і затрати на обслуговування виробництва на 

підприємстві; 
– відомості про непродуктивні витрати і затрати управлінського 

характеру на підприємстві; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за чотири роки; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за декадами місяця 

за звітний період. 
Як критерії витрат розглядають ті фактори, з якими пов’язані 

підготовка і реалізація інноваційних проєктів у рамках НДДКР. Під час 
відбору критеріїв для планування НДДКР Г. Дате рекомендує врахувати 
такі показники [6]: 

E – прибуток за рік; 

K – інвестований капітал, K = K0 + ΔK; 

V – обсяг продаж за рік, V = V0 + ΔV; 

P = P1 + P2 – витрати виробництва за рік (Р1 – за нині випущеною 

продукцією, Р2 – за новою продукцією); 

G + F + А – накладні витрати за рік; 

F = F1 + F2 – річні витрати на дослідження і розробки; 

F1 – витрати на НДДКР, пов’язані з продукцією, що випускається; 

F2 – витрати на НДДКР, пов’язані з новою продукцією; 

A – річні витрати, пов’язані зі збутом, управлінням та ін.; 

m – частка продукції підприємства на ринку (%); 

m0, K0, V0, P0 – вихідні величини під час планування (на початковий рік); 

ΔK, ΔV, ΔР – зміни цих вихідних величин. 

Як мірило оцінки отримуємо такий критерій щодо визначення 

оптимуму: 
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 AFPW
KK

E


1
.      (15) 

Виходячи з показників, які застосовуються на підприємстві, за 
допомогою формули (15) потрібно визначити ступінь надійності 
здійснення НДДКР, що означає взаємозв’язок між витратами на НДДКР на 
підставі різних стратегій підприємства, потребою у капіталі, витратами 
виробництва і очікуваними доходами від продаж. Складністю тут є 
розподіл витрат на збут між старою і новою продукцією, що полягає у 
співставленні з витратами на НДДКР. І тут, згідно з розробкою Г. Крауха, 
існує показник ефективності L, отриманий на основі критеріїв, які являють 
собою негрошові фактори. Передумовою даної оцінки слугує інформація 
про ймовірність реалізації інноваційного проєкту. А до показника 
ефективності L як спрощених критеріїв застосовуються такі показники: 

N – ефект визначеної підприємством новинки (наприклад, технології) 
протягом її повного життєвого циклу, тис грн. Такий ефект може носити 
соціальний, політичний, військовий або економічний характер; 

Е – ймовірність успіху; 
K – сумарні поточні витрати і капіталовкладення аж до практичного 

впровадження інноваційного проєкту, тис грн; 
W – наявність відповідного науково-технічного і адміністративного 

персоналу, а також науково-технічної бази, тис грн; 
S – стратегічна цінність, яка враховується підприємством під час 

розроблення програми подальшого розвитку, разів. 
На основі вищевказаних значень показник ефективності визначається 

за формулою: 

SW
K

EN
L 


 .        (16) 

Указаний підхід можливо вдосконалити шляхом застосування інших 
факторів, наприклад можливості іншого способу експлуатації 
відповідного технічного обладнання. 

Для виявлення вихідних даних, особливо потенційно можливої 
дохідності (прибутковості) проєкту, необхідна тісна взаємодія 
підприємств-замовників із розробниками технологій. 

Лише за цієї умови бажані показники проєкту визначаються в процесі 
переговорів між зацікавленими у ньому сторонами. Під час переговорів 
деякі параметри проєкту можуть змінюватися, що зумовлює і зміни 
значень узагальнюючих показників. Тут проводять аналіз планової 
вартості НДДКР із застосуванням табл. 14. 

Аналіз планової вартості НДДКР на підприємстві (табл. 14) прово-
диться із застосуванням форм внутрішньої інформації та документації: 

– відомості про фонд оплати праці на підприємстві; 
– матеріали щодо нарахування заробітної плати; 
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Таблиця 14 

Аналіз планової вартості НДДКР на підприємстві 

№ 
з/п 

Показники 

У
м

о
в
н

і 
 

п
о
зн

ач
ен

н
я
 

Д
ж

ер
ел

о
 

ін
ф

о
р
м

ац
ії

 

М
и

н
у
л
и

й
 п

ер
іо

д
 

З
в
іт

н
и

й
 п

ер
іо

д
 Відхи-

лення: 

аб
со

л
ю

тн
е 

(+
,-

) 

в
ід

н
о
сн

е 
(%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Середня заробітна 

плата наукових 
працівників, тис грн 

ЗСР Матеріали щодо 
нарахування 
заробітної плати 

    

2. Орієнтовна витрата 
робочого часу на 
виконання НДДКР, 
тис грн 

ВЧ Дані табельного 
обліку руху 
робочої сили на 
підприємстві 

    

3. Витрати на оплату 
праці, тис грн 

ВОП Відомості про 
фонд оплати 
праці на 
підприємстві 

    

4. Відрахування на 
соціальні заходи, 
тис грн 

ВСЗ 
    

5. Витрати на матеріали, 
тис грн 

ВМ Відомості про 
планові і 
фактичні затрати 
матеріальних 
ресурсів 

    

6. Витрати на паливо та 
енергію для науково-
виробничих цілей, 
тис грн 

ВПЕ 

    

7. Витрати на службові 
відрядження, тис грн 

ВСВ Відомості про 
непродуктивні 
витрати і затрати 
управлінського 
характеру 

    

8. Витрати на 
спецустаткування для 
наукових 
(експериментальних) 
робіт, тис грн 

ВСУ Пояснювальна 
записка даних 
про внесення 
витрат на 
підприємстві 

    

9. Інші витрати, тис грн ВІН Звіт про 
виконання 
бюджету витрат 

    
10. Накладні витрати, 

тис грн 
ВН 

    

11. Розрахункова планова 
вартість НДДКР, 
тис грн 

ВПЛ  
    

12. Попередня планова 
вартість кожної 
НДДКР на стадії 
формування плану 

ВП/ПЛ  
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– дані табельного обліку руху робочої сили на підприємстві; 
– відомості про виконання термінів постачання основних видів 

матеріалів за звітний період (місяць, квартал, рік) і їх залишки на кінець 
періоду; 

– відомості про планові і фактичні затрати матеріальних ресурсів на 
виконання виробничої програми підприємства у звітному періоді; 

– відомості про непродуктивні витрати і затрати управлінського 
характеру на підприємстві; 

– калькуляція на виробництво одиниці продукції; 
– пояснювальна записка даних про внесення витрат на підприємстві; 
– виробничі плани і виробнича програма підприємства; 
– планово-кошторисна калькуляція; 
– п’ятирічний і річний плани; 
– пояснювальна записка щодо відхилень від норм; 
– відомості про причини відхилень від плану за елементами витрат; 
– звіт про виконання бюджету витрат. 
Розрахунок планової вартості НДДКР виконується за такою формулою 

[9, c. 110]: 

ВПЛ = ВОП + ВСЗ + ВМ + ВПЕ + ВСВ + ВСУ + ВІН + ВН,   (17) 

де ВПЛ – розрахункова планова вартість НДДКР, тис грн; 
ВОП – витрати на оплату праці, тис грн; 
ВСЗ – відрахування на соціальні заходи, тис грн; 
ВМ – витрати на матеріали, тис грн; 
ВПЕ – витрати на паливо та енергію для науково-виробничих цілей, 

тис грн; 
ВСВ – витрати на службові відрядження, тис грн; 
ВСУ – витрати на спецустаткування для наукових (експериментальних) 

робіт, тис грн; 
ВІН – інші витрати, тис грн; 
ВН – накладні витрати, тис грн. 
Витрати на оплату праці ВОП визначаються за формулою: 

ВОП = ЗСР + ВЧ,        (18) 

де ЗСР – середня заробітна плата наукових працівників, тис грн; 
ВЧ – орієнтовна витрата робочого часу на виконання НДДКР (згідно з 

табл. 3.16), тис грн. 
Попередня планова вартість кожної НДДКР на стадії формування 

плану визначається за формулою: 

ВП/ПЛ = 3,5 • ВОП.        (19) 

І насамкінець проводять аналіз результативності реалізації інновацій 
на підприємстві (планової) із застосуванням табл. 15. 
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Таблиця 15 

Аналіз результативності реалізації інновацій на підприємстві 

№ 
з/п 

Показники 

У
м

о
в
н

і 
п

о
зн

ач
ен

н
я 

Д
ж

ер
ел

о
 

ін
ф

о
р
м

ац
ії

 

М
и

н
у
л
и

й
 п

ер
іо

д
 

З
в
іт

н
и

й
 п

ер
іо

д
 Відхи-

лення: 

аб
со

л
ю

тн
е 

(+
,-

) 

в
ід

н
о
сн

е 
(%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Вихідна інформація 
1. Ціна товару, грн. 

Цо 
Ф № 1-ціни, 
гр. 1 

    

2. Визначена собівартість 
товару, тис грн 

Co 
Калькуляція     

3. Обсяг затоварення, 
тис грн 

Р 

Відомості про 
залишки 
готової 
продукції і 
товари 
відвантажені 

    

4. Собівартість товару з 
імовірним ризиком, тис 
грн 

Ср 
Пояснювальн
а записка 

    

5. Період дії заходу, по 
якому був оптимізований 
ризик, років 

Т 
Відомості про 
оргтехзаходи 

    

6. Дохід, одержаний від 
реалізації заходу, тис грн 

Дt 
    

7. Витрати (інвестиції) на 
захід, тис грн 

Іt 
План 
оргтехзаходів 

    

8. Витрати на аналіз 
чинників ризику, його 
оптимізацію і управління, 
тис грн Вt 

Відомості про 
непродуктивні 
витрати і 
затрати управ-
лінського 
характеру на 
підприємстві 

    

    

9. Обсяг продажу і-го 
товару за аналізований 
період, тис грн 

Vi 

Звіт про 
реалізацію 
товарної 
продукції 

    

10. Загальний обсяг продажу 
підприємства за той же 
період, тис грн 

V 
Ф № 1-підпр, 
Б 300, гр. 2 

    

ІІ. Показники результативності реалізації інновацій на підприємстві 
11. Ринкова ставка 

позичкового відсотка, % 
r 
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Закінчення табл. 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Ціна ризику при 
реалізації інноваційного 
проєкту, грн 

ЦР 
     

13. Коефіцієнт дисконту-
вання (ставка дисконту) 

dt 
     

14. Коефіцієнт ризику 
вкладання інвестицій у 
захід 

kp = 1 – 
(S/100) 

     

15. Середньоквадратичне 
відхилення, % 

S 
     

16. Очікуваний економічний 
ефект упровадження 
заходу щодо управління 
ризиком, тис грн 

Ер 

     

17. Питома вага товару 
підприємства в 
загальному обсязі 
продажів за аналізований 
період, од. 

ai = Vi/V 

     

18. Показник значущості 
ринку, на якому 
представлений товар 
підприємства, од. 

bj = 0,5 – 
0,7 

     

19. Конкурентоспроможність 
i-го товару на j-тому 
ринку, од. 

Kij 
     

20. Конкурентоспроможність 
підприємства 

Knp 
     

 
Аналіз результативності реалізації інновацій на підприємстві (табл. 15) 

проводиться із застосуванням такої інформації: 
І. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства» 

(річна); 
– ф. № 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової 

продукції» (місячна). 
ІІ. Форм внутрішньої інформації та документації: 
– відомості про залишки готової продукції і товари відвантажені на 

початок і кінець звітного періоду; 
– відомості про непродуктивні витрати і затрати управлінського 

характеру на підприємстві; 
– калькуляція на виробництво одиниці продукції; 
– пояснювальна записка даних про внесення витрат на підприємстві; 
– план організаційно-технічних заходів; 
– відомості про організаційно-технічні заходи; 
– звіт про реалізацію товарної продукції; 
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– відомість зібраних і виконаних замовлень; 
– відомість про асортимент продукції; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за чотири роки; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за декадами місяця 

за звітний період; 
– відомості про обсяг реалізації і прибуток по кожному виробу; 
– відомості про рентабельність окремих виробів. 
Ціну ризику (ЦР) у найзагальнішому вираженні можна визначити як 

різницю між очікуваним (запланованим без урахування ризику) 
прибутком від певного інноваційного проєкту (По) та прибутком з 
імовірним ризиком (ЦР), тобто за формулою: 

ЦР = По – Пр.        (20) 

Наприклад, якщо існує ймовірна небезпека затоварення складу 
матеріалами, то ціну ризику у цьому разі можна визначити за формулою: 

ЦР = (Цо – Со) • (1 – Р) – Ср • r • Р,      (21) 

де Цо – ціна товару, грн; 
Co – визначена собівартість товару, тис грн; 
Р – обсяг затоварення, тис грн; 
Ср – собівартість товару з імовірним ризиком, тис грн; 
r – ринкова ставка позичкового відсотка, %. 
Залежність рівня ризику від чинника ризику може бути як прямо, так і 

обернено пропорційною. Підвищення ступеня зносу виробничих засобів 
(постійного капіталу) організації, рівня розвитку технологій збільшує 
ризик упровадження інновацій (пряма залежність). 

Падіння конкурентоспроможності об’єктів, наукового рівня 
схвалюваних управлінських рішень, середньої зарплати працівників, 
соціальної забезпеченості працівників і фондоозброєння також збільшує 
такий ризик, але при цьому вже має місце зворотна залежність. Основні 
складники ефективності методів управління ризиками – витрати, дохід, 
коефіцієнт ризику і чинник часу. Зв'язок між ними визначається 
формулою: 

  t

T

t

tpt

T

t

ttp dBkdIДE  
 11

,      (22) 

де Ер – очікуваний економічний ефект від упровадження заходу щодо 
управління ризиком, тис грн; 

Т – період дії заходу, за яким був оптимізований ризик, років; 
Дt – дохід, одержаний від реалізації заходу в році t, тис грн; 
Іt – витрати (інвестиції) на захід у році t, тис грн; 
dt – коефіцієнт дисконтування (ставка дисконту) в році t; 
kp = 1 – (S/100) – коефіцієнт ризику вкладання інвестицій у захід; 
S – середньоквадратичне відхилення, %; 
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Вt – витрати на аналіз чинників ризику, його оптимізацію й управління 
в році t, тис грн. 

Конкурентоспроможність підприємства (Knp) також можна визначити з 
урахуванням питомої ваги товарів і ринків, на яких вони реалізуються, та 
розрахувати за формулою: 

  1
1




ij

n

i

jinp KbaK ,       (23) 

де ai = Vi/V – питома вага і-го товару організації в загальному обсязі 
продажів за аналізований період (і = 1,2, …, n), од.; 

bj – показник значущості ринку, на якому представлений товар 
підприємства (для розвинених країн – США, Японії, країн ЄС, Канади – 
значущість ринку умовно приймається за 1, для решти країн – 0,7; для 
внутрішнього ринку – 0,5), од.; 

Kij – конкурентоспроможність i-го товару на j-тому ринку, од.; 
Vi – обсяг продажу і-го товару за аналізований період, тис грн; 
V – загальний обсяг продажу підприємства за той самий період, тис грн. 
Отже, підприємству необхідно мати ціль інвестування – об’єкт 

напряму інвестицій: нове обладнання, нерухомість, портфельні 
інвестиції, нематеріальні активи та ін. Сьогодні інноваційним процесом 
на підприємстві є система вибраних довгострокових цілей і засобів їх 
досягнення, що реалізуються під час залучення інвестицій. 

 
Розділ 3. Методичні основи економічної ефективності  
інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства 

Під час розрахунку економічної ефективності застосування нового 
технологічного обладнання доцільно охарактеризувати існуючу техніку, 
прийняту за базу, із зазначенням його основних недоліків, що призвели 
до необхідності розроблення й упровадження нового виду техніки, а 
також нове технологічне обладнання із зазначенням основних його 
переваг порівняно з існуючим обладнанням аналогічного призначення 
для виробничого процесу, який прийнятий за базу. Тут розрахунок 
проводять за такою схемою [17, с. 3–20]: 

– вихідні дані, необхідні для розрахунку за існуючим і новим 
технологічним обладнанням; 

– розрахунок річної продуктивності технологічного обладнання; 
– розрахунок витрат з утримання робочої сили; 
– розрахунок енергетичних витрат; 
– розрахунок вартості технологічного обладнання й визначення витрат 

і затрат під час його експлуатації; 
– розрахунок економії, що досягається за рахунок раціонального 

використання сировини і матеріалів; 
– узагальнення зведених показників за тими елементами витрат, які 

підлягають зміні; 
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– розрахунок додаткових капітальних вкладень; 
– розрахунок економічного ефекту з урахуванням нормативного 

коефіцієнта ефективності; 
– розрахунок окупності додаткових витрат. 
Основним показником визначення економічної ефективності нової 

техніки є показник зниження собівартості продукції під час упровадження 
нової техніки. Зміна собівартості продукції, що випускається в результаті 
впровадження нової техніки, є узагальнюючому показником, що 
характеризує економічні переваги цієї техніки. Для того щоб визначити ці 
зміни, аналізують трудові та матеріальні витрати на виробництво 
продукції під час використання замінної і нової техніки. 

Перш ніж перейти до безпосередніх розрахунків собівартості 
продукції за окремими статтями витрат, спочатку треба зібрати таку 
внутрішню документацію, як: 

– калькуляція на виробництво одиниці продукції; 
– пояснювальна записка щодо випуску продукції від технологічного 

обладнання; 
– матеріали виробничо-технічних служб підприємств; 
– звіт про експлуатацію технічного обладнання; 
– технічний паспорт обладнання, установки, інструменту та інструкція 

щодо їх експлуатації; 
– положення про відділ, службу, цех, підприємство і про 

госпрозрахунок на підприємстві. 
На основі вищезазначеної вихідної інформації виявляють і уточнюють 

вихідні дані по схемі, наведеній у табл. 16. 
Порівняльний аналіз технічних характеристик технологічного 

обладнання (табл. 16) проводиться із застосуванням такої інформації: 
І. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства» 

(річна); 
– ф. № 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація 

активів» (річна); 
– ф. № 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового 

підприємства» (річна). 
ІІ. Форм внутрішньої інформації та документації: 
– технічний паспорт обладнання, установки, інструменту та інструкція 

щодо їх експлуатації; 
– матеріали виробничо-технічних служб підприємств; 
– календарно-планові нормативи підприємства; 
– норми затрат матеріалів та електроенергії; 
– проєктно-кошторисна документація; 
– звіт про експлуатацію технічного обладнання; 
– пояснювальна записка щодо випуску продукції від технологічного 

обладнання; 
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Таблиця 16 

Порівняльний аналіз технічних характеристик  
технологічного обладнання 

Показники 

Технологічне 
обладнання 

заміню-
ване 

нове 

Продуктивність, кг/год   
Потужність електродвигуна, кВт   
Кількість працюючих (за розрядами), які обслуговують 
технологічне обладнання, осіб 

  

Маса (вага) технологічного обладнання, кг   
Зайнята площа, м

2
   

Вартість технологічного обладнання (первісна), тис грн   
Вихід готової продукції (виробів, напівфабрикатів), %   
Витрати на виробництво одиниці готової продукції   
– на утримання робочої сили   
– щодо експлуатації технологічного обладнання   
– інші витрати   
Економія за рахунок скорочення втрат   
Всього економія   
Економія у перерахунку на одиницю технологічного 
обладнання 

  

Випуск нових виробів у другому році їх серійного 
виробництва 

  

Загальна річна економія   
 
– пояснювальна записка щодо відхилень від норм; 
– пояснювальна записка даних про внесення витрат на підприємстві; 
– відомості про причини відхилень від плану за елементами витрат; 
– відомості про наявність і рух робочої сили на підприємстві; 
– відомості про фонд оплати праці на підприємстві; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за чотири роки; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за декадами місяця 

за звітний період. 
По існуючому технологічному обладнанні, яке підлягає заміні, беруть 

відповідні паспортні або фактичні дані, а за новим – дані визначають на 
основі результатів, які виникли за даними раніше проведених 
випробувань дослідного зразка або за показниками технічного 
розрахунку. 

Наприклад, продуктивність існуючого технологічного обладнання 
дорівнює 5 т за зміну, а нового – 7 т. Існуюче технологічне обладнання, 
яке підлягає заміні, обслуговують шість працюючих, а нове технологічне 



725 

обладнання – чотири. Система оплати погодинна. Витрати за змістом 
робочої сили протягом однієї зміни наведено у табл. 17. Кількість змін у 
році – 300. Отже, річна витрата за змістом робочої сили за існуючим 
технологічним обладнанням, яке підлягає заміні, дорівнює 12 060 грн 
(40,21 • 300), а за новим технологічним обладнанням – 8 817 грн  
(2939 • 300). 

Виходячи зі змінної продуктивності і кількості змін у році визначають 
річну продуктивність: 

5 • 300 = 1500 т і 7 • 300 = 2100 т. 

У перерахунку на 1 т продукції ці витрати становлять: 

12 060 / 1500 = 8,04 грн. і 8817 / 2100 = 4,19 грн. 

 
Таблиця 17 

Дані про витрати на обслуговування технологічного обладнання 

Розряди 
Кількість 

працюючих 
Витрати на 1 працівника, 

тис грн 
Сума витрат, 

тис грн 

Існуюче технологічне обладнання, яке підлягає заміні 

V 1 7,53 7,53 

IV 2 6,80 20,40 

III 3 6,14 12,28 

Всього 6 - 40,21 

Нове технологічне обладнання 

V 3 7,53 22,59 

IV 1 6,80 6,80 

III - - - 

Всього 4 - 29,39 

 
Таким чином, під час упровадження нової машини за рахунок 

зниження витрат, пов’язаних з утриманням робочої сили, економія на 1 т 
готової продукції становитиме 8,04 – 4,19 = 3,85 грн. А загальна річна 
економія по праці – 3,85 • 2100 = 8,1 тис грн. 

У результаті застосування нового обладнання змінюються енергетичні 
витрати (електроенергія, пара, вода та ін.). У зв’язку із цим необхідно 
виявити кількісні показники та їхню вартість. 

Якщо нове технологічне обладнання значно відрізняється від 
замінного кількістю електроенергії, що витрачається, то необхідно 
визначити витрати на електроенергію. На підприємствах, безпосередньо 
зайнятих виробництвом продукції, витрати за встановлену потужність і 
поточну витрату електроенергії в перерахунку на витрачену 
електроенергію становлять у середньому 2,5 коп. за 1 кВт. 
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Знаючи вартість електроенергії, що споживається промисловими 
підприємствами, і встановлену потужність електродвигунів, визначають 
витрати на електроенергію. 

Наступний приклад. Установлена потужність технологічного 
обладнання – 200 кВт, коефіцієнт використання встановленої потужності – 
0,8, кількість змін у році – 300, робочий день – 8 год. Тоді поточні затрати 
електроенергії становитимуть: 

200 • 0,8 • 8 • 300 = 38,4 тис кВт/год. 

Затрати на кожні 1000 кВт/год енергії прирівнюються до 25 грн, а отже 

25 • 33,4 = 960 грн. 

Якщо нове технологічне обладнання відрізняється від замінного 
габаритними розмірами, то необхідно розрахувати витрати на 
амортизацію, ремонт і утримання приміщень. Для цього визначають 
розмір площ виробничих приміщень, займаних технічним парком на 
підприємстві, їх вартість, а потім обчислюють витрати на амортизацію, 
ремонт та утримання приміщень. Під час розрахунку цих витрат 
стосовно конкретного підприємства слід виходити з даних про фактичну 
вартість приміщень. 

За відсутності таких даних можна прийняти середні показники 
вартості 1 м

2
 приміщень. 

Знаючи вартість приміщень, розраховують витрати, пов’язані зі 
зносом і утриманням приміщень. 

Основну частку цих витрат становлять амортизаційні відрахування, які 
включають у себе витрати, викликані прямим зносом приміщень, і 
витрати на їх капітальний ремонт. 

На основі аналізу фактичних даних про витрати на поточний ремонт і 
утримання виробничих приміщень на кожному підприємстві визначено 
розмір цих витрат і встановлено сумарні норми витрат чи затрат у 
процесі експлуатації виробничих приміщень (табл. 18). 

Аналіз фактичних даних про витрати на поточний ремонт і утримання 
виробничих приміщень на підприємстві (табл. 18) проводиться із 
застосуванням такої інформації: 

І. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» 

(річна); 
– ф. № 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства» 

(річна); 
– ф. № 2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація 

активів» (річна). 
ІІ. Форм внутрішньої інформації та документації: 
– матеріали виробничо-технічних служб підприємств; 
– відомості про організаційно-технічні заходи; 
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Таблиця 18 

Аналіз фактичних даних про витрати на поточний ремонт 
і утримання виробничих приміщень на підприємстві 

Класифікація підприємств 
за типовими групами 

Амортизаційні 
відрахування, % до 
вартості приміщень 

Витрати на 
поточний 
ремонт і 

утримання 
приміщень, % 
до їх вартості 

Всього на 
віднов-
лення 
зносу 

на 
капіталь-

ний 
ремонт 

І група – великі підприємства 1.2 1,4 5,9 8,5 

ІІ група – вище від середніх 
підприємства 

1,2 1,4 31,7 14,5 

ІІІ група – середні підприємства 1,2 1,4 13,9 16,5 
ІV група – малі підприємства 1,2 1,4 22,9 25,5 

 
– календарно-планові нормативи підприємства; 
– норми затрат матеріалів та електроенергії; 
– звіт про проведення заходів із технічного переозброєння; 
– проєктно-кошторисна документація; 
– звіт про експлуатацію технічного обладнання; 
– звіт про виконання бюджету витрат; 
– пояснювальна записка щодо випуску продукції від технологічного 

обладнання; 
– пояснювальна записка щодо відхилень від норм; 
– пояснювальна записка даних про внесення витрат на підприємстві; 
– відомості про причини відхилень від плану за елементами витрат; 
– положення про відділ, службу, цех, підприємство і про госп-

розрахунок на підприємстві; 
– відомості про наявність і планову потребу технологічного обладнання. 
Під час розрахунку економічної ефективності нового обладнання 

стосовно конкретного підприємства слід виходити з фактичної вартості 
приміщень, установлених норм амортизаційних відрахувань і фактичних 
витрат на ремонт та утримання приміщень. За відсутності таких даних 
можна користуватися укрупненими показниками зазначених витрат. 

Наступний приклад. Під час виробництва продукції фактичне 
псування упаковки становить 1% від загального випуску продукції, а 
наповнених упаковок – 2%. Якщо врахувати, що собівартість 1 т 
сировини дорівнює 185 грн, а вартість кожної порожньої упаковки – 
12 коп. (для упакування 1 т продукції потрібно 1 946 упаковок), то 
загальні втрати сировини і пакувального матеріалу в розрахунку на 1 т 
продукції становитимуть: 

100

1946
12,0

100

2185

100

21946
12,0 





  = 10,6 грн    (24) 
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Поряд із тим повернення непридатної до реалізації продукції з 
торгової мережі становить 0,4% від його загального випуску, а у 
перерахунку на 1 т готової продукції визначатиметься за формулою: 

100

4,0185
 = 0,7 грн         (25) 

Таким чином, під час виробництва 1 шт. продукції загальні втрати 
сировини і тари зростають так: 

10,6 + 0,7 = 11,3 грн 

Під час упровадження у виробництво автоматизованої технологічної 
лінії з ЧПУ для пакування виробів у картонні ящики втрати продукції за 
рахунок повернення з торговельної мережі пакетів, не придатних до 
реалізації, і механічного браку пакетів становитимуть у розрахунку на 1 т 
сировини 2,8 грн. 

Під час упровадження цієї лінії загальна економія від скорочення 
втрат сировини і тари в розрахунку на 1 т готової продукції становитиме: 

11,3 – 2,8 = 8,5 грн 

Якщо врахувати, що нова лінія буде виробляти 15 000 т продукції на 
рік, то можна досягти економії в результаті скорочення втрат сировини у 
пакувального матеріалу (картону) на 1.3,2 тис грн (15 000 • 8,5). 

Після визначення витрат на експлуатацію технологічного обладнання 
необхідно розрахувати загальну економію від упровадження нового 
технологічного обладнання у виробничий процес на підприємстві. 

Можна розробити й упровадити таке нове технологічне обладнання, 
яке буде знижувати експлуатаційні витрати, але разом із тим потребує 
великих додаткових капітальних вкладень і тривалого терміну їх 
окупності. Тому, визначивши економію експлуатаційних витрат, 
необхідно порівняти її з додатковими капітальними вкладеннями на 
впровадження нової техніки і розрахувати термін їх окупності. 

Практика показує, що в результаті впровадження нової техніки 
скорочуються витрати на виробництво продукції, але водночас потрібні 
додаткові капітальні вкладення, які являють собою різницю між 
вартістю існуючої й нової техніки. Якщо нoве та існуюче технологічне 
обладнання різні за продуктивністю, то розрахунок додаткових 
капітальних вкладень необхідно проводити на одиницю продукції з 
подальшим перерахунком на загальну продуктивність нової техніки. 
Якщо з упровадженням нового технологічного обладнання існуюче 
зовсім не буде використаним чи вийде з ладу і після цього підлягатиме 
ліквідації, то до суми додаткових капітальних вкладень необхідно 
додати вартість неамортизованої частини замінного технологічного 
обладнання за вирахуванням вартості брухту. 
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Тоді термін окупності додаткових капітальних вкладень на 
впровадження технологічного обладнання визначається за формулою: 

21

12

CC

KK
T




 ,         (26) 

де Т – термін окупності, років; 
K1 – капітальні вкладення до впровадження нової техніки; 
K2 – капітальні вкладення під час упровадження нової техніки; 
C1 – собівартість продукції до впровадження нової техніки; 
С2 – собівартість продукції під час упровадження нової техніки. 
Практика показує, що впровадження нової техніки на підприємстві дає 

значний ефект і окупається, як правило, протягом одного року. Лише у 
невеликої кількості нового технологічного обладнання термін окупності 
становить два-три роки. 

Розрахунки загальної економії й окупності додаткових капітальних 
вкладень на нову техніку є завершальною стадією визначення еконо-
мічної ефективності нової техніки. 

Однак під час обчислення річного економічного ефекту слід 
ураховувати не тільки номінальну суму додаткових капітальних вкладень 
на нову техніку, а й терміни їх окупності. 

Під час визначення річної економічної ефективності Е впровадження 
нових видів техніки, крім економії на собівартості продукції, слід 
ураховувати втрати, що випливають із необхідності додаткових 
капітальних вкладень, що викликаються впровадженням нової техніки. 
Ці втрати зводяться до того, що додаткові кошти, що витрачаються на 
нову техніку, принесли б народному господарству певний прибуток 
(у середньому 12%). Тому економічну ефективність упровадження нової 
техніки слід розраховувати за формулою зведених витрат, що враховує 
нормативний коефіцієнт ефективності за формулою: 

E = (C1 – C2) – 0,12 • (K2 – K1)      (27) 

Таким чином, наведені витрати являють собою суму експлуатаційних 
витрат і відрахувань від додаткових капітальних вкладень, приведених у 
такий же вид за посередництва нормативного коефіцієнта ефективності. 

Прогресивність нового технологічного обладнання визначається мож-
ливістю знизити собівартість продукції і, отже, отримати певний ефект. 

Найважливішими умовами наукового обгрунтування цін є правильний 
розподіл економічного ефекту між заводами-виробниками і підприєм-
ствами-споживачами. Але особливе значення тут полягає в експлуатації 
нового технологічного обладнання, що пов’язано з удосконаленням рівня 
автоматизації типових виробництв. До цього відносяться нові 
автоматизовані лінії, установки і пристосування, що дають змогу раціо-
налізувати технологічний процес виробництва продукції і в кінцевому 
підсумку призводять до поліпшення якості цих виробів. 
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На таке обладнання у ціну доцільно включати до 75–100% річної 
економії. Отже, така ціна на аналогічне замінюване існуюче технологічне 
обладнання і з огляду на економію від упровадження нової техніки 
можна розрахувати її ціну за формулою: 

Цн = Цб + (Іб – Ін) – (Цн – Цб) • А • K,     (28) 

де Цн – шукана ціна на нове технологічне обладнання, тис грн; 
Цб – ціна існуючого технологічного обладнання, тис грн; 
Іб – поточні витрати на обсяг продукції із застосуванням існуючого 

технологічного обладнання (без урахування витрат на амортизацію, 
ремонт та утримання обладнання), тис грн; 

Ін – поточні витрати на річний обсяг продукції із застосуванням нового 
технологічного обладнання без урахування витрат на амортизацію, 
ремонт та утримання обладнання), тис грн; 

А – норматив річних витрат по амортизації, ремонту та утримання 
обладнання, тис грн; 

K – коефіцієнт, що визначає частку річної економії, також підлягає 
включенню до ціни на нове технологічне обладнання. 

Якщо продуктивність нового технологічного обладнання відрізняється 
від продуктивності базисної, то всі показники необхідно перерахувати на 
одиницю продукції, що випускається цими машинами, із застосуванням 
такої формули: 
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 ,   (29) 

де Пн і Пб – відповідно продуктивність нового і існуючого 
технологічного обладнання, кВт/год. 

Далі застосовуються методичні основи оцінювання ефективності 
реальних інвестицій, адаптованих до сучасних умов господарювання в 
Україні, що повинні обов’язково містити певні принципи й алгоритми 
розрахунків відповідних показників оцінювання ефективності інвестицій 
(рис. 14) [18, с. 401–402; 19]. 

Наведені на рис. 14 показники ефективності інвестицій в інновації на 
підприємстві використовуються для оцінки його результативності у 
цьому напрямі [20, с. 19–20]. 

Запропонована на рис. 15 система показників є найважливішим 
інструментом вирішення проблеми узгодження стратегічного і поточного 
рівнів планування. Вона забезпечує перетворення стратегічних планів 
відповідно до показників поточної діяльності і взаємодії стратегічного 
рівня управління з нижчими рівнями управління підприємством. 

Разом із тим ефективність інноваційного проєкту характеризується 
системою економічних показників, що відображають співвідношення 
пов’язаних із проєктом витрат та результатів і дають можливість дати 
оцінку економічної привабливості проєкту для його учасників [21]. 
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Рис. 14. Система оцінювання ефективності  

реальних інвестицій підприємства 

 

 

Рис. 15. Показники оцінки ефективності інвестицій в інновації 
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Ефективність кожного інноваційного проєкту характеризується 
системою економічних показників, які відображають взаємозв’язки 
бізнес-процесів усередині підприємства, зокрема витрат і результатів. У 
подальшому виникає можливість установити оцінку економічної 
привабливості інноваційного проєкту для учасників, які задіяні у його 
просуванні та реалізації. Розрахунок показників економічної ефектив-
ності інноваційних проєктів здійснюється у такій послідовності, що 
розкрита нижче [26, с. 22–23, 27–28]. 

Поряд із тим проводиться аналіз витрат підприємства на здійснення 
НДДКР із застосуванням табл. 19. 

Аналіз витрат підприємства на здійснення НДДКР (табл. 19) 
проводиться із застосуванням таких форм внутрішньої інформації та 
документації, як: 

– планово-кошторисна калькуляція; 
– проєктно-кошторисна документація; 
– звіт із випробувань продукції; 
– виробничі плани і виробнича програма підприємства; 
– калькуляція на виробництво одиниці продукції; 
– відомості про планові і фактичні затрати матеріальних ресурсів на 

виконання виробничої програми підприємства у звітному періоді; 
– пояснювальна записка даних про внесення витрат на підприємстві; 
– відомості про обсяг реалізації і прибуток по кожному виробу; 
– відомість про асортимент продукції; 
– відомості про організаційно-технічні заходи; 
– відомості про технологічні процеси виготовлення дослідного зразка; 
 

Таблиця 19 

Аналіз витрат підприємства на здійснення НДДКР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
І. Вихідна інформація 

1. Витрати на 
розроблення НТП 
(науково-технічного 
проєкту), тис грн 

Ср Планово-
кошторисна 
калькуляція 

       

2. Витрати на 
патентування виробу, 
тис грн 

Сп Проектно-
кошторисна 
документація 

       

3. Витрати на 
забезпечення прав на 
інтелектуальну 
власність, тис грн 

Сзп Планово-
кошторисна 
калькуляція 
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Продовження табл. 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Витрати на створення 

наукомісткого 
продукту, тис грн 

СНП Звіт про 
виконання 
бюджету витрат 

       

5. Витрати на апробацію 
виробу, тис грн 

СА Звіт з 
випробувань 
продукції 

       

6. Витрати на 
вдосконалення виробу, 
тис грн 

СУ Відомості про 
технологічні 
процеси 
виготовлення 
дослідного 
зразка 

       

7. Комерційні витрати, 
тис грн 

СК Звіт про 
виконання 
бюджету витрат 

       

8. Витрати, що 
враховуються під час 
трансферу 
наукомісткого 
продукту, тис грн 

СТ Звіт про рух 
капітального 
бюджету 
процесу 
адаптації 

       

9. Поточні витрати на 
створення і освоєння 
виробу, тис грн 

Сі Відомості про 
технологічні 
процеси 
виготовлення 
дослідного 
зразка 

       

10. Обсяг виробництва 
продукції, тис грн 

 Відомості про 
обсяг випуску 
товарної 
продукції за 
декадами місяця 

       

11. Види виробів згідно з 
асортиментом, 
одиниць 

 Відомість про 
асортимент 
продукції 

       

12. Підприємницький 
прибуток, тис грн 

R Відомості про 
обсяг реалізації 
і прибуток по 
кожному 
виробу 

       

13. Номінальний термін 
використання 
наукомісткого 
продукту, років 

Тн Відомості про 
обсяг випуску 
товарної 
продукції за 
чотири роки 

       

14. Фактичний термін 
використання 
наукомісткого 
продукту, років 

Тф Виробнича 
програма 

       

15. Надходження грошей, 
тис грн 

Пti Відомості про 
обсяг реалізації 
і прибуток по 
кожному 
виробу 
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Закінчення табл. 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. Витрачання грошей, 
тис грн 

Qti Звіт про 
виконання 
бюджету витрат 

       

17. Норма дисконтування, 
% 

d =  
17,5 % 

Матеріали 
виробничо-
технічних 
служб 

       

18. Дисконтована вартість 
інвестицій в інновації, 
тис грн 

ДВІ        

19. Вартість капітальних і 
одноразових витрат, 
тис грн 

Kt Відомості про 
оргтехзаходи 

       

20. Ціна ресурсу в кінці 
періоду t1, грн 

rt1 Відомості про 
планові і 
фактичні 
затрати 
матеріальних 
ресурсів 

       

21. Ціна ресурсу в кінці 
періоду tn, грн 

rm        

22. Ціна одиниці 
продукту, грн 

Ц1 Калькуляція        

23. Постійні витрати на 
виробництво 
продукції, що 
виготовлена на основі 
впровадження 
результатів НДДКР, 
тис грн 

ПВ        

24. Змінні витрати, 
тис грн 

ЗВ        

25. Змінні витрати на 
одиницю продукції, 
тис грн 

ЗВ1        

ІІ. Показники здійснення підприємством НДДКР 
26. Коефіцієнт техніко-

економічного старіння 
наукомісткого 
продукту 

KС         

27. Поточна вартість 
наукомісткого 
продукту, тис грн 

WНП         

28. Чистий грошовий 
потік, тис грн 

Pt         

29. Чистий дисконтований 
дохід, тис грн 

ЧДД         

30. Індекс дохідності ІД         

31. Внутрішня норма 
дохідності 

d'         

32. Індекс цін у момент tn 
відносно моменту t1 

I(t1tn)         

33. Рівень інфляції r(t1tn)         
34. Точка беззбитковості 

виробу 
Тb         
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– заводська та цехова планова і звітна документація; 
– звіт про рух капітального бюджету процесу адаптації; 
– матеріали виробничо-технічних служб підприємств; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за чотири роки; 
– відомості про залишки готової продукції і відвантажені товари на 

початок і кінець звітного періоду; 
– відомості про обсяг випуску товарної продукції за декадами місяця 

за звітний період; 
– звіт про виконання бюджету витрат. 
Формалізовано витрати на створення наукового продукту та його 

реалізацію можна виразити у вигляді формули [9, c. 111–130]: 

СНП = Ср + Сп + Сзп,        (30) 

де СНП – витрати на створення наукомісткого продукту, тис грн; 
Ср – витрати на розроблення НТП (науково-технічного проєкту), тис 

грн; 
Сп – витрати на патентування виробу, тис грн; 
Сзп – витрати на забезпечення прав на інтелектуальну власність, тис грн. 
До трансферу наукомісткого продукту відносяться такі чотири 

узагальнені види комерційних угод: передавання систематизованих 
знань із використанням патентів та ліцензій, ноу-хау; продаж, 
ліцензування, франчайзинг проєктів, торговельних марок та зразків; 
послуги технічного змісту, які включають технічне навчання, інжиніринг 
та технічну допомогу; промислові дослідження та розробки. Ці види 
витрат можна представити формулою: 

СТ = СА + СУ + СК,       (31) 

де СТ – витрати, що враховуються під час трансферу наукомісткого 
продукту, тис грн; 

СА – витрати на апробацію виробу, тис грн; 
СУ – витрати на вдосконалення виробу, тис грн; 
СК – комерційні витрати, тис грн. 
Результатом трансферу наукомісткого продукту має бути повернення 

витрат і отримання прибутку, певна частка якого спрямовується на 
рефінансування науково-інноваційного процесу, а решта – на розвиток 
інноваційного процесу. Нині у практиці існують загальноприйняті 
методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності, серед яких 
виділяють доходний, витратний і ринковий, розроблені методики 
визначення ціни ліцензії, ліцензійних платежів та розміру роялті. 
Узагальнено їх можна представити рівнянням виду: 

WНП = (ΣСі + R) • KС,        (32) 

де WНП – поточна вартість наукомісткого продукту, тис грн; 
Сі – поточні витрати на створення й освоєння виробу, тис грн; 
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R – підприємницький прибуток, тис грн; 
KС – коефіцієнт техніко-економічного старіння наукомісткого 

продукту, що обчислюється за формулою: 

,        (33) 

де Тн – номінальний термін використання наукомісткого продукту, 
років; 

Тф – фактичний термін використання наукомісткого продукту, років. 
Визнаними у світовій практиці основними показниками, що 

акумулюють вигоди від упровадження науково-технічних розробок та 
використовуються для оцінки економічної ефективності проєктів, є: 

І. Чистий дисконтований дохід (прибуток) – визначається як 
відношення сумарних чистих грошових потоків до формалізованого 
виразу його дисконтування, а саме: 

 

 


T

t
t

t

d

P
ЧДД

0 1
,         (34) 

де ЧДД – чистий дисконтований дохід, тис грн; 
t – роки реалізації інноваційно-інвестиційного проєкту, років; 
Pt – чистий грошовий потік у періоді t, тис грн; 
d – норма дисконтування, %. 
ІІ. Чистий грошовий потік – складається із щорічних значень касової 

готівки, що є різницею між сумою притоку та відтоку грошей: 
Рti = Пti – Qti, (35) 
де Рti – чистий грошовий потік у ti-періоді реалізації проєкту, тис грн; 
Пti – надходження грошей у цьому періоді, тис грн; 
Qti – витрачання грошей у цьому періоді, тис грн. 
ІІІ. Інтегральний чистий грошовий потік є сумою потоків за весь 

період життєвого циклу проєкту, тобто: 

 



T

t

ttt QPP
0

        (36) 

Дисконтування грошових потоків здійснюється відповідно до моменту 
або часу започаткування проєкту. 

IV. Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (індекс дохідності) – 
визначається як співвідношення ЧДД та необхідної дисконтованої 
вартості інвестицій. Це співвідношення дає змогу одержати 
дисконтовану норму прибутку й обчислюється за формулою: 

ДВІ

ЧДД
ІД  ,         (37) 

де ІД – індекс доходності; 
ЧДД – чистий дисконтований дохід, тис грн; 

ф

н

C
T

T
K  1
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ДВІ – дисконтована вартість інвестицій (вартість капітальних і 
одноразових витрат) в інновації, тис грн. 

V. Внутрішня норма дохідності – визначається як розрахункова ставка 
дисконту, за якої сумарні чисті приведені надходження дорівнюють 
сучасній (дисконтованій) вартості витрат на проєкт: 

 
0

'10
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P
,        (38) 

де d' – внутрішня норма доходності; 
Рt – чистий грошовий потік у періоді t, тис грн. 
Рівняння (38) вирішується відносно невідомого його складника d' для 

визначення мінімально допустимої норми ефективності, за якої чистий 
дисконтований дохід дорівнює 0 або дисконтовані прибутки дорівнюють 
започаткованим інвестиціям. 

VI. Період окупності інвестицій – визначається як термін для 
відшкодування первісно започаткованих інвестиційних коштів на основі 
накопичених чистих реальних грошових потоків, зумовлених реалізацією 
проєкту, тобто відношенням суми започаткованих інвестицій до 
дисконтованих доходів за такою формулою: 
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ЧДД
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T
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,        (39) 

де Т – період окупності інвестицій в інноваційний проєкт, років; 
t – роки реалізації інноваційно-інвестиційного проєкту; 
ЧДД – чистий дисконтований дохід, тис грн; 
Kt – вартість капітальних і одноразових витрат, тис грн. 
У розрахунках економічних та соціальних результатів реалізації 

науково-технічних розробок необхідно враховувати рівень інфляції на 
їхню ефективність. Рівень інфляції в кінці будь-якого періоду реалізації 
проєкту (скажімо, r) відносно початкового його моменту t1 визначається 
за допомогою індексу змін у цінах на використані із цією метою ресурси 
та на готову продукцію чи послуги. 

Визначення рівня інфляції здійснюється шляхом відношення ціни 
ресурсу в кінці періоду t1 до ціни того ж ресурсу в кінці періоду tn за 
формулою: 

    11

1

1 


 n

tn

tnt
n ttI

r

rr
ttr ,       (40) 

де r(t1tn) – рівень інфляції; 
rt1 – ціна ресурсу в кінці періоду t1, грн; 
rm – ціна ресурсу в кінці періоду tn, грн; 
I(t1tn) – індекс цін у момент tn відносно моменту t1. 
Середньострокові та довгострокові проекти НДДКР щодо термінів їх 

реалізації потребують урахування чинника невизначеності та ризику. 
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Для врахування чинника невизначеності та ризику можуть бути 
використані такі методи: 

– перевірка стійкості проєкту; 
– коригування параметрів проєкту; 
– формалізований опис невизначеності. 
Стійкість проєкту визначається за допомогою точки беззбитковості за 

формулою: 

11 ЗВЦ

ПВ
Т b


 ,         (41) 

де Тb – точка беззбитковості; 
Ц1 – ціна одиниці продукту, грн; 
ПВ – постійні витрати на виробництво продукції, що виготовлена на 

основні впровадження результатів НДДКР, тис грн; 
ЗВ1 – змінні витрати на одиницю продукції, що змінюються 

пропорційно обсягу виробництва, тис грн. 
Під час створення виробництв із випуском нових видів продукції 

найнижчим рівнем рентабельності вважається десятиразове збільшення 
капіталу за п’ять років (t = 5) порівняно з початковою інвестицією (Р0). 

Для визначення внутрішньої норми дохідності на капітал або 
внутрішньої ставки доходу – дисконтної ставки (dn) скористаємося 
формулою переходу від теперішньої вартості, що являє собою обсяг 
фінансових вкладень на впровадження наукомісткого продукту (Р0), до 
майбутньої (Рn) шляхом нарахування: 

Р0 = Рn • (1 + dn)
t
, або 10 = 1 • (1 + dn)

5
     (42) 

Звідси випливає: 

15 











t

n
n

P

P
d , відповідно 1105 nd  = 0,585.     (43) 

Слід зазначити, що маса очікуваного доходу для забезпечення 
десятиразового збільшення капіталу за визначений період часу залежить 
як від ставки дисконту, так і від швидкості обігу капіталу. За умов 
мультиплікації обігу капіталу в два рази (і – 2) формула (43) може бути 
представлена у вигляді: 

1









 in

t

n
n

P

P
d , відповідно 11010 nd  = 0,259,     (44) 

де і – кількість оборотів капіталу за рік. 
Другий підхід, названий як «порівняння на приростних інвестиціях», 

базується на попарному порівнянні конкуруючих альтернатив. За 
кожного із цих порівнянь здійснюється вибір найкращої з порівнюваних. 
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Як економічні критерії, які дають змогу оцінювати привабливість 
порівнюваних альтернатив, можуть застосовуватися описані вище 
критерії. 

Причому залежно від величини очікуваних результатів і витрат за 
порівняльними альтернативами, що можуть змінюватися і за рахунок 
значень критеріїв (табл. 20) [6, с. 57; 22]. 

 
Таблиця 20 

Порівнювальні варіанти альтернатив і критерії вибору 

 
Ситуація для 

аналізу 

Критерії вибору 

Поточна вартість 
(PV) 

Річний еквівалент 
(А) 

Внутрішня 
рентабельність 

(IRR) 

Варіант 1 Початкові 
інвестиції і 
поточні витрати 
за порівняльними 
альтернативами 
рівні 

Максимізація 
поточної вартості 
доходів (або інших 
результатів) – PVрез 

Максимізація 
річного 
еквіваленту 
доходів (або 
інших 
результатів) – Арез 

Максимізація 
внутрішньої 
рентабельності 
доходів (або інших 
результатів) – 
IRRрез 

Варіант 2 Доходи або інші 
економічні 
результати за 
порівняльними 
альтернативами 
рівні 

Мінімізація поточної 
вартості витрат – 
PVзатр 

Мінімізація 
річного 
еквіваленту 
витрат – Азатр 

Не застосовувана 
для загальних 
інвестицій. 
Максимізація IRR 
для приростних 
інвестицій 

Варіант 3 Порівняльні 
альтернативи 
розрізняються як 
за економічними 
результатами, так 
і за витратами 

Максимізація NPV = 
(PVрез – PVзатр) 

Максимізація 
Арез – Азатр 

Максимізація 
IRRрез – IRRзатр 

 
Поряд із цим необхідно виявити найбільш ефективний варіант 

упровадження інвестиційного проєкту, застосовуючи табл. 21 та 
нижченаведені алгоритми розрахунків [18, с. 421–426]. 

Розрахунок фінансово-економічних показників (табл. 21) здійснюється 
із застосуванням таких форм звітності: 

І. Форм фінансової звітності: 
– фінансова звітність Ф № 3-п «Звіт про рух грошових коштів» 

(за прямим методом); 
– звітність НКЦПФР «Річна інформація емітента цінних паперів» (Звіт 

емітента). 
ІІ. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності 

підприємства» (річна); 
– ф. № 1П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової 

продукції» (річна); 
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– ф. № 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства» 
(річна). 

 
Таблиця 21 

Фінансово-економічні показники варіантів упровадження 
інвестиційних проєктів, тис грн 

Показники Джерело інформації 
Варіант  

1-й 
Варіант  

2-й 

Інвестиції, тис грн 

Звіт емітента, Розділ ХІ «Опис бізнесу» 
або Ф № 1-підприємництво «Показн. 
підпр.», Розділ 6 стр. 610 + Розділ 7 

стр. 710 + 720 

750,0 1200,0 

Грошові потоки, 
у т. ч. 

 
  

1-й рік Ф № 3п: 3400 гр. 3 (2013 р.) 225,0 360,0 

2-й рік Ф № 3п: 3400 гр. 3 (2014 р.) 380,0 360,0 
3-й рік Ф № 3п: 3400 гр. 3 (2015 р.) 450,0 360,0 
4-й рік Ф № 3п: 3400 гр. 3 (2016 р.) 300,0 360,0 

5-й рік Ф № 3п: 3400 гр. 3 (2017 р.) - 360,0 
6-й рік Ф № 3п: 3400 гр. 3 (2018 р.) - 360,0 

Ставка дисконту 

Звіт емітента, Розділ «Примітки до 
фінансової звітності, складеної 

відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності», п. 5.13 

«Довгострокові кредити банків та інші 
довгострокові зобов’язання» 

0,12 0,15 

Всього  1355,0 2160,0 

 
Згідно з даним переліком інвестиційних проєктів визначається лише 

найоптимальніший, тобто який бажано рекомендувати для фінансування 
та впровадження. Для цього призначений такий алгоритм: 

1. Обчислення теперішньої вартості грошових потоків від реалізації 
кожного проєкту здійснюємо за формулою: 

ТВгр.п. = ΣГПі.диск.,       (45) 

де 

ГПі.диск. = ГПі [1/(1+r)
t
].      (46) 

Перший варіант: 

1-й рік ГПі.диск. = 225 · [1/(1+0,12)
1
] = 200,92 тис грн;  

2-й рік ГПі.диск. = 380 · [1/(1+0,12)
2
] = 302,86 тис грн;  

3-й рік ГПі.диск. = 450 · [1/(1+0,12)
3
] = 320,40 тис грн;  

4-й рік ГПі.диск. = 300 · [1/(1+0,12)
4
] = 190,50 тис грн.  
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Загальна сума теперішньої вартості грошових коштів по проєкту 
становитиме: 

ТВ = 200,92 + 302,86 + 320,40 + 190,50 = 1014,68 тис грн 

Другий варіант: 

1-й рік ГПі.диск. = 360 · [1/(1+0,15)
1
] = 313,20 тис грн;  

2-й рік ГПі.диск. = 360 · [1/(1+0,15)
2
] = 272,16 тис грн;  

3-й рік ГПі.диск. = 360 · [1/(1+0,15)
3
] = 236,52 тис грн;  

4-й рік ГПі.диск. = 360 · [1/(1+0,15)
4
] = 205,92 тис грн;  

5-й рік ГПі.диск. = 360 · [1/(1+0,15)
5
] = 178,92 тис грн;  

6-й рік ГПі.диск. = 360 · [1/(1+0,15)
6
] = 155,52 тис грн.  

Загальна сума теперішньої вартості грошових коштів по проєкту 
становитиме: 

ТВ = 313,20+272,16+236,52+205,92+178,92+155,52 = 1362,24 тис грн. 

2. Розрахунок чистої теперішньої вартості проєктів (ЧТВпр) 
здійснюємо за формулою: 

ЧТВпр = ТВ – ПІ.        (47) 

а) для 1-го проєкту ЧТВпр = 1014,68 – 750,0 = 264,68 тис грн; 
б) для 2-го проєкту ЧТВпр = 1362,24 – 1200,0 = 162,24 тис грн. 
Отже, підприємство матиме економічний ефект від упровадження обох 

інвестиційних проєктів, оскільки їх чиста теперішня вартість позитивна. 
Але під час порівняння ефектів бачимо, що для підприємства більш 
вигідно фінансувати перший проєкт, оскільки він має більшу чисту 
теперішню вартість. Тому саме перший проєкт можна рекомендувати для 
фінансування і впровадження. Далі розраховуються показники обігу 
грошових потоків за таким алгоритмом: 

1. Показник індексу прибутковості інвестиційного проєкту (Іпр) 
розраховуємо за формулою: 

Іпр = ТВ/ПІ,         (48) 

де ПІ – обсяг початкових інвестицій у проєкт, тис грн. 
а) для 1-го проєкту Іпр = 1014,68/750,0 = 1,353; 
б) для 2-го проєкту Іпр = 1368,24/1200,0 = 1,135. 
2. Показник періоду окупності проєкту (Ток.) розраховуємо за 

формулою: 

Ток. = ПІ/ГПдиск.        (49) 

а) для 1-го проєкту Ток. = 750,0/253,67 = 2,96 року; 
б) для 2-го проєкту Ток. = 1200,0/227,0 = 5,29 року. 
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3. Середньорічний показник дисконтованих грошових потоків 
(ГПдиск.) розраховуємо за формулою: 

ГПдиск. = ТВ/Текспл,       (50) 

де Текспл – кількість років дії проєкту, протягом яких очікується 
надходження грошових потоків: 

а) для 1-го проєкту ГПдиск. = 1014,68/4 = 253,67 тис грн; 
б) для 2-го проєкту ГПдиск. = 1362,24/1200,0 = 227,0 тис грн. 
Отже, порівняння двох інвестиційних проєктів за періодом їх 

окупності свідчить, що кошти, вкладені в перший проєкт, повертаються 
швидше, тому і ризик упровадження першого проєкту менший. 

Далі порівнюються три варіанти капіталовкладень в основні виробничі 
засоби з різним ешелонуванням за роками (табл. 30). 

Вихідна інформації для висвітлення варіантів щодо порівняння обсягів 
капіталовкладень (табл. 22) існує у ф. № 1-підприємництво «Структурне 
обстеження підприємства» (річна), у розділі 3, рядку 300, стовпці 6. 

Сума повних (дисконтованих) капіталовкладень за варіантами, млн грн: 
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б) варіант 2-й 
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в) варіант 3-й 
       

50,20
1,01

15

1,01

20

1,01

0

1,01

0
4321












PV . 

 
Таблиця 22 

Варіанти щодо порівняння обсягів капіталовкладень 

Варіанти 
1. Обсяги капіталовкладень за роками, млн грн 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 

І 5 5 5 5 
ІІ  15 10 8 
ІІІ   20 15 

* норма дисконту – 10%. 

 
Очікувані результати реалізації інноваційного проєкту (нова 

технологічна лінія по виробництву продукції (полістирольних блоків) на 
підприємстві (марки 50) наведено в табл. 23. 

Розрахунок результатів від упровадження інвестиційного проєкту 
(табл. 23) здійснюється на основі таких форм звітності: 

І. Форм фінансової звітності: 
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– фінансова звітність ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про 
сукупний дохід); 

– фінансова звітність «Річна інформація емітента цінних паперів» (Звіт 
емітента). 

 
Таблиця 23 

Розрахунок результатів від упровадження інвестиційного проєкту 

Показники 
Одиниці 
виміру 

Джерело інформації 
Перший 

рік 
Другий 

рік 
Третій 

рік 

1. Випуск продукції 
після освоєння 
технологічної лінії 

м куб. Ф № 1П-НПП, Розліл 1 п. 1 50 000 75 000 100 000 

2. Оптова ціна (без 
ПДВ) одиниці продукції 

грн/м 
куб. 

Ф № 1-ціни, Розділ 1 або Ф 
№ 1-ціни, Розділ 2 гр. 1 / гр. 

2 
500 450 400 

3. Собівартість одиниці 
продукції 

грн/м 
куб. 

Калькуляція 450 410 360 

В тому числі 
амортизація 

грн/м 
куб. 

Калькуляція 25 16,7 12,5 

4. Податок на прибуток % 
Ф № 2 «Звіт про фінансові 

результати», 2300, гр. 3 
18,0 18,0 18,0 

5. Норма дисконту % 

Звіт емітента, Розділ ХІ 
«Опис бізнесу» або Ф № 1-
підприємництво «Показн. 
підпр.», Розділ 6 стр. 610 + 

Розділ 7 стр. 710 + 720 

15,0 15,0 15,0 

 
ІІ. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 1П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової 

продукції» (річна); 
– ф. № 1-ціни «Звіт про ціни виробників промислової продукції» 

(пром), (місячна). 
ІІІ. Форми внутрішньої інформації «Калькуляція на виробництво 

одиниці продукції». 
Ці розрахунки здійснюються у такій послідовності: 
1. Обчислення обсягу реалізації, млн грн: 
перший рік – 500 · 50000 = 25,0; 
другий рік – 450 · 75000 = 33,75; 
третій рік – 400 · 100000 = 40,0. 
2. Собівартість реалізованої продукції, млн грн: 
перший рік – 450 · 50000 = 22,5;  
другий рік – 410 · 75000 = 30,75;  
третій рік – 360 · 100000 = 36,0.  
3. Обчислення прибутку від реалізації продукції, млн грн: 
перший рік – 25,0 – 22,5 = 2,5; 
другий рік – 33,75 – 30,75 = 3,0; 
третій рік – 40,0 – 36,0 = 4,0. 



744 

4. Чистий прибуток (валовий прибуток мінус податок), млн грн: 
перший рік – 2,5 – (2,5 · 0,25) = 1,875; 
другий рік – 3,0 –(3 · 0,25) = 2,25; 
третій рік – 4,0 – (4 · 0,25) = 3,0. 
4. Чистий прибуток (чистий прибуток плюс амортизація), млн грн: 
перший рік – 1,875 + 1,25 = 3,125; 
другий рік – 2,25 + 1,25 = 3,5; 
третій рік – 3,0 + 1,25 = 4,25. 
5. Сума приведених ефектів, млн грн: 

     
16,8

15,01

25,4

15,01

50,3

15,01

125,3
321









. 

Далі оцінимо співвідношення темпів зростання чистого прибутку, 
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і 
капіталу, вкладеного в майно підприємства (табл. 24). 

 
Таблиця 24 

Динаміка загальних показників діяльності підприємства 

Показник Джерело інформації 
Минулий 

період 
Звітний 
період 

Темп 
зростання, 

% 

Середньорічна сума 
інвестованого 
капіталу, тис грн 

Ф № 1-підприємництво, 
Розділ 5 стр. 610 + Розділ 
6 стр. 710 + 720 (минулий 
період) + Розділ 5 стр. 610 
+ Розділ 6 стр. 710 + 720 
(звітний період) / 2 

10421,0 10666,5 102,4 

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг), тис грн 

Ф № 1П-НПП, Розділ 3, 
гр. 2 

584,7 5164,2 86,6 

Чистий прибуток, 
тис грн 

Ф № 2: 2350 гр. 3 
688,2 764,0 111,0 

 
Аналіз динаміки загальних показників діяльності підприємства 

(табл. 24) проводиться із застосуванням таких форм звітності: 
І. Форм фінансової звітності: 
– ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід); 
– фінансова звітність «Річна інформація емітента цінних паперів» (Звіт 

емітента). 
ІІ. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 1П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової 

продукції» (річна); 
– ф. № 1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства» (річна). 
Ефективність інноваційного проєкту характеризується системою 

економічних показників, що відображають співвідношення пов’язані з 
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проєктом витрат та результатів і дають можливість дати оцінку 
економічної привабливості проєкту для його учасників [20, с. 9-27]. 
А система показників економічної ефективності інноваційних проєктів 
включає у себе дві групи: групу техніко-економічних показників та групу 
соціально-економічних показників. Ці групи характеризуються так: 

І. Група техніко-економічних показників: 
1. Обсяг реалізації інноваційної продукції в діючих цінах, тис грн. 
2. Показник питомої ваги інноваційної продукції в загальному обсязі 

продукції, що реалізовується підприємством, згідно з інноваційним 
проєктом, %. 

3. Термін окупності інноваційного проєкту, років. 
4. Період окупності інноваційного проєкту, років. 
5. Рентабельность виробництва (або рентабельність реалізованої 

продукції). 
6. Рентабельність інвестицій (або коефіцієнт ефективності інвесто-

ваного в інновації капіталу). 
7. Показник внутрішньої норми прибутковості (за фактом реалізації 

інноваційного проєкту). 
8. Коефіцієнт ефективності від реалізації інноваційного проєкту. 
9. Індекс прибутковості інноваційного проєкту. 
ІІ. Група соціально-економічних показників: 
1. Кількість збережених або новостворених робочих місць, осіб. 
2. Бюджетна економічна ефективність від реалізації інноваційного 

проєкту, тис грн. 
3. Продуктивність праці: 
– до реалізації інноваційного проєкту; 
– після реалізації інноваційного проєкту. 
4. Фондоозброєність підприємства: 
– до реалізації інноваційного проєкту; 
– після реалізації інноваційного проєкту. 
Вихідні показники застосовуються в розрахунках для визначення 

економічної ефективності від реалізації інноваційного проєкту із 
зазначенням джерела інформації наведено в табл. 25. 

Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства, пов’язаних 
із просуванням інвестиційного проєкту (табл. 25), проводиться з 
використанням такої інформації та форм звітності: 

І. Форм фінансової звітності: 
– фінансова звітність ф. № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан); 
– фінансова звітність ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про 

сукупний дохід); 
– фінансова звітність ф. № 3-п «Звіт про рух грошових коштів» 

(за прямим методом); 
– звітність НКЦПФР «Річна інформація емітента цінних паперів» (Звіт 

емітента). 
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Таблиця 25 

Аналіз економічної ефективності  
від реалізації інноваційного проєкту 

№ 
з/п 

Найменування 
показників 

Джерело інформації 
Умовні 

позначення 

Форма інформації 
та звітності 

Номер строчки 
Базовий 
період 

Звітний 
період 

1 2 3 4 5 6 

1 Виручка від реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) 

Ф № 1- 
підприємництво 

Розділ 3, 300, 
гр. 2 

ВПпл. ВПфак. 

2 Сума ПДВ та 
зобов'язань з інших 
податків і зборів 

ф. № 3 «Звіт про 
рух грошових 

коштів» 

3117, гр.. 3 + 
3118, гр. 3 

НДС НДС 

3 Виручка від реалізації 
продукції (без ПДВ і 
акцизного збору) 

п. 1 – п. 2  ВПбаз.i ВПотч.i 

4 Обсяг інноваційної 
продукції (без ПДВ і 
акцизного збору), шт 

ф-1-інновація 204, гр. 1 ИПбаз. ИНотч. 

5 Обсяг валового 
прибутку від реалізації 
продукції 

ф. № 2 «Звіт про 
фінансові 

результати» 

2090, гр. 3 ЧДбаз. ЧДотч. 

6 Обсяг валового 
прибутку від реалізації 
інноваційної продукції 

ф. № 2 «Звіт про 
фінансові 

результати»; 
ф № 1-інновація 

ф. № 2, 2090, 
гр. 3 – ф № 1-
інновація, 206 

гр. 1 

ФЗПпл. ФЗПфак. 

7 Нарахування на фонд 
заробітної плати 

Відомості про 
фонд оплати праці 

Розділ 3, 300, 
гр. 2 

П
пл.

ФЗП. П
фак.

ФЗП. 

8 Відрахування на оплату 
праці в цілому по 
підприємству 

ф. № 2 «Звіт про 
фінансові 

результати» 

2505, гр. 3 Пфзп. Пфзп. 

9 Відрахування на оплату 
праці працівників, 
зайнятих випуском 
інноваційної продукції 

ф-1-інновація п. 8 – 206 гр. 1 Пфзп. Пфзп. 

10 Податок на прибуток ф. № 2 «Звіт про 
фінансові 

результати» 

2300, гр. 3 Ппл. Пф. 

11 Відрахування (збір) в 
інноваційні (венчурні) 
підприємства 

Відомості про 
організаційно-
технічні заходи 

 Сгиф. Сгиф. 

12 Інші нарахування і 
збори 

ф. № 3 «Звіт про 
рух грошових 

коштів» 

3190, гр. 3 П
пл.

пр. П
фак.

пр. 

12.1 Інші відрахування і 
збори, передбачені 
законами України 

Відомості про 
організаційно-
технічні заходи 

 Спр. Спр. 
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Закінчення табл. 25 
1 2 3 4 5 6 

13 Середньорічна вартість 
основних виробничих 
засобів 

Звіт емітента, 
XIII. Інформація 
про господарську 

та фінансову 
діяльність 
емітента 

1. Інформація про 
основні засоби 

емітента (за 
залишковою 

вартістю) 

Основні засоби 
виробничого 
призначення: 

на поч. періоду 
+ на кін. 

періоду / 2 

ОВЗ
пл.

сер. ОВЗ
фак.

сер. 

14 Середньооблікова 
чисельність 
працівників 
підприємстві 

Ф № 1- 
підприємництво 
«Показн. підпр.» 

Розділ 6, 600, 
гр. 1 

Чпл. Чфак. 

15 Середньооблікова 
чисельність 
працівників, зайнятих 
випуском інноваційної 
продукції 

п. 14 – п. 4  Чпл. Чфак. 

16 Обсяг капіталовкладень 
під час реалізації 
інноваційного проєкту 

Відомості про 
організаційно-
технічні заходи 

 Кпл. Кф. 

16.1 У т. ч. за рахунок 
коштів від 
інноваційних 
(венчурних) організацій 

Відомості про 
організаційно- 
технічні заходи 

 К
i
пл. К

i
фак. 

17 Платежі до бюджету ф. № 1 «Баланс» 1620, гр. 4 Бпл. Бфак. 

18 Номенклатура 
інноваційної продукції, 
що випускається 
підприємством 

Відомості про 
асортимент 
продукції. 

 Nпл. Nфак. 

19. Показник фондовіддачі   Ф
пл.

отд. Ф
фак.

отд. 

20. Показник 
фондомісткості 

  Ф
пл.

ем. Ф
фак.

ем. 

 
ІІ. Форм статистичної звітності: 
– ф. № 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства» 

(річна); 
– ф. № 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового 

підприємства» (один раз на два роки). 
ІІІ. Форм внутрішньої інформації: 
– відомості про фонд оплати праці; 
– відомості про організаційно-технічні заходи; 
– відомості про асортимент продукції. 
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Розрахунок показників економічної ефективності від реалізації 
інноваційного проєкту здійснюється у такій послідовності, що розкрита 
нижче. 

Показник питомої ваги інноваційної продукції в загальному обсязі 
продукції, що випускається підприємством, визначаємо як відношення 
обсягу інноваційної продукції, виробленої підприємством у звітному і 
плановому періодах, у вартісному вираженні до загального обсягу 
реалізованої продукції за формулою: 

100

.

1

.

1. 















пл

n

j

пл

j

n

j

j

пл

вип

ЦN

ЦN

J ,       (52) 

де Nпл. – номенклатура продукції, що випускається підприємством 
продукції, шт.; 

Цпл. – ціна одиниці (без ПДВ і акцизного збору), планованої до 
випуску підприємством продукції, грн.; 

Nj – номенклатура інноваційної продукції, планованої до випуску 
продукції, шт.; 

Цj – ціна одиниці (без ПДВ і акцизного збору) продукції, планованої 
до випуску як інноваційна, грн. 

Показник питомої ваги інноваційної продукції, що фактично 
випускається підприємством, визначаємо за формулою: 

100

.

1

.

.

1

.

. 















фак

n

j

фак

фак

j

n

j

фак

j

фак

вип

ЦN

ЦN

J ,      (53) 

де Nфак. – номенклатура фактично випущеної підприємством продукції, 
шт.; 

Цфак. – фактична ціна одиниці продукції (без ПДВ і акцизного збору), грн; 
Nj

фак.
 – фактично вироблена підприємством інноваційна продукція, шт.; 

Цj
фак.

 – фактична вартість виробленої підприємством інноваційної 
продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис грн. 

Показник терміну окупності інноваційного проєкту розраховується як 
відношення суми інвестицій в інноваційний проєкт (як підприємства, так 
і ДІФ України) до щорічного чистого доходу, що визначається за 
формулами: 

.

.

.

пл

пл
пл

ЧД

К
Т  ;         (54) 
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.

.

.

фак

фак

фак
ЧД

К
Т  ,         (55) 

де Тпл.; Тфак. – термін окупності планований і фактичний, років; 

Кпл.; Кфак. – планові і фактичні інвестиції в інноваційний проєкт, тис грн; 

ЧДпл.; ЧДфак. – планований і фактичний дохід підприємства, тис грн. 
Показник терміну окупності інноваційного проєкту можна визначити і 

для суми інвестицій за такими формулами: 

і

пл

і

плі

пл
ЧД

К
Т

.

.

.  ;         (56) 

і

фак

і

факі

фак
ЧД

К
Т

.

.

.  ,         (57) 

де Тпл
i
; Тфак

i
 – термін окупності інноваційного проєкту за рахунок 

внеску інвестиційною (венчурною) організацією, років; 

Кпл
i
; Кфак

i
 – планований і фактичний внесок в інноваційний проєкт, 

тис грн; 

ЧДпл
i
.; ЧДфак

i
 – планований (передбачений бізнес-планом) і фактичний 

обсяг чистого доходу, тис грн. 
У міжнародній практиці, як правило, застосовується показник «період 

окупності», який визначає проміжок часу від моменту початку 
інвестування проєкту до моменту, коли чистий дохід від реалізації 
проєкту повністю окупає готівку, вкладену в проєкт. Чим менший період 
окупності проєкту, тим проєкт є більш ефективним. Даний показник 
визначається за формулами: 

плtплt

плпл

ок
PNP

К
Т

...

..

.


 ;       (58) 

....

..

.

факtфакt

факфак

ок
PNP

К
Т


 ,      (59) 

де Ток.
пл

; Ток.
фак

 –плановий і фактичний період окупності вкладених 

інвестицій в інноваційний проєкт, років; 

NPt.пл.; NPt.фак. – планова і фактична сума чистого прибутку на рік t, 

тис грн; 

Pt.пл.; Pt.фак. – розмір амортизації плановий і фактичний у році t, тис грн. 
Для інноваційних проєктів, що характеризуються постійною 

величиною, чистим доходом й одноразовими капітальними вкладеннями 
у проєкт, період окупності (Ток) розраховується за формулами: 

.

..

.

пл

плпл

ок
П

К
Т  ;        (60) 
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.

..

.

фак

факфак

ок
П

К
Т          (61) 

Показник загальної рентабельності підприємства реалізує 
інноваційний проєкт визначається за формулами: 

100
.

.

.

.

.

. 



 пл

об

пл

осн

плі

пл
ФФ

ВП
Р ;      (62) 

100
.

.

.

.

.

. 



 фак

об

фак

осн

факі

фак
ФФ

ВП
Р ,      (63) 

де Рпл
i
; Рфак

i
 – плановий і фактичний рівень загальної рентабельності 

підприємства, %; 
ВПпл.; ВПфак. – валовий (балансовий) плановий і фактичний прибуток 

підприємства, тис грн; 
(Фосн.-

пл.
 + Фоб.-

пл.
); (Фосн.-

фак.
 + Фоб.-

фак.
) – середньорічна планова і 

фактична вартість майна підприємства, тис грн. 
Рентабельність виробів, що випускаються підприємством, 

визначається як відношення прибутку фактичної від реалізації 
конкретного, у т. ч. інноваційного, виробу до суми витрат по 
виробництву цього ж виробу за такими формулами: 

.

.

.

..

. пл

изд

пл

издпл

изд
С

П
Р  ;        (64) 

.

.

.

..

. фак

изд

фак

издфак

изд
С

П
Р  ,        (65) 

де Пизд.
пл

; Пизд.
фак

 – плановий і фактичний прибуток від реалізації 
виробів, випущених підприємством, тис грн; 

Сизд.
пл

; Сизд.
фак

 – витрати (собівартість) на виробництво конкретного 
виробу, тис грн. 

Показники рентабельності власного капіталу підприємства визначають 
як відношення балансового (чистого) прибутку до середньорічної 
вартості власного капіталу і визначаються за формулами: 

 
.

.

...

. пл

кап

плплпл

соб
Ф

ЧПВП
Р  ;       (66) 

 
.

.

...

. фак

кап

факфакфак

соб
Ф

ЧПВП
Р  ,       (67) 

де ВПпл. (ЧПпл.); ВПфак. (ЧПфак.) – плановий і фактичний валовий 
(чистий) прибуток підприємства, тис грн; 

Фкап.
пл

; Фкап.
фак

 – планова і фактична середньорічна вартість капіталу 
підприємства, тис грн. 
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Показники рентабельності інвестицій в інноваційний проєкт 
показують, наскільки ефективно підприємство веде інвестиційну 
діяльність, і визначаються як відношення планового і фактичного 
прибутку, отриманого від інноваційних вкладень у проєкт, за формулами: 

100
.

.

.

..

. 




пл

инб

пл

инвпл

инв

ЗК

П
Р ;        (68) 

100
.

.

.

..

. 




фак

инб

фак

инвфак

инв

ЗК

П
Р ,        (69) 

де ΣПінв.
пл

; ΣПінв.
фак

 – сума планового і фактичного прибутку, 

отриманого підприємством від реалізації інноваційної продукції, тис грн; 

ΣЗКінв.
пл

; ΣЗКінв.
фак

 – сума планових і фактичних інвестицій, вкладених 

у реалізацію інноваційного проєкту, тис грн. 
Для визначення показників економічної ефективності від реалізації 

інноваційного проєкту необхідно знати трудомісткість номенклатури 
виробів до і після впровадження інноваційного проєкту, де для цього 
застосовуються такі формули: 

.

1

.

.

. пл

n

i

пл

пл

тр NtТ 


;        (70) 

.

1

.

.

. фак

n

i

фак

фак

тр NtТ 


,       (71) 

де Nпл.; Nфак. – планова і фактична номенклатура виробів підприємства, 
шт.; 

tпл.; tфак.– планова і фактична трудомісткість одиниці виробів, люд.-год 
(нормо-години). 

Чисельність працівників, необхідних підприємству для випуску 
продукції, визначається за формулами: 

.

.

1

.

.

пл

пл

n

i

пл

пл
Б

Nt

Ч





 ;        (72) 

.

.

1

.

.

фак

фак

n

i

фак

фак
Б

Nt

Ч





 ,         (73) 

де Бпл.; Бфак. – плановий і фактичний баланс робочого часу одного 
працівника, людино-годин (нормо-годин). 

При цьому плановий і фактичний баланси робочого часу працівників 
розраховуються за формулами: 
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Бпл. = tпл. • рпл.,        (74) 

Бфак. = tфак. • рфак.,        (75) 

де tпл.; tфак. – планова і фактична кількість годин роботи на одного 
працівника в період часу (місяць, квартал, рік), годин; 

рпл.; рфак. – планові та фактичні втрати робочого часу, %. 
Оцінка економічної ефективності роботи підприємства, що реалізує 

інноваційний проєкт, характеризується динамікою показників 
продуктивності праці. 

Показники продуктивності праці визначаються як відношення обсягу 
виробленої продукції у вартісній оцінці (ВП, ТП) до середньорічної 
чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП) за формулами: 

 
_

.....

..

.

пл

плпл

пл
Ч

ТРВП
ПТ  ;        (76) 

 
_

.....

..

.

фак

факфак

фак
Ч

ТРВП
ПТ  ,       (77) 

де BПпл (ТР)пл; ВПфак (ТР)фак – плановий і фактичний обсяг продукції, 
виробленої підприємством, тис грн; 

Ч
-
пл; Ч

-
фак – середньооблікова планова і фактична чисельність ПВП, осіб. 

Додаткова чисельність працюючих, пов’язаних із реалізацією 
інноваційного проєкту, визначається як відношення трудомісткості 
інноваційної продукції до балансу робочого часу одного працівника за 
формулами: 
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пл
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плд
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 ,        (79) 

де: Nj
пл.

; Nj
фак.

 – номенклатура виробів, які відносяться до 
інноваційних, шт.; 

tj
пл.

; tj
фак.

 – планова і фактична трудомісткість одиниці інноваційної 
продукції, нормо-годин. 

Бюджетна економічна ефективність інноваційного проекту враховує 
вплив результатів реалізації проєкту на витрати (доходи) бюджету. 

Показники бюджетної економічної ефективності визначаються за 
формулами: 

Еб.пл. = (Ппл. + П
пл.

пдв. + П
пл.

Акц. + П
пл.

ФЗП. + П
пл.

пр.) – ΣКпл.;   (80) 

Еб.фак. = (Пфак. + П
фак.

пдв. + П
фак.

Акц. + П
фак.

ФЗП. + П
фак.

пр.) – ΣКфак.,  (81) 
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де Еб.пл.; Еб.фак. – плановий і фактичний показники бюджетної 

ефективності інноваційного проєкту; 

Ппл.; Пфак – планові і фактичні відрахування прибутку, отриманого 

підприємством, до бюджету, тис грн; 

П
пл.

пдв.; П
фак.

пдв. – планова і фактична сума податку на додану вартість, 

нарахована і сплачена підприємством, тис грн; 

П
пл.

Акц.; П
фак.

Акц. – планова і фактична величина акцизного збору, 

сплачена підприємством, тис грн; 

П
пл.

ФЗП.; П
фак.

ФЗП. – планові і фактичні нарахування на фонд заробітної 

плати підприємства, тис грн; 

П
пл.

пр.; П
фак.

пр. – планова і фактична сума інших податків і зборів, 

сплачених підприємством, тис грн; 

ΣКпл.; ΣКфак. – планова і фактична сума інвестицій у проєкт, тис грн. 
І насамкінець визначимо показники економічної ефективності групи 

функціонального стану основних виробничих засобів: 
а) показники фондовіддачі визначаються за формулами: 
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. пл
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плплпл
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Ф  ;        (82) 

 
.

.

...

. фак
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факфакфак

отд
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ТРВП
Ф  ,        (83) 

де BПпл (ТР)пл; ВПфак (ТР)фак – плановий і фактичний обсяг продукції, 

виробленої підприємством, тис грн; 

ОВЗ
пл.

сер.; ОВЗ
фак.

сер. – планова і фактична середньорічна вартість 

основних виробничих засобів, тис грн; 
б) показники фондомісткості означають відношення середньорічної 

вартості основних виробничих засобів до обсягу продукції, що 
випускається за рік, у вартісному вираженні, і визначаються за 
формулою: 

 ..

.

..

.

плпл

пл

серпл

ем
ТРВП

ОВЗ
Ф  ;        (84) 

 ..

.

..

.

факфак

фак

серфак

ем
ТРВП

ОВЗ
Ф  .        (85) 

Отримані показники економічної ефективності від реалізації 
інноваційного проєкту підприємством, наприклад ПрАТ «Володарка», 
м. Вінниця, заносимо у табл. 26. 

Отже, запропоновані методологічні підходи до формування та 
реалізації фінансового механізму управління дають змогу прогнозувати 
темпи економічного розвитку промислового підприємства на 
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інноваційних засадах, досягнення яких відбувається шляхом підвищення 
рівня ефективності використання наявного виробничого потенціалу 
внаслідок застосування відповідних фінансових важелів і не вимагає 
нарощування виробничих потужностей, тобто залучення додаткових 
інвестицій. 

 
Таблиця 26 

Зведена таблиця показників економічної оцінки ефективності  
від реалізації інноваційного проєкту на підприємстві 

№ Найменування показників 
Позна-
чення 

Одиниця 
виміру 

Згідно 
плану 

Фактично 
Темп 

зростання, % 

1 Обсяг реалізації продукції 
підприємства 

ВП тис грн 30136 35771 118,7 

2 Обсяг інноваційної 
продукції 

ВПi тис грн 19152 29176 152,3 

3 Питома вага інноваційної 
продукції 

J % 63,6 81,6 + 18 

4 Термін окупності 
інноваційного проєкту 

Т років 2,45 2,55 +0,10 

5 Період окупності 
інноваційного проєкту 

Ток 
ТОК 

років 1,23 1,35 +0,12 

6 Рентабельність 
підприємства (загальна) 

Р % 30,0 35,0 116,7 

7 Рентабельність виробів 
(інноваційних) 

Ризд. % 27,0 29,1 1078 

8 Рентабельність власного 
капіталу підприємства 

Рсоб. % 27,3 31,3 4,6 

9 Рентабельність інвестицій Ринв. % 22,5 32,0 142,0 

10 Трудомісткість всієї 
продукції підприємства 

Тпр. люд.-год 5,5 5,0 -0,5 

11 Трудомісткість 
інноваційної продукції 

Тин. люд.-год 5,3 5,1 -0,2 

12 Середньоспискова 
чисельність працюючих 

Ч чол. 1056 1169 110,7 

13 Додаткова чисельність 
працюючих 

Чдоп. чол.  113 +113 

14 Продуктивність праці ПТ тис грн 28,5 30,6 107,4 

15 Бюджетна ефективність Еб. тис грн 419,3 558,0 133,0 

 
Висновки 

У сучасних економічних умовах підприємство зможе підтримувати й 
підсилювати свої конкурентні позиції за умови активного впровадження 
інновацій у процеси виробничого, економічного, управлінського, 
соціального характеру. 

У загальному вигляді інноваційну підприємницьку діяльність можна 
визначити як суцільний технічний економічний процес, що призводить 
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до створення кращих за своїми властивостями товарів (продукції, 
послуг) і технологій шляхом практичного використання нововведень. 

Оскільки інноваційно-інвестиційна діяльність на кожному підприємстві 
здійснюється в умовах ризиків, а також систематичної, перманентно 
зростаючої невизначеності, керівництву треба вміти швидко та гнучко 
реагувати на зміни в економічному середовищі, що вимагає розроблення 
та застосування засобів методологічного забезпечення для можливості 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо інвестиційних 
проєктів, які реалізуються в межах промислового підприємництва. 

Процедура формування портфеля інноваційно-інвестиційних проєктів 
являє собою один із найважливіших процесів, що забезпечують 
ефективне функціонування та розвиток підприємства в умовах ринкової 
економіки. Основні процедури та чинники, які пропонується враховувати 
під час формування інноваційно-інвестиційного портфеля: 

– оцінка ефективності реалізації проєкту; 
– вплив розглянутого проєкту на інші проєкти в рамках інноваційно-

інвестиційного портфеля; 
– пошук таких варіантів синергії проєктів, яка б забезпечувала 

максимізацію чистої теперішньої вартості й мінімізацію рівня ризику в 
рамках інноваційно-інвестиційного портфеля; 

– вплив сформованого портфеля на стратегію та конкурентний 
потенціал підприємства у цілому. 

На підставі цього слід зазначити, що інноваційний процес охоплює 
цикл відпрацювання науково-технічної ідеї до її реалізації на 
комерційній основі. Інноваційні процеси більшою мірою, ніж інші 
елементи науково-технічного прогресу, тісно пов’язані з ринковими 
відносинами. 
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FACTOR ANALYSIS OF NET CASH FLOW MARGIN RATIO 
 
Summary 
The study object is net cash flow or profit margin ratios within a company. 

Sometimes it is very difficult to reveal and identify the factors that affect the 
net cash flow margin. 

Cash flow ratio within a company is analyzed. The financial ratios taken 
into account while analyzing the cash flows are described. First-order net 
cash flow drivers are identified upon comparison of cash flow calculation 
methods. 

As a result of the factor analysis, the net cash flow margin factor model is 
offered. It includes 7 ratios: leverage ratio; cash turnover ratio; common 
profit margin; net cash flow coverage ratio for all liabilities; net operating 
cash flow ratio for operating activities; turnover ratio for all assets; 
profitability ratio for average cash balance. 

In the course of this study, certain net cash flow margin modeling methods 
were applied. The net cash flow margin is analyzed on a regression basis, 
which allowed identifying two of the most influential and statistically 
significant drivers cash turnover ratio and net operating cash flow ratio for 
operating activities. 

In comparison with similar known factor cash flow models, the offered 
model makes it possible to identify the net cash flow drivers in order to form 
an efficient mechanism for proper cash flow evaluation and management. 

 
Introduction 

Experience shows that major market events are not simple and almost never 
occur for one reason; instead, they are usually multifactorial and evolve from 
well-defined sequences of events [1, p. 270]. The solutions of many tasks of 
estimating events or phenomena are based on the use of a number of 
indicators, the choice of which determines the accuracy and ability of the 
result obtained. A critical factor affecting the efficiency of financial 
management of enterprises, according to the author [2, p. 160] is the 
composition of the information indicators used. Most often in the economic 
literature such indicators as margin and cash flow, as well as the ratio of 
productive indicators to factor components, the resources that led to the result 
are considered as indicators of activity efficiency [3].  

                                                 
1
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It is clear that even high-margin enterprises may face problems of paying 
off their liabilities and lack of money to further finance their activities. As a 
consequence, there is a need to determine the status and movement of funds 
using indicators, the analysis of which will determine the level of efficiency of 
cash flow management of the enterprise. The use of relative indicators of cash 
flow gives an idea of the quality picture, namely, characterizes the efficiency 
of use of cash of the enterprise. The advantage of coefficient analysis is the 
ability to study the dynamics of various indicators, which allows to identify 
the positive and negative trends, as well as to develop the necessary measures 
to make appropriate adjustments to optimize management decisions in the 
field of finance [4, p. 80]. The system of financial indicators of cash flow 
analysis can be represented by groups: liquidity, cash capacity, efficiency and 
profitability, manoeuvrability, financing and profitability, generation, quality 
ratios, analysis of future cash flows, uniformity and synchrony of formation 
and spending of cash. To evaluate the effectiveness (efficiency) of operating 
activities in terms of obtaining the required cash resources, the indicators of 
profitability, efficiency and quality of cash flows are more informative than 
traditional indicators of profitability.  

Cash flow margin ratio should be considered, in our opinion, in the context 
of 2 groups, i.e. the coefficients of profitability based on the calculation of: 
1) net profit or net cash flow is the indicators of profitability of cash flow, net 
cash flow, cash flow from activities (operating, investment, financial); 
2) operating profit is the indicators of return on assets and equity on cash flow 
and cash return: investment, invested capital, invested capital.  

The group of cash flow margin ratios include the following ratios: cash flow 
from operating activities, cash flow efficiency from operating activities, total 
cash flow efficiency, cash flow from operating activities to total debt, 
reinvestment. 

The calculation of the cash flow quality group metrics is based on an 
estimate of net cash flow (hereinafter referred to as NCF) and includes 
metrics: NCF Quality Ratio and Level, NCF Sales Profitability, Equity and 
NCF Assets. Because NCF can be considered an indicator of solvency and 
financial stability, conducting a factor analysis of NCF provides an 
opportunity to find out the relationship between deficit or excess cash flow 
and major financial performance [5, p. 125]. 

This is why the Net Cash Flow Margin (hereinafter – NCFM), which is 
calculated by the ratio of Net Cash flow from Operations to Net Sales. This 
coefficient characterizes the value of Cash flow, which is the unit of net sales, 
and shows how much of the proceeds from the sale remains at the enterprise 
after making all payments in the course of operating activities [6]. In other 
words, NCFM demonstrates how effective (or ineffective) an enterprise is at 
converting cash operations. 
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Part 1. Systematization of cash flow indicators 
The first models for measuring and evaluating the performance of enterprises 

emerged in the 1920s and subsequently spread to virtually all market 
economies, and were built solely on the basis of financial performance. The 
traditional approach to determining performance is based on Dupont's classic 
model of “Return on Equity”, involves assessing performance on the basis of 
two groups of indicators: the summarizing are the first level indicators that 
characterize the effectiveness of the enterprise as a whole, comparing the 
performance indicators with the costs of all resources, and indicators of the 
second level, which evaluate the efficiency of using certain types of enterprise 
resources [7, p. 234]. In the work [8, p. 34–40] the analysis of classical methods 
of assessing the efficiency of cash flow management of enterprises was carried 
out and it was proposed to improve the quality of assessment by introducing 
statistical analysis indicators. Author of work [9, p. 57] notes that the use of 
factor analysis, comparative and other methods based on financial reporting 
leads to the preparation of financial statements by financial managers to assess 
the past, measure the existing and forecast the future financial position. Such 
reports contain indicators that reflect the effectiveness of the management of the 
entity as a whole and its individual businesses. In the framework of complex 
analysis of cash flows of the enterprise in work [4, p. 79-80], according to the 
“Cash Flow Report”, a factor analysis was conducted to investigate the effect of 
1st and 2nd order factors on the change in the absolute value of NCF. In the 
work [3] it was proposed to calculate profitability, sustainable growth rate, 
financing index in parallel with the profitability index to incorporate NCF in 
order to estimate the degree of financial policy effectiveness and to expand the 
range of factors affecting enterprise value.  

Scientists pay enough attention to the analysis of cash flows in the 
framework of the investment activity of the enterprise. Thus, in the work 
“Systems Evaluation: Methods, Models, and Applications” the authors carried 
out a factor analysis of cash flows using 4 indices – net present value (NPV), 
internal rate of return (IRR), financial benefits and costs ratio (FBCR), 
payback period (P) [10, p. 86–89]. Formalization of the relationship between 
the sizes of cash flows sent to the compensation fund, the rate of economic 
depreciation and the rate of return on capital was addressed by the authors of 
the work [11] using direct capitalization and cash flow discounting methods. 
The method of factor analysis of cash flows was used by scientists to estimate 
the yield of bonds in work [12, p. 136–137].  

In studying any indicator, it is important not only to study the indicator 
itself, its essence and dynamics, but also the factors under the influence of 
which it changes. This is necessary to identify positive and negative effects on 
the studied indicator, which will further enhance the impact of positive 
processes and minimize the negative impact on the object [2, p. 121]. That is 
why we consider it necessary to carry out a factor analysis, in our opinion, of 
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such an important indicator of cash flow efficiency as NCFM, i.e. an indicator 
of the quality of cash flows and the level of self-financing of the enterprise.  

The purpose of the work is study of the impact of financial performance of 
business entities on NCFM using factor analysis. In addition, general and 
special methods of research were used during the study: analysis and synthesis 
for preliminary analysis on problem statement, definition of goals, hypotheses 
and shortcomings; planning the implementation of NCFM in the overall 
methodology for cash flow analysis; to investigate the peculiarities of analysis 
of methods of calculating net cash flow from operations in order to identify 
first-order impact factors; analogies and comparative comparisons to 
determine the characteristics of factor models of cash flow analysis; 
decomposition method to decompose NCFM into other cash flow ratios; 
detailing the NCFM factor model. 

Modern practice allows to determine NCF from operating activities by two 
methods – direct and indirect. The list of factors of influence of the first order 
depending on a method of calculation of PPE is given in Tab. 1. 

 
Table 1 

Comparison of cash flow calculation methods 

The direct method 

Positive Impact (positive cash flow) – 
revenue from: 

Negative Impact (spendable cash flow) – 
spending on payments for: 

sale of products (goods, works, services) goods (works, services) 
return of taxes and duties labour 

target financing deductions for social events 

buyers and customers of advance payments other fees and duties 
return of advance payments advance payments 

income from interest on balances  
in current accounts 

return of advance payments 

penalties (fees, charges) due by debtors target payments 

operating lease other transactions 
receiving royalties  

other operations  

The indirect method 

Positive impact – revenue Negative impact – expense 

profit from ordinary activities before tax loss from ordinary activities before tax 
increase in amortization of fixed assets reduction in collateral 

increase in security income from unrealized exchange differences 
loss on unrealized exchange differences income from non-operating activities and 

other non-monetary operations 

loss from non-operating activities and other 
non-monetary operations 

increase in current assets 

decrease in current assets decrease in current liabilities 

increase in current liabilities income tax paid 

Source: cash flow report [13] 
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In addition to the above mentioned Cash Flow Profitability Margin 
(NCFM), in our opinion, cash flow margin ratio should be considered in terms 
of two groups, depending on the type of profit (cash flow) that was included in 
the calculation. Consider the algorithm of calculation (where f. is the form of 
financial statements, and l. and gr. are line and graph of the form of financial 
statements, respectively): 

1 Group 1: cash flows margin ratios, the calculation of which is based on 
the net profit or net cash flow of the enterprise from the respective activity: 

1) profitability ratio of positive cash flow (𝑅𝑃𝐶𝐹): 

𝑅𝑃𝐶𝐹 =
𝑁𝑃

𝐶𝐹СР
=

𝑓.2 𝑙.2350(𝑜𝑟 2355)

𝑓.3 𝑙.(3000..3055,3200..3235,3300..3340)
  (1) 

NP – Net profit; 

𝐶𝐹СР –  aggregate positive cash flow.  
2) net cash flow rate of return (𝑅𝑁𝐶𝐹): 

𝑅𝑁𝐶𝐹 =
𝑁𝑃

𝑁𝐶𝐹
=

𝑓.2 𝑙.2350(𝑜𝑟 2355)

𝑓.2 𝑙.3400
      (2) 

𝑁𝐶𝐹 – aggregate Net Cash Flow of the enterprise. 
3) the profitability ratio of the average cash balance (𝑅𝐶): 

𝑅𝐶 =
𝑁𝑃

𝐶𝑀
=

𝑓.2 𝑙.2350(𝑜𝑟 2355)

0,5×𝑓.1 (𝑙.1160 𝑔𝑟.3+1165 𝑔𝑟.3+𝑙.1160 𝑔𝑟.4+𝑙.1165 𝑔𝑟.4)
   (3) 

𝐶𝑀 – average cash balance. 
4) cash flow margin ratio from operations of the enterprise (𝑅𝐶𝐹𝑂): 

𝑅𝐶𝐹𝑂 =
𝑁𝐶𝐹О

𝑃𝐶𝐹О
=

𝑓.3 𝑙.3195

𝑓.3 𝑙.(3000..3055)
     (4) 

𝑁𝐶𝐹О –  net cash flow from operations; 

𝑃𝐶𝐹О – positive cash flow from operations. 
5) cash flow margin ratio from investment activities (𝑅𝐶𝐹𝐼):  

𝑅𝐶𝐹𝐼 =
𝑁𝐶𝐹𝐼

𝑃𝐶𝐹𝐼
=

𝑓.3 𝑙.3295

𝑓.3 𝑙.(3200..3235)
     (5) 

𝑁𝐶𝐹𝐼 –  net cash flow from operations; 

𝑃𝐶𝐹𝐼 – positive cash flow from investments. 
6) cash flow margin ratio from financial activities (𝑅𝐶𝐹𝐹): 

𝑅𝐶𝐹𝐹 =
𝑁𝐶𝐹𝐹 

𝑃𝐶𝐹𝐹 
=

𝑓.3 𝑙.3395

𝑓.3 𝑙.(3300..3340)
     (6) 

𝑁𝐶𝐹𝐹  –  net cash flow from financial activities; 

𝑃𝐶𝐹𝐹  – positive cash flow from financial activities. 
Group 2: cash flow margin ratios, the calculation of which is based on cash 

flow from operations [14]: 
7) cash flow ratio of assets (𝑅𝑂𝐴𝐶𝐹, monetary return on assets): 
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𝑅𝑂𝐴𝐶𝐹 =
𝑁𝐶𝐹О

𝐴𝑀
=

𝑓.3 𝑙.3195

0,5×𝑓.1 (𝑙.1300 𝑔𝑟.3+𝑙.1300 𝑔𝑟.4)
    (7) 

𝐴𝑀 –  annual average assets ratio. 
8) ratio of return on equity on cash flow (𝑅𝑂𝐸𝐶𝐹): 

𝑅𝑂𝐸𝐶𝐹 =
𝑁𝐶𝐹О

𝐸𝑀
=

𝑓.3 𝑙.3195

0,5×𝑓.1 (𝑙.1495 𝑔𝑟.3+𝑙.1495 𝑔𝑟.4)
    (8) 

𝐸𝑀 –  annual average equity ratio. 
9) ratio of monetary return on investment (𝑅𝑂𝐼𝐶𝐹): 

𝑅𝑂𝐼𝐶𝐹 =
𝑃𝐶𝐹О 

𝐴𝑂 –𝐶𝐼𝐹 
=

𝑓.3 𝑙.(3000..3055) 

𝑓.1 (𝑙.1300−∑ 𝑙.(1020..1090)−∑ 𝑙.(1120..1190))−𝑓.1 𝑙.4010
  (9) 

𝐴𝑂 –  operating assets; 

𝐶𝐼𝐹  –  interest − free capital. 
9) ratio of monetary return on investment (CROCI): 

𝐶𝑅𝑂𝐶𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐶𝐼
=

𝑓.2 𝑙.2290−𝑓.2 𝑙.2250−𝑓.2 𝑙.2515

0,5×𝑓.1(𝑙.1495 𝑔𝑟.3+𝑙.1595 𝑔𝑟.3+𝑙.1495 𝑔𝑟.4+𝑙.1595 𝑔𝑟.4)
 (10) 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; 

𝐶𝐼 – invested capital. 
10) cash return from gross investment (CROGI): 

𝐶𝑅𝑂𝐺𝐼 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇+𝐴𝑚𝑜𝑟

𝐶𝐼+𝐴𝑚𝑜𝑟𝐶
=

(𝑓.2 𝑙.2190(𝑜𝑟 2195)−𝑓.2 𝑙.2300)+𝑓.2 𝑙.2515

0,5×𝑓.1(𝑙.1495 𝑔𝑟.3+𝑙.1595 𝑔𝑟.3+𝑙.1495 𝑔𝑟.4+𝑙.1595 𝑔𝑟.4)+𝑓.1 𝑙.1002 𝑔𝑟.4
 (11) 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 – Net Operating Profit After Tax; 

𝐴𝑚𝑜𝑟 –  amortization; 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝐶  – accumulated amortization. 
The defined list of cash flow margin ratios will allow financial analysts to 

carry out a comprehensive and qualitative analysis of cash flow management 
efficiency, which can be supplemented by factor analysis of any indicator. 

Before embarking on a factor analysis of NCFM, let us examine the behavior 
of cash flow from operations. The confectionary factories of “Roshen” 
Corporation (located in Kyiv (hereinafter referred to as KKF), Vinnytsia 
(hereinafter referred to as VKF), and Kremenchuk (hereinafter referred to as 
KrKF) were selected as objects of research. The statistical characteristics of the 
positive and negative cash flows of the surveyed enterprises for 2012-2017 [8] are 
presented in Tab. 2, the dynamics of changes in their volumes is shown in Fig. 1. 

Graphical representation of the dynamics of cash flows from operations 
(Fig. 1) indicates their imbalance in volume and the lack of synchronization of 
their formation over time for VKF. For other entities, the amount of cash flow 
variation is much smaller, but if for 2017 KrKF is characterized by the 
formation of a positive net cash flow from operations, then for KKF it is a 
negative net operating cash flow. 
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Table 2 

Statistical characteristics of cash flows from operating activities 

Indicator 
KKF VKF KrKF 

𝑃𝐶𝐹𝑂 𝑁𝐸𝐶𝐹𝑂 𝑃𝐶𝐹𝑂 В𝑁𝐸𝐶𝐹𝑂 𝑃𝐶𝐹𝑂 𝑁𝐸𝐶𝐹𝑂 

Arithmetic mean, 
thousand UAH 

488981 485705 903559 751412 219313 191343 

RMS, thousand UAH 223882 147778 382901 95911 47917 23269 

Coefficient of 
variation, % 

45.8 30.4 42.4 12.8 21.8 12.2 

The coefficient of 
uniformity,% 

54.2 69.6 57.6 87.2 78.2 87.8 

Range of variation, 
thousand UAH 

607159 410648 1268064 268854 136370 71728 

Risk factor 0.23 0.26 1.08 0.61 0.53 0.26 

Pair correlation 
coefficient 

0.972 0.003 0.938 

Source: Prepared by the author on the basis of the financial statements of 
enterprises [13], where 𝑁𝐸𝐶𝐹𝑂 – negative (initial) cash flow of the enterprise from 
operations. 

 

 

Fig. 1. Dynamics of cash flows of the studied enterprises  

for 2012-2017, million UAH 
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Part 2. Factor analysis of Net Cash Flow Margin ratio 
Factor analysis is to identify the reasons for the change in absolute and 

relative financial indicators, as well as to determine the impact of causes 
(factors) on the change in the financial indicator, which they analyze 
[15, p. 12]. The sources of information for modeling the NCFM indicator are 
the forms of financial statements of the enterprises as “Balance” (Statement of 
Financial Condition, f. 1), the “Statement of Financial Results” (Statement of 
comprehensive income, f.2) and “Statement of cash flow” (by the direct 
method, f.3). The multifactor model of the studied NCFM indicator can be 
formed as follows (12): 

𝑌(NCFM) =
𝑁𝐶𝐹О 

𝑁𝑆
=

𝑁𝐶𝐹О 

𝑁𝑆
∙

𝐶𝐿+𝐹𝐿

𝐶𝐿+𝐹𝐿
∙

𝐴𝑀 

𝐴𝑀 
∙

𝑁𝐸

𝑁𝐸
∙

𝑁𝐶𝐹О

𝑁𝐶𝐹О
∙

𝑁𝐶𝐹

𝑁𝐶𝐹
∙

𝑁𝑆

𝑁𝑆
∙

𝐶𝑀 

𝐶𝑀 
  (12) 

де Y(NCFM) – Net Cash Flow Margin (monetary return on sales); 𝑁𝐶𝐹О – 
net cash flow from operations (f.3 l.3195); NS – net income of the enterprise 
from the sale of products, goods, works, services (f.2 l.2000); CL + FL – long-
term and current obligations and security (f.1 l.1595 + f. 1 l.1695 + f.1 l.1700); 

𝐴𝑀 – average annual value of the assets of the enterprise (0,5(f.1 l.1300 gr.3 
+ f.1 l.1300 gr.4); 𝑁𝐸 – net profit (loss) of the enterprise (f.2 l.2350(or 2355)); 
𝑁𝐶𝐹 – aggregated net cash flow of the enterprise (f.3 l.3400); 𝐶𝑀 – average 

cash balance (0,5(f.1 l.1165 gr.3 + f.1 l.1165 gr.4)). 
By transformations we obtain the following multiplicative model (13): 

𝑌 =
𝐶𝐿+𝐹𝐿

𝐴𝑀 
∙

𝑁𝑆

𝐶𝑀 
∙

𝑁𝐸

𝑁𝑆
∙

𝑁𝐶𝐹

𝐶𝐿+𝐹𝐿
∙

𝑁𝐶𝐹О 

𝑁𝐶𝐹
∙

𝐴𝑀 

𝑁𝑆
∙

𝐶𝑀 

𝑁𝐸
.    (13) 

Or a model consisting of 7 factors influencing the NCFM: 

𝑌 =
Х1∙Х2∙Х3∙Х4∙Х5

Х6∙Х7
       (14) 

де Х1 – coefficient of financial dependence; Х2 – ratio of cash flow of the 
enterprise; Х3 – the overall profitability of the enterprise; Х4 – coverage ratio 
𝑁𝐶𝐹 of the total liabilities; Х5 – part 𝑁𝐶𝐹О in 𝑁𝐶𝐹; Х6 – ratio of return of all 
assets; Х7 – profitability ratio of the average cash balance. 

Factor analysis (forward and reverse, deterministic and stochastic) is 
advisable to carry out using various methods of modeling factor systems 
(enlargement, extension, contraction, optimization, etc.), as well as traditional 
economic and logical techniques (elimination) and economic and 
mathematical techniques (integral, differential, logarithmic calculation), which 
will significantly increase the informativeness of the obtained results [4, p. 
83]. To determine the impact of each factor on the resulting Y, we apply the 
most universal method of factor analysis: the method of chain substitutions 
[16]. The input data for factor analysis in the form of the financial statements 
of the three surveyed enterprises, adapted to model (13), are given in Tab. 3, 
the estimated coefficients of model (14) are in Tab. 4, the results of 
determining the influence of factors are in Tab. 5-6. 
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Table 3 

Input data for factor analysis 

Indicator 
(notation) 

KKF VKF KrKF 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

NCFM (Y) -0.08 -0.38 0.31 0.12 0.276 0.270 

𝑁𝐶𝐹О, thousand UAH -19719 -99665 234226 105534 50717 58726 

NS, thousand UAH 232312 259205 750998 913705 183734 217451 

CL+FL, thousand UAH 149244 189901 252461 88705 330204 158061 

𝐴𝑀, thousand UAH 682049 726466 4240601 4261803 370391 416484 

NE, thousand UAH 3919 2768 2971.00 3595.00 -700.00 11.00 

𝑁𝐶𝐹, thousand UAH -90 6593 -244 -167 -20 -2 

𝐶𝑀, thousand UAH 175 3426.5 310 104 24 13 

Х1 =
(𝐶𝐿 + 𝐹𝐿)

𝐴𝑀
⁄  0.219 0.261 0.060 0.021 0.891 0.380 

Х2 = 𝑁𝑆
𝐶𝑀 ⁄  1327.5 75.6 2422.6 8785.6 7655.6 16727.0 

Х3 = 𝑁𝐸
𝑁𝑆⁄  0.017 0.011 0.004 0.004 -0.004 0.000 

Х4 = 𝑁𝐶𝐹
(𝐶𝐿 + 𝐹𝐿)⁄  -0.001 0.035 -0.001 -0.002 -0.00006 -0.00001 

Х5 =
𝑁𝐶𝐹О 

𝑁𝐶𝐹⁄  219.100 -15.117 -0.001 -0.002 -2535.85 -29363.0 

Х6 = 𝑁𝑆
𝐴𝑀

⁄  2.936 2.803 5.647 4.664 2.016 1.915 

Х7 = 𝑁𝐸
𝐶𝑀 ⁄  0.045 1.238 0.104 0.029 -0.034 1.182 

Source: calculated by the author on the basis of the financial statements of 
enterprises [13] 

 
Table 4 

Determining the impact of factors on the net cash-flow margin indicator 

Indicator Calculation of the influence of factors 

Δ𝑌𝑋1 Δ𝑌2016 −
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(2016) ∙ 𝑋3(2016) ∙ 𝑋4(2016) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
 

Δ𝑌𝑋2 

𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(2016) ∙ 𝑋3(2016) ∙ 𝑋4(2016) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
− 

−
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(2016) ∙ 𝑋4(2016) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
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Table 4 (continued) 

Δ𝑌𝑋3 

𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(2016) ∙ 𝑋4(2016) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
− 

−
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(2016) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
 

Δ𝑌𝑋4 

𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(2016) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
− 

−
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
 

Δ𝑌𝑋5 

𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(2016)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
− 

−
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
 

Δ𝑌𝑋6 

𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑋6(2016) ∙ 𝑋7(2016)
− 

−
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑋6(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋7(2016)
 

Δ𝑌𝑋7 

𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑋6(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋7(2016)
− 

−
𝑋1(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋2(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋3(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋4(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋5(𝟐𝟎𝟏𝟕)

𝑋6(𝟐𝟎𝟏𝟕) ∙ 𝑋7(𝟐𝟎𝟏𝟕)
 

Δ𝑌ЗАГ 𝑌2017 − 𝑌2016 або ΣΔ𝑌Х𝑖 

Source: based by the author on the basis of the model (14) 

 
The results of the implementation of model (14) made it possible to 

determine the studied enterprises as ineffective by the criterion of quality of 
cash flow management according to the results of the study of the influence of 
factors on the NCFM. The generalized results of the negative impact on the 
studied indicator (Y) are summarized in Tab. 5. In general, all three 
enterprises have negative dynamics of the studied indicator during 2016-2017.  

For KKF and VKF, the most influential negative factor is the decrease in 
the margin ratio of the average cash balance: 123% and 153.5% in the 
structure; for KrKF significant reductions in the values of the coefficients of 
overall profitability and financial dependence (the latter indicates the 
feasibility of studying the effect of financial leverage). 

However, some coefficients showed a positive effect on the NCFM 
(Tab. 6). For KKF the most influential is the reduction of the cash flow ratio, 
for the VKF the reduction of the coefficient of coverage 𝑁𝐶𝐹 the total amount 
of liabilities in 2 times and the increase in the cash flow ratio almost in 
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2 times; for KrKF, the increase in the margin ratios of the average cash 
balance and the cash flow. 

 
Table 5 

Determination of coefficients that adversely affect the NCFM  
(notation: ∆ – absolute influence; W – fraction, %) 

Indicator 

Determination of the influence of factors 

KKF VKF KrKF 

∆ W, %  ∆ W, %  ∆ W, %  

Δ𝑌𝑋1 -0.017 5.7 -0.203 103.6 -0.159 2650.0 

Δ𝑌𝑋3 – – -0.002 1.0 -0,260 3433.3 

Δ𝑌𝑋5 -0.225 0.75 -0.262 133.7 -0.008 133.3 

Δ𝑌𝑋6 – – -0.088 44.9 – – 

Δ𝑌𝑋7 -0.371 123.7 -0.301 153.6 – – 

Δ𝑌ЗАГ -0.300  -0.196  -0.006  

Source: calculated by the author based on the model (14) 

 
Table 6 

Determination of coefficients that positively affect the NCFM 

(designation:  – absolute influence; W – fraction,%) 

Indicator 

Determination of the influence of factors 

KKF VKF KrKF 

∆ W, %  ∆ W, %  ∆ W, %  

Δ𝑌𝑋2 0,096 -320 0,286 -145,9 0,139 -2316,7 

Δ𝑌𝑋3 0,002 -0,7 – – – – 

Δ𝑌𝑋4 0,214 -71,3 0,373 -190,3 0,003 -50 

Δ𝑌𝑋6 0,001 -0,3 Х - 0,000 0 

Δ𝑌𝑋7 – – – – 0,278 -4633,3 

Δ𝑌ЗАГ -0,300  -0,196  -0,006  

Source: calculated by the author based on the model (14) 
 
In all the surveyed enterprises, the change in indicators always had a 

positive effect on the value of the NCFM indicator Х2 (к cash flow ratio) and 
Х4 (к coverage ratio 𝑁𝐶𝐹 of total liabilities), negative effect: change Х1 (к 
financial dependency ratio) and Х5 (fraction 𝑁𝐶𝐹О in 𝑁𝐶𝐹); the influence of 
other factors is multidirectional. 

The correlation-regression analysis of the determination of the effect on the 
NCFM of these coefficients (the model multiple correlation coefficient is 
greater than 0.9) carried out in Excel using the Data Analysis package, for all 
the studied indicators allows to obtain the following three models:  

𝑌𝐾𝐾𝐹 = −0,0023342 ∙ 𝑍1 + 0,0137549 ∙ 𝑍2       (15) 
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𝑌𝑉𝐾𝐹 = −0,0000125 ∙ 𝑍1 + 0,0003564 ∙ 𝑍2      (16) 

𝑌𝐾𝑟𝐾𝐹 = −0,0000407 ∙ 𝑍1 + 0,0000140 ∙ 𝑍2     (17) 

where 𝑍1 (Х2) – ratio of cash flow of the enterprise; 𝑍2 (Х5) – fraction 
𝑁𝐶𝐹О in 𝑁𝐶𝐹 of the enterprise, has a negative dynamic. 

It should be noted that two factors are statistically significant and influential 
in all three enterprises. Indicator 𝑍1 (Х2) has a positive effect on the growth of 
the studied NCFM, but in equations (15)–(17) has the sign “-” precisely 
because the overall dynamics of the NCFM is negative. On the contrary, a 
change in the indicator 𝑍2 (Х5) has a negative effect on NCFM (therefore, in 
models (14) – (17) it has the sign “+” decrease of fraction 𝑃𝑃𝐸О in 𝑃𝑃𝐸СУК of 
the company contributes to the reduction of the NCFM.  

 
Conclusions 

To achieve this goal was made possible by solving such tasks as: research 
of modern variations of application of factor analysis to cash flows; 
development of a multiplicative model for assessing the impact of factors on 
the NCFM; analysis of the impact of such financial ratios on the resultant 
indicator NCFM. The built-in NCFM model allows to identify the factors 
influencing the studied indicator, which helps to further optimize cash flow 
management. The factor analysis conducted on the example of 3 companies 
allows to divide the indicators included in the NCFM model into three groups 
of influence: negative, positive, multidirectional. Factors of negative impact 
include: the ratio of the financial dependence of the enterprise, the proportion 
of operating net cash flow in the total net cash flow. The following factors 
have a positive impact on NCFM: the cash flow ratio of the enterprise and the 
ratio of the total net cash flow of the enterprise's total liabilities. A set of 
indicators such as overall profitability, asset turnover ratio and average cash 
flow ratio of enterprises has a divergent effect on NCFM. It is clear that, 
depending on the stage of the life cycle and scale of the enterprise, the field of 
operation, profit (loss) activity of the enterprise, the composition of the groups 
of indicators will change. On the whole, on the example of the surveyed 
enterprises, the calculations made allow us to confirm the ineffective 
transformation of the operations of the investigated enterprises into cash. 

 

References: 
1. Fleisher C. S., Bensoussan B. E. (2015) Business and Competitive Analysis: Effective 

Application of New and Classic Methods, Second Edition.  
2. Kosorukova I., & Prokimnov N. (2013). Pribyil i denezhnyiy potok v stoimostno–

orientirovannom analize i finansovom menedzhmente [Using Profit and Cash Flow Factors 
in in Value Based Analysis and Financial Management]: Prikladnaya informatika – 
Applied informatics, 6(48), 132–137.  

3. Kikot I. (2016). Integralnyie i dinamicheskie pokazateli effektivnosti upravleniya 
[Integral and Dynamic Performance Indicators of Management]. Ekonomika i pravo v 
usloviyah razvitiya sovremennogo obschestva – Economics and Law within the Context of the 



769 

Modern Society Development : The Belarusian Trade and Economic University of Consumer 
Cooperatives, Russian State Social University. Gomel; Moscow II, 160–168. [in Russian]. 

4. Spilnyk I., & Zahorodna O. (2017). Hroshovi potoky pidpryiemstva: kompleksnyi 
analiz za danymy finansovoi zvitnosti [Enterprise`s Cash Flows: Comprehensive Analysis 
According to the Financial Statements]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v 
umovakh hlobalizatsii. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal – The Institute of Accounting, 
Control and Analysis in the Globalization Circumstances. International Scientific Journal, 
1–2, 67–85. [in Ukrainian]. 

5. Koshelek G. (2016). Faktory, yaki vplyvaiut na formuvannia hroshovykh potokiv 
promyslovoho pidpryiemstva [Factors affecting the formation of cash flows for industrial 
companies]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economiсs and organization of 
management, 1(21), 119–126. [in Ukrainian]. 

6. Tereshchenko O., Nevmerzhytskyi Ya., & Kulish A. (2006). Finansova diialnist 
subiektiv hospodariuvannia [Financial Activities of Undertakings]. Кyiv: КNEU, 312. 
[in Ukrainian]. 

7. Otenko V. (2013). Formuvannia analitychnoho instrumentariiu otsinky efektyvnosti 
diialnosti pidpryiemstva [Formation of Analytical Tools of Assessment of Company 
Effectiveness]: Biznes Inform – Business Inform, 5, 232–237 [in Ukrainian]. 

8. Rohanova H. (2019). Vprovadzhennia statystychnykh pokaznykiv do metodyky 
analizu efektyvnosti hroshovykh potokiv pidpryiemstv [Implementation of statistical 
indicators to analysis of effectiveness of cash-flows of the enterprise]: Visnyk Kyivskoho 
natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 1(202), 34-42 [in Ukrainian]. 
doi.org/10.17721/1728-2667.2019/202-1/5 

9. Xianzhi Zhang (2015). Standards for Enterprise Management Control. – Heidelberg: 
Springer, 160. 

10. Sifeng Liu, Naiming Xie, Chaoqing Yuan, & Zhigeng Fang (2011). Systems 
Evaluation: Methods, Models, and Applications. CRS Press. 257. 

11. Kosova T., & Roganova H. (2008). Problemy rozpodilu chystoho hroshovoho 
operatsiinoho potoku pidpryiemstva na prybutok i amortyzatsiiu [Problems of the 
separation of the pure operational Cash-flow of an into income and amortization]. 
Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 57-64. 

12. Giulia Di Nunno, & Bernt Oksendal (2011). Advanced Mathematical Methods for 
Finance, 535. 

13. Richna finansova zvitnist “Kondyterska korporatsiia “Roshen” [Annual financial 
statements “Confectionery Corporation “Roshen”] (2018). Retrieved from www.roshen.com 
[in Ukrainian]. 

14. Sizykh D. & Sizykh N. (2016). Koeffitsientyi denezhnyih potokov kompanii: 
otsenka, analiz i prakticheskoe primenenie [The company`s cash flow ratios: evaluation, 
analysis and practical application]. – Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyiy 
nauchnyiy zhurnal. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/koeffitsienty-
denezhnyh-potokov-kompanii-otsenka-analiz-i-prakticheskoe-primenenie [in Russian]. 

15. Azarova, A., & Ruzakova, O. (2010). Matematychni modeli ta metody otsiniuvannia 
finansovoho stanu pidpryiemstva [Mathematical Models and Methods for Evaluating the 
Financial Condition of Companies]: Monohrafiia – Monograph, VNTU, Vinnitsa. 172 
[in Ukrainian]. 

16. Rohanova H. & Vovk A. (2019). Analiz finansovoi diialnosti i prohnozuvannia 
perspektyv rozvytku strakhovoi kompanii na osnovi bahatofaktornoi modeli rentabelnosti 
[Financial activity analysis and prospects forecasting of insurance company developmenton 
the basis of multifactor profitability models]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 2 (66), 
276–281. [in Ukrainian]. doi.org/10.32839/2304-5809/2019-2-66-60  



770 

Сергієнко О. А. 
кандидат економічних  наук, доцент, 

доцент кафедри підприємництва, торгівлі  

та експертизи товарів 

Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут» 

Білоцерківський О. Б. 
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри підприємництва, торгівлі  

та експертизи товарів 

Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут» 

Баранова В. В. 
кандидат економічних  наук, доцент, 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства   

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
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Анотація 
У роботі пропонується дослідження впливу кредитно-інвестиційного 

чинника на динаміку розвитку малих підприємств, які розглядаються як 
відкрита економічна система з позитивним зворотним зв’язком та 
індикатор стану економіки держави. Досліджуються актуальні 
питання застосування фінансових технологій підтримки розвитку 
підприємництва, джерел фінансування інвестицій та їх аналітичний 
апарат, оскільки недолік грошових оборотних коштів та інвестиційних 
ресурсів є провідним чинником, що обмежує зростання виробництва і 
стає все більш критичним та обмежуючим чинником розвитку. 

Метою даної роботи є оцінка, аналіз та моделювання процесів 
розвитку підприємництва для впровадження актуальних фінансових 
механізмів та технологій підтримки підприємництва, що відповідають 
світовій практиці, але адаптовані до українських реалій, у силу 
неоднорідності наявного підприємницького середовища та динаміки 
його розвитку для успішного подальшого розвитку сфери малого 
підприємництва. 

У роботі пропонується застосування інструментарію моделювання 
динаміки показників під час залучення фінансових коштів для отримання 
точних числових характеристик за основними показниками діяльності і 
майбутніх прогнозів із метою розроблення превентивних управлінських 
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заходів. Розглянуто модель динаміки малого підприємства за участю 
зовнішніх інвестицій як форми державної підтримки, модель динаміки з 
нелінійними виробничими функціями та модель малого підприємства, що 
залучає одноразовий кредитний ресурс. У роботі реалізовано модель 
дослідження динаміки капіталу підприємства в ППП Mathcad для 
заданої виробничої функції та з відомим коефіцієнтом капіталізації і 
вибуття капіталу. 

Розглянутий методичний принцип побудови комплексу моделей малого 
підприємства може бути використаний під час розроблення нових 
модифікацій моделей виробничих функцій із кредитуванням шляхом 
розгляду нових чинників, урахування нелінійності параметрів моделей та 
інших обмежуючих факторів. Різні модифікації можуть розглядатися 
як методична основа для подальшого розвитку методів моделювання 
малого бізнесу за участю зовнішніх інвестицій різних форм підтримки 
та залучення кредитних ресурсів. 
 

Вступ 
Малі підприємства є невід’ємною частиною економіки більшості 

промислово розвинених держав, наприклад у країнах ЄС на їхню частку 
припадає 63–67% ВВП і понад 70% працюючого населення, у США – 
50–52% і 54%, в Японії – 52–55% і 78% відповідно [1]. Мале підпри-
ємництво – основа, необхідний компонент ринкової економіки, що 
підтверджено досвідом економічно розвинених країн, де малий бізнес 
дає змогу успішно вирішувати найважливіші соціально-економічні 
завдання. При цьому кожна держава має свої власні підходи і критерії 
визначення суб’єктів малого бізнесу, в їх основі  –забезпечення з боку 
держави ефективності функціонування малих господарських структур в 
умовах динамічного зовнішнього середовища. 

Незважаючи на свою численність, динаміка розвитку підприємництва 
схильна до постійного оновлення внаслідок масових банкрутств. Так, із 
новостворюваних малих підприємств через рік залишається близько 
50%, через три роки – 7–8%, через п’ять років – не більше 3%. Проте 
загальне число малих підприємств у розвинених країнах, як правило, 
зростає або залишається практично незмінним саме завдяки політиці 
фінансової підтримки на всіх рівнях державного управління. Слід 
зазначити, що хоча нові ринкові структури істотно змінили економіку 
України (функціонування якої нині значною мірою спирається саме на 
малий бізнес), проте поставлені завдання повністю не були вирішені. 
Отже, ні за масштабами участі у вирішенні проблем української 
економіки, ні намічених цілей, ні за функціями, які повинен виконувати 
сектор малого бізнесу, досягнуті у цій сфері результати не можуть бути 
визнані задовільними. Малому бізнесу не тільки не вдалося повною 
мірою вирішити поставлені завдання, але він сам ініціював цілу низку 
нових проблем, зумовлених нерозвиненістю ринкових відносин: 
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розвиток тіньового обороту, криміналізація економіки, ухилення від 
оподаткування і т. д. [7; 10]. Одна з причин такого становища полягає у 
нерозвиненості самого сектору малого бізнесу та його невідповідності 
сучасним тенденціям світової економіки. 

В останні роки спостерігається падіння темпів зростання числа малих 
підприємств, однак балансується рівень структурної стійкості, 
виявляються і остаточно формуються домінуючі галузі сектору малого 
бізнесу: операції з нерухомістю, торгівля, будівництво, страхування, що 
забезпечують близько 70% валової виручки сектору і близько 90% його 
зайнятих. Слід також відзначити, що на тлі інерційності деяких 
областей України виділяються головні регіональні центри розвитку 
малого бізнесу: м. Київ – 17,8%, Дніпропетровська – 6,6%, Харківська – 
6,4%, Львівська – 5,5%, Одеська – 5,1% області [1; 4]. Аналітико-
статистичний аналіз динаміки розвитку підприємництва [1; 4], падіння 
виробничих, інвестиційних показників цього сектору дає змогу зробити 
висновок, що у нинішніх умовах малий бізнес досяг тих результатів, які 
дозволили йому сучасна структура народного господарства України, 
інституційна можливість та інші сформовані за підсумками реформ 
економічні реальності, а його подальший виток розвитку може бути 
пов’язаний тільки з подальшими соціально-економічними перетво-
реннями в країні, зі зміною самої парадигми розвитку країни та підходів 
до управління [10]. 

Національна політика щодо малих і середніх підприємств формується 
як результат взаємодії між владою та громадськими організаціями 
(спілками) підприємців, форми якого в різних країнах різні [8; 10]. 
У зв’язку з важливістю ролі малого бізнесу одним з основних завдань 
економічних реформ, що проводяться в Україні, є розвиток малих 
ринкових структур. Низка дослідників [2; 7–10] виділяє такі чинники 
загострення проблем діяльності малих підприємств: обмеженість збуту; 
дефіцит оборотних коштів; тяжкість податкового пресу; наднизька 
доступність кредитів та інвестицій, фінансові труднощі під час 
виконання кредитних зобов’язань; складність оренди приміщень 
(особливо для підприємств, що займаються посередницькою діяльністю і 
платною медициною). 

Виявлене коло основних проблем малих підприємств свідчить про те, 
що найбільш актуальною є загальна  – фінансова проблема належної 
підтримки даного сектору за напрямами та видами. Сьогодні відбулося 
значне скорочення джерел фінансування малих структур, особливо 
значно знизилася частка самофінансування малих підприємств, що 
зумовлено економічною кризою внутрішніх можливостей розширення 
виробництва (під впливом втрат від різкої зміни крос-курсу долара 
2014 р. і скорочення платоспроможного попиту населення). 
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Розділ 1. Дослідження впливу кредитно-інвестиційного чинника  
на динаміку розвитку підприємництва 

Значним впливом на розвиток малого бізнесу позначилася відсутність 
відносної фінансової незалежності малих підприємств, що, своєю 
чергою, зумовило концентрацію їхніх зусиль на чотирьох основних 
стратегіях виживання: інвестиційній, диверсіфікаційній, ринково-
збутовій, реорганізаційно-інституційній [2; 8]. При цьому в реальному 
житті діяльність орієнтована на використання «змішаних», а не «чистих» 
стратегій. Для того  щоб малий бізнес міг реалізувати свої соціально-
економічні функції, необхідно реалізувати систему заходів, спрямованих 
на вдосконалення зовнішнього і внутрішнього середовища функціо-
нування малих підприємств шляхом удосконалення управлінського 
інструментарію. Велике значення також має формування інститутів 
ринкової інфраструктури, що впливають на поліпшення зовнішніх і 
внутрішніх умов функціонування малих підприємств. 

Будь-який бізнес, що розвивається, має потребу в певних фінансових 
коштах. Для малих підприємств питання пошуку джерел фінансування 
інвестицій не тільки не втрачають своєї актуальності, а, навпаки, стають 
усе більш критичними. Недолік грошових оборотних коштів та 
інвестиційних ресурсів є провідним чинником, що обмежує зростання 
виробництва [8; 10]. Незважаючи на те що з боку підприємців пропо-
нується достатня кількість перспективних ідей, проте їх імплементація не 
знаходить свого інвестора або кредитора з різних причин, серед яких – 
низький рівень опрацювання бізнес-плану, незадовільне фінансове 
становище малих підприємств, а саме інвестиційних показників, 
відсутність кредитних гарантій та застав. Зовнішній кредитно-
інвестиційний чинник підсилює вплив на розвиток системи, доповнюючи 
дію розглянутого позитивного зворотного зв’язку економічного об’єкта, і 
визначає темпи динаміки його розвитку. У зв’язку із цим виникає 
завдання дослідження впливу кредитно-інвестиційного чинника на 
динаміку розвитку малого підприємства, моделювання та прогнозування 
різних ситуацій. Збереження наявного стану є несприятливим для 
подальшого розвитку малого бізнесу в Україні, однак розвиток 
національної економіки до «цивілізованих» норм функціонування, з 
іншого боку, містить певні бар’єри, які можуть загрожувати як розвитку, 
так і взагалі самому існуванню малого бізнесу: 

– підвищення рівня відкритості національних ринків; 
– упровадження європейських норм і стандартів; 
– посилення жорсткої фіскальної дисципліни та «детінізація» 

економічних відносин; 
– застосування сучасних конкурентоспроможних технологій. 
Таким чином, у силу неоднорідності наявного підприємницького 

середовища та динаміки його розвитку сьогодні для успішного 
подальшого розвитку сфери малого підприємництва, з огляду на 
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специфіку України, необхідні розроблення й упровадження актуальних 
фінансових механізмів та технологій підтримки підприємництва, що 
відповідають світовій практиці, але адаптовані до українських реалій, 
оцінка, аналіз та моделювання яких і є метою даної роботи. 

 
Розділ 2. Модель динаміки малого підприємства  

за участю зовнішніх інвестицій як форми державної підтримки [3; 5] 
Мале підприємство, що функціонує в умовах трансформаційної 

економіки, є самостійним економічним суб’єктом ринкових відносин, 
діяльність яких із позицій теорії системного аналізу може бути 
представлена такою схемою (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Концептуальна схема розвитку малого підприємництва 
 
Дана схема характеризує мале підприємство як відкриту економічну 

систему з позитивним зворотним зв’язком. Входами системи є різні види 
виробничих ресурсів: сировина, матеріали, робоча сила, виробничі 
фонди. Виходами – вироблені товари і послуги. Значний вплив на 
діяльність системи має зовнішнє середовище, що представлене через 
ринок ресурсів та товарів і послуг, кон’юнктура яких значно визначає 
умови функціонування малого підприємства. Однак мале підприємство 
істотно більше залежить від стану зовнішнього середовища як система – 
значно більш відкрита й адаптивна. 

Значну роль у формуванні ресурсного потенціалу малого підприємства 
має зовнішній кредитно-інвестиційний чинник. Його дія проявляється 
через встановлені потоки фінансових коштів за різними джерелами 
залучення: 

1) державні інвестиції; 
2) інвестиції різних фондів підтримки малого підприємництва; 
3) кредитні ресурси, що надаються банківською системою; 
4) кредитні ресурси, що надаються іншими юридичними і фізичними 
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особами (кредитні організації, інвестиційні фонди, іноземні інвестори). 
Таким чином, у роботі пропонується застосування інструментарію 

моделювання динаміки показників під час залучення фінансових коштів 
у практику господарювання малих підприємств для отримання точних 
числових характеристик за основними показниками діяльності і 
майбутніх прогнозів із метою розроблення превентивних управлінських 
заходів. Розглянемо запропоновані моделі більш детально. 

Під час розроблення моделі використовувалися такі гіпотези. 
Вважається, що мале підприємство може розвиватися як за рахунок 
внутрішніх джерел (прибутку), так і за рахунок зовнішньої фінансової 
підтримки у вигляді інвестицій. Основні виробничі фонди є єдиним 
лімітуючим чинником, що визначає випуск продукції. Мале 
підприємство функціонує за незмінної технології, що передбачає сталість 
його фондовіддачі. З урахуванням зроблених передумов виробнича 
діяльність описується однофакторною виробничою функцією типу 
Леонтьєва [5], а темпи розвитку підприємства визначаються динамікою 
основних виробничих фондів [6]. Залежності між основними змінними 
моделі малого підприємства представлені такою системою рівнянь: 

 – визначає лінійну виробничу функцію малого 

підприємства                                                                                               (1.1) 

 – характеризує процес формування його загального 

прибутку за вирахуванням витрат виробництва                                     (1.2) 

 – описує величину чистого прибутку за вирахуванням 

загальної суми податкових відрахувань                                                   (1.3) 
 – являє собою спрощений алгоритм 

розрахунку податкових відрахувань                                                         (1.4) 
Пільги, що надаються підприємствам, які реінвестують свій прибуток 

у виробництво, враховуються за допомогою частки інвестиційних 
відрахувань і коефіцієнта  (величина його зазвичай залежить від 

умов дії пільг ). 

 – описує динаміку приросту основних виробничих 

фондів за рахунок власних коштів і зовнішніх інвестицій                     (1.5) 

 – обмеження на коефіцієнти моделі            (1.6) 

де – випуск продукції в момент t в вартісному вираженні; 

 – показник фондовіддачі; 

 – вартість основних виробничих фондів; 

с– питома собівартість випуску продукції у вартісному вираженні; 

– загальний прибуток малого підприємства; 

– чистий прибуток малого підприємства за вирахуванням 

податкових відрахувань; 
– сума податкових відрахувань; 
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– ставки оподаткування на обсяг випуску і прибуток відповідно; 

– частина чистого прибутку, що відраховується на реінвестування; 

– коефіцієнт, що відображає частку реінвестованих коштів 

прибутку і оцінюваний статистичним шляхом  

 – зовнішні інвестиції, отримані малим підприємством на 

безоплатній основі. 
З огляду на рівняння (1), отримуємо остаточне диференціальне 

рівняння (до якого зводиться система співвідношень (1.1 –1.4)), що має 
такий вигляд: 

де       (1.7) 

Розглядаються три випадки динаміки інвестицій : 

1)  

2)                                                   (1.8) 

3)  

Дані випадки відповідають трьом можливим стратегіям державної 
фінансової підтримки малого підприємництва: 

а) постійній – із фіксованими обсягами інвестицій для періодів; 
б) лінійно зростаючій – із темпом зростання інвестицій  ; 

в) зростання – із середнім темпом  але за нелінійним законом і з 

мінімальним рівнем гарантованої державної підтримки (І (0) = В при  
t = 0) . 

Зіставляючи темпи зростання основних фондів для різних варіантів 
інвестування малого підприємства, можна зробити висновок, що вони 
більш високі за більш інтенсивної фінансової підтримки. Однак вони 
також залежать і від параметрів, що характеризують діяльність 
аналізованого економічного об’єкта, зокрема істотно залежать від 
структурних характеристик даної системи (малого підприємства), що 
визначаються параметром а (зі співвідношення (1.7)). 

Розглянемо більш детально випадок, за якого не тільки зовнішні, а й 
внутрішні інвестиції малого підприємства є функцією часу. Цей випадок 
ураховується в моделі шляхом опису динаміки змінної, що відображає 
частку чистого прибутку, що відраховується на реінвестування, як 
відомої функції часу Зауважимо, що за будь-якого вигляду функції 

модель малого підприємства стає нелінійною. 

За своїм економічним значенням дана змінна є керуючим параметром, 
який визначається власником даного підприємства (особою, яка приймає 
рішення – ЛПР) і характеризує розмір коштів, які спрямовуються на 
споживання і накопичення. Тому введення в модель змінної описує 
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певну стратегію поведінки ЛПР під час розподілу чистого прибутку. 
Приймемо такі передумови для моделювання. 

Мале підприємство розглядається на часовому інтервалі [0, Т]. Нехай
– відома монотонно зростаюча функція часу, для якої задає верхню 

межу зміни  (визначається експертно або на основі статистичного 
аналізу ). Зовнішні інвестиції є деякою функцією часу 

I (t), причому . Потрібно визначити верхню межу зміни 

основних фондів малого підприємства A (t) і оцінити їх величину до 
кінця періоду Т. З урахуванням висунутих передумов рівняння (1.7) 
має вигляд: 

       (1.9) 

де       (1.10) 

Співвідношення (1.9) – нелінійне диференціальне рівняння, рішення 
якого залежить від виду функції I (t). У тому разі, якщо воно нерозв’язне 
в явному вигляді щодо A (t), його можна вирішувати наближеними 
методами. Крім того, для нього визначити верхню оцінку динаміки A (t). 

Оцінку динаміки основних фондів малого підприємства можна 
здійснити також для випадку зміни в часі фондовіддачі f (t), даний 
випадок відповідає впровадженню нових технологій виробництва, які 
зумовлюють зростання ефективності та підвищення продуктивності 
праці, застосування різних організаційно-технічних заходів, що 
змінюють фондомісткість процесів і призводять до нелінійної моделі. 

      (1.11) 

Загальна оцінка динаміки фондів буде описуватися нерівністю 
значення оцінки і визначатися характером зміни функції фондовіддачі f 
(t), що входить у змінну a (t). Фактично даний випадок – це використання 
в моделі малого підприємства нової виробничої функції, отже, виникає 
завдання проведення аналізу динаміки різних типів малих підприємств, 
виробничий процес яких описується різними виробничими функціями, у 
тому числі й нелінійними. 

 
Розділ 3. Модель динаміки малого підприємства  

з нелінійними виробничими функціями (модель М2) [2; 6] 
Припустимо, що мале підприємство функціонує в умовах, описуваних 

тією ж системою, що і в попередній моделі, однак із нелінійною 
виробничою функцією в силу врахування нелінійності таких процесів, як 
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значні темпи розвитку, які потім змінюються загасаючої динамікою [7]. 
Для опису функціонування малого підприємства може бути використана 
степенева функція вигляду: 

,         (2.1) 

яка є окремим випадком (за лімітуючого фактора основних 
виробничих фондів) функції Кобба-Дугласа, що має вигляд: 

     (2.2) 

де – параметр цієї функції, L – трудові ресурси, – коефіцієнти 

еластичності основних фондів і праці відповідно. 
Основне рівняння динаміки малого підприємства в разі степеневої 

виробничої функції має вигляд: 

,      (2.3) 

Рівняння (2.3) є нерозв’язним в явному вигляді для деяких видів 

правих частин, так, для випадків і  це рівняння 

доцільно вирішувати наближеними методами. За воно 

перетворюється на однорідне рівняння Бернуллі, рішення якого може 
бути знайдено методом підстановки: 

. 

Рівняння (2.3) вирішується також для випадку , тобто для 

такої ситуації, коли потік інвестицій пропорційний динаміці основних 
виробничих фондів малого підприємства з коефіцієнтом пропорційності

, , у даному разі реалізується така стратегія: чим більше 

підприємство, тим більше інвестицій йому виділяється. При цьому 
рівняння (2.3) має вигляд: 

. 

Для моделювання різних сценаріїв можуть бути використані також 
функції, що відображають процес насичення виробництва продукції: 

,     (2.4) 

де P0 = P(0) – початковий рівень виробництва, – межа насичення: 

 при .  

Функція (2.4) відображає процес зростання виробництва продукції до 
певної межі (асимптоти), що визначається зовнішніми умовами 
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(наприклад, збутом продукції, рівнем інтенсифікації праці, кількістю 
персоналу і т. д.).  

Використовуючи отримане співвідношення (в моделі М1), що відбиває 
зв’язок між динамікою основних виробничих фондів і виробничої 
функцією за наявності зовнішніх інвестицій, отримуємо: 

,     (2.5) 

У разі якщо відома динаміка зовнішніх інвестицій, із рівняння (2.5) 
отримуємо такі варіанти динаміки основних виробничих фондів 
відповідно співвідношенням: 

       (2.6) 

      (2.7) 

1) для постійних інвестицій . У цьому разі рівняння (2.5) буде 

мати вигляд: 

 

Для однорідного рівняння   

2) для зростаючих інвестицій з темпом : . У цьому разі 

рівняння (2.5) можна представити так: 

      (2.8) 

Рішення відповідного однорідного рівняння отримаємо за формулою: 

       (2.9) 

 
Розділ 4. Модель малого підприємства, що залучає одноразовий 

кредитний ресурс (модель М3) [2; 6] 
У даному разі розглядається динаміка малого підприємства, яке 

функціонує в умовах, описаних моделлю (М1), але без державної 
підтримки: . Розглянемо ситуацію одноразового кредитування 

малого підприємства, яке здійснює рівномірне погашення боргу з 
урахуванням нарахування відсотків, що позначається на його показниках 
прибутку (відшкодування основного боргу) і собівартості (витрати, 
пов’язані з виплатою відсотка). Надання кредиту в момент t=0 в розмірі 
K0 представлено в моделі шляхом збільшення вартості початкових 
основних виробничих фондів A0 на суму кредиту K0 з нараховуванням 
складних відсотків. Таким чином, розмір боргового зобов’язання D (T), 
що погашається в момент t, визначається: 
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      (3.1) 

За умови рівномірного погашення боргу, виданого на період T, 
величина виплачуваної в кожен момент часу(t) суми боргових 
зобов’язань Z (t) є постійною і розраховується так: 

Z(t)=        (3.2) 

Величина Z (t) розбивається на два доданка: – частина основного 

боргу в момент t; – відсотки, що виплачуються у цьому ж періоді: 

Z(t)=    (3.3) 

Константа  зменшує прибуток малого підприємства M (t) для 
кожного t періоду, а константа  зумовлює зростання питомої 
собівартості так: 

          (3.4) 

де  – нова питома собівартість. 

Величина загального прибутку  буде змінюватися так: 

 

З урахуванням виокремлених припущень система співвідношень 
моделі малого підприємства М3 може бути представлена так: 

;       (3.5) 

;       (3.6) 

      (3.7) 

      (3.8) 

     (3.9) 

      (3.10) 

Зіставивши отриману систему рівнянь (3.5 –3.10) із системою (1.1–1.6) 
для моделі М1, очевидно, що вони мають ідентичну математичну 

структуру (з точністю до констант і початкових умов) і за та 
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 система моделі М1 трансформується в систему моделі М3. 

Тому рішення даної системи збігається з представленим раніше 
рішенням за  співвідношенням: 

    (3.11) 

де 

      (3.12) 

Темп зростання в рівнянні (3.11) значною мірою визначається 

показником експоненти , що залежить, головним чином, від 
внутрішнього стану малого підприємства, проте співвідношення 
констант, що визначають умови кредитування і формують співмножник 
експоненти, може істотно вплинути на динаміку його основних 
виробничих фондів. 

Аналіз моделі М3 свідчить, що для забезпечення зростання прибутку 
малого підприємства та його моделювання повинні бути виконані дві 
умови: 

1)  необхідна умова – розмір відсотків не повинен перевищувати 
загального прибутку:  

     (3.13) 

2) достатня умова – розмір чистого прибутку повинен перевищувати 
боргові зобов’язання: 

    (3.14) 

Якщо ці умови не виконуються, малому підприємству недоцільно 
брати кредит – він є теоретично і практично недоступним. 

В економічних дослідженнях величина доступності кредиту зазвичай 

оцінюється індикатором , який є відношенням боргового 

зобов’язання S (t) до величини M (t): 

       (3.15) 

За  кредит у момент t є доступним, за – недоступним, чим 

менше величина , тим більш доступним є кредит для малого 

підприємства. Співвідношення параметрів, що входять у рівняння  і M 
(t)  і забезпечують доступність кредитів для малого підприємства, в 
даному разі буде виглядати: 
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     (3.16) 

За фіксованої суми кредиту K0його доступність у кожен момент часу t 

залежить від динаміки основних фондів (тобто параметрів, що 

визначають цю динаміку), за досить швидкого зростання A (t) 

забезпечується виконання умови доступності кредиту . 

У роботі реалізовано модель вирішення задачі збільшення капіталу 

підприємства до встановленого значення (із фіксованим кінцем) у ППП 

Mathcad для заданої виробничої функції (Y= a0 L 
a1 

K
a2

) та відомим 

коефіцієнтом капіталізації (αi) і вибуття капіталу (βi). 

Для вирішення застосовано принцип максимуму для моделювання 

оптимального накопичення капіталу від початкового значення К (0)=К
0
 

до кінцевого встановленого значення К (Т)=К
1
 за фіксований період часу 

Т. Рівняння динаміки буде мати такий вигляд: 

                                   (4.1) 

критерій оптимальності: 

                                         (4.2) 

гамільтоніан: 

                        (4.3) 

спряжена змінна: 

                             (4.4) 

Змінна управління (L) має такі обмеження: 0 L Lm. Алгоритм 

розрахунків у ППП Mathcad наведено на рис. 2. 

Графічне відображення рішення задачі оптимального накопичення 

капіталу представлено на рис. 3. 

У даному разі обмеження граничних витрат на працю Lm = 5 

виявилося неактивним. Якщо ці витрати не будуть перевищувати 2,3 ум. 

одиниці за інших зафіксованих значень показників, обмеження стане 

активним. Графічне відображення рішення задачі оптимального 

накопичення капіталу з обмеженнями на трудові ресурси представлено 

на рис. 4. 
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Рис. 2. Модель вирішення задачі збільшення капіталу підприємства 

до встановленого значення (із фіксованим кінцем) у ППП Mathcad 
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Рис. 3. Оптимальне збільшення капіталу до заданого значення 
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Рис. 4. Графік моделювання ситуації з обмеженнями  

на трудові ресурси 
 

Висновки 
Розглянутий методичний принцип побудови комплексу моделей малого 

підприємства може бути використаний під час розроблення нових 
модифікацій моделей виробничих функцій із кредитуванням (шляхом 
розгляду нових факторів, урахування нелінійності параметрів моделей і т. 
д.). Різні модифікації можуть розглядатися як методична основа для 
подальшого розвитку методів моделювання малого бізнесу за участю 
зовнішніх інвестицій різних форм підтримки та залучення кредитних 
ресурсів. Подальший розвиток запропонованого інструментарію аналізу і 
моделювання малого бізнесу може бути здійснено на шляху побудови 
більш конкретних варіантів динамічних моделей розвитку малого 
підприємства, яке використовує інвестиційні ресурси з різних джерел 
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фінансування. При цьому, відповідно, відкриваються можливості аналізу 
ефективності використання різних типів інвестиційних ресурсів, схем 
залучення та погашення кредитів, а також моделювання різних стратегій 
розвитку малого підприємства на перспективу з урахуванням їх оцінки за 
допомогою різних критеріїв оптимізації (темпів зростання основного 
капіталу, збільшення фондовіддачі, максимуму дисконтованого прибутку). 

Розвиток даної проблематики в умовах економіки України повинен 
бути спрямований, перш за все, на вирішення питань, пов’язаних із 
характерними чинниками ризику, які негативно впливають на розвиток 
підприємництва, передусім: 

– розширення ролі державного регулювання процесів формування 
нової ідеології господарювання на основі розвитку малого промислового 
і технологічного підприємництва – наслідку управлінських інновацій; 

– розширення доступності, адресності різних форм підтримки 
підприємництва з урахуванням цільового призначення для даного 
сектору економіки на основі оцінки результативності діяльності 
наявного потенціалу розвитку; 

– прийняття необхідних дієвих законів, удосконалення законодавчої 
бази, інструкцій, оскільки непрозорість та постійні зміни даного 
складника значно ускладнюють і звужують можливості розвитку. 
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VALUE-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT  

FROM THE POSITION OF INTERNAL STAKEHOLDERS 
 
Summary 
The article is devoted to the identification of key elements and formalization 

of the mechanism of implementation of value-oriented enterprise management 
at all levels of value creation and interaction with different categories of 
stakeholders, especially in terms of providing this definition for employees of 



788 

the organization. The paper analyzes the scientific approaches to determining 
the nature and benefits of realizing value-oriented management of the 
company, as well as describes the existing value systems of the company to 
achieve its stated mission and vision. Scientific approaches to the effectiveness 
of implementing value-oriented management of business entities in a VUCA 
environment have been systematized. The authors propose to add a fourth 
element to the three-dimensional value model of companies, namely, socio-
economic values. This component encompasses the value components of the 
individual (employee) and relates, in the main, for creating the necessary 
opportunities for successful professional activity and an appropriate standard 
of living. The following is an algorithm for creating an effective corporate 
value system and a universal model for building an enterprise value tree that 
is based on four groups of values: material, social, mental and resultant. In 
order to facilitate the implementation of scientific developments, development 
or improvement, if available at the enterprise, of the Regulation on enterprise 
management has been proposed. The authors present the main components 
with the division of units that will contribute to provide value at enterprises. 
The basic functions of management are distinguished and their basic 
functional employees of the enterprise are formulated to provide value-
oriented enterprise management. This conception of authors is aimed at 
formation of sustainable development of enterprises under the condition of 
providing value-oriented management of internal stakeholders and will 
encourage the organization to improve the indicators of effective 
management. 

 
Introduction 

The processes of strengthening globalization and integration between 
enterprises, between companies and the state in the conditions of Industry 4.0, 
as well as the development of knowledge economy and the involvement of 
organizations and more and more employees with different sociocultural 
codes, make the main components of modern management become value-
oriented and flexibility based on the requests and individual values of all 
stakeholders, especially internal (permanent employees and temporary 
employees). In this context, a number of issues are up-to-date for corporations 
to address. These include: 

– firstly, the search for the most rational options for the development of the 
corporation in the VUCA environment; 

– secondly, reviewing and harmonizing existing corporate mission, vision 
and corporate values, as well as formulating new ones; 

– thirdly, the search for channels and mechanisms for implementation of 
value-oriented management at all levels of interaction of the company with 
different categories of stakeholders; 
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– fourthly, informing employees of different hierarchical levels of the 
corporate values of the organization and they are without opportunistic 
perception and observance. 

That is why the value category needs more detailed study in terms of 
economic, social, managerial, behavioural, cultural and integrative 
component, as well as becoming one of the indicators, which undoubtedly 
influences the expediency and effectiveness of strategic management 
decisions of companies in order to harmonize interests of all participants in 
economic relations, success and profit. 

In recent years, national and foreign scientists have devoted their work to 
the problems of value-oriented management. Theoretical substantiation and 
delineation of a circle of raised questions, which are to be elaborated in the 
context of the investigated problems, have been confirmed by such scientists 
as Altman E., Dolan S., Garcia S., Koller T., Marshall A., Momot T., Reich 
M., Ross S., Kutsenko M., Shvidanenko G., Kryvoruchko Y., Tokmakova I., 
Voitov I., Nosenko L. Given the fundamental scientific achievements of these 
scientists, it should be noted that in the vast majority of publications, a value-
oriented approach to managing a company or the enterprise is built on the 
mechanism of detection, coordination, recognition and perception of values 
(from instrumental to end) by all stakeholders to achieve its general 
objectives. Nonetheless, it should be noted that the issues surrounding the 
formalization of a mechanism for the implementation of value-oriented 
enterprise management, which tend to deepen and diversify the division of 
labor and involve personnel who are inherent in different social narratives, 
remain without the attention of scientists. The urgency of the issues outlined 
and the unresolved number of polemical aspects led to the choice of research 
topics. That is why our research is aimed at identifying key elements and 
formalizing the mechanism for implementing value-oriented enterprise 
management at all levels of value creation and engagement with different 
categories of stakeholders, especially with internal representatives. 

 
Part 1. Value-oriented enterprise management 

At the present stage of development of socio-economic relations the 
existing models of management cannot be focused only on profit 
maximization, those companies focused on value creation, first of all, for 
buyers, employees, investors, partners and society, become promising and 
successful. It is also worth noting the attention of employers and internal 
stakeholders, which create all the conditions for providing value orientation to 
all other parties. 

Today, the processes of globalization, integration, digitization and the 
emergence of a knowledge economy make the formation of innovative 
components of modern project, program or company management in the 
context of value-oriented management. Analysing the key messages of 
successful businessmen, leading economists, and academics at the World 
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Economic Forum in Davos, we can conclude that society is moving to the 
VUCA world, which is increasingly volatile, uncertain, complex and 
ambiguous, with different narratives competing to create a new world 
architecture. In such a world, the situation is changing quite quickly and 
unpredictably. In our opinion, values (individual, corporate, national) should 
remain unchanged in such a world. 

Encyclopaedic definition of value is the importance, significance of certain 
phenomena for the individual. That is, values are certain views, beliefs of a 
person, those ideas that have formed about a particular concept: beauty, love, 
patriotism, morality, etc. In other words, people perceive all processes and 
phenomena not only under the influence of certain theories, axioms, but also 
under their own prism, their own values, creating their subjective vision of 
events [2]. All this is what drives a person to act and make decisions. With the 
development of scientific thought, the concept of “value” is considered in two 
aspects: in the first case – it is that a person is extremely valued in life in 
general, and in work in particular. It is in this aspect that corporate values are 
actualized as one of the sources of motivation. The second is a certain 
standard, that is, “universal values”, “high values”, which corrects human 
behaviour in society [3]. 

A value-based approach to management involves identifying and 
reconciling key values of a company that are recognized and perceived by its 
stakeholders (investors or creditors, employees, buyers (consumers), suppliers, 
government institutions, society) [Collins J., 2001]. It should be noted that, for 
the most part, a company can succeed by taking into account and 
implementing in its activities a principle based on a combination of: 
intelligence, innovation, information and values. 

The founder of the value-oriented management is A. Roppoport. This 
scientist proposed the concept of Value-Based Management (VBM), which is 
a comprehensive organization management system and contains four key 
elements. Namely: 

– Evaluation. This element includes selecting the model and procedure for 
determining the value of the organization for the owners, monitoring its 
changes and identifying mechanisms for creating new value; 

– Strategy. It includes the rationale and definition of measures that are 
aimed at achieving the target: increasing the value of the organization for its 
owners. It should be noted that this element of the concept can be considered 
as a separate direction of strategic management of the enterprise; 

– Finance. This component determines the factors that create the value of 
the organization in monetary terms. In addition, they identify the key for each 
unit and for the entire organization as a whole. This element certifies value 
creation only when the investment income exceeds the investment cost; 

– Corporative management. It is aimed at solving the problems of 
reconciling the interests of owners and managers, and also extends to the 
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substantiation of the system of measurement of financial incentives, 
stimulation of employees and senior management of the organization [8]. 

The proposed concept elements are well established, but in today's 
digitalization and innovation contexts, adjustments and changes can be 
observed. Thus, according to Arnold [8], the main structural elements of the 
VBM concept are other components, namely: 

– long-term welfare of shareholders (owners); 
– shareholder value is created only if the return on investment exceeds their 

alternative cost; 
– the material incentive system should be linked to internal indicators used 

to predict and evaluate performance and inform managers of the extent to 
which the primary objective of the long-term well-being of shareholders 
(owners) is achieved. External performance indicators of the enterprise should 
be able to transparently and correctly evaluate the result achieved and reflect 
the potential for value creation in the future. 

According to the analysis of the literature, it should be concluded that there 
are many supporters of the VBM concept. In this case, each of the scientists 
highlights its positive aspects and complements the already established 
wording. Instead, critics point out that the main drawback is the inability of at 
least one integrated value indicator to reflect the diversity of the enterprise's 
operations and its management strategy. It should also be noted that the 
disadvantage is the concentration of the main elements of the concept on the 
financial and economic components, which highlights only the material 
component of the activity of enterprises. Instead, the issue of intangible assets 
and the orientation of value creation in the social context remain open, in the 
direction of current trends in the value management of internal stakeholders. 

 
Part 2. Mechanisms for creating an effective system of corporate values 
Transformation of value-oriented management in modern conditions of 

management makes it possible to orient management and analytical processes 
on maximizing the value of TNCs by focusing management decisions on key 
factors of value creation [12]. In our opinion, the key element that determines 
the architecture of value-based management is the valuation module or value 
measurement system. For enterprises, this problem is quite urgent because, as 
we have stated, for the sake of globalization of business and entering new 
markets, they are attracting an increasing number of employees and partners 
with different socio-cultural codes, as well as offering products to various 
consumers with established, including national, narratives. 

The construction of this system involves three interrelated, and in some 
sense consistent, decisions. Namely: 

– the decision to select a valuation model for different stakeholder groups, 
including the majority of employees belonging to one national representation. 
This solution can help facilitate internal stakeholder relationships and lead to 
greater success rates in the short term; 
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– the decision to choose a periodic indicator for determining the 
performance (one indicator or a set of such indicators). In this case, it is 
important to choose the most rational tool for continuous monitoring and 
recording of value created, as well as taking into account deviations; 

– the decision to build a value creation driver system focusing on economic, 
social and environmental effects [4; 5; 12]. This solution is socially necessary 
and strategic, because in the current trends of corporate responsibility, it is 
necessary for enterprises to stick to sustainable development in order to 
achieve future achievements. 

In our opinion, outlined approaches and, in a sense, interconnected 
solutions can lead to the desired results of the enterprise as a result of value-
based management. Among the following are: 

– consistent maximization of value creation, which will positively influence 
the accumulation of knowledge, experience and increase goodwill 
organization; 

– increase of corporate transparency, which will positively influence the 
degree of confidence of internal stakeholders of enterprises and will contribute 
to the overall development of the company; 

– aligning the interests of managers, staff and interests of shareholders and 
other stakeholders. In this way, the establishment of a “transparent dialogue” 
will lead to an increase in the efficiency of the company's staff; 

– facilitating and multichannel communication with all stakeholders, i.e. 
establishing clear priorities in corporate governance, which reduces the risks 
in the transformation processes in the enterprise; 

– facilitating decision-making at all hierarchical levels, which eliminates the 
effect of staffing increases and reduces the bureaucratic component of the 
organization; 

– balancing the short-term, medium-term and long-term compromises for 
consistency of decision-making at the enterprise; 

– encouraging investments that will create value as a lever for financial 
stability; 

– improving the distribution of resources of the enterprise, which include 
intellectual as well as mental; 

– optimization of planning and budgeting for different projects, programs 
and markets (internal and external); 

– establishing the effective and realistic performance targets for the 
organization that will improve transparency and contribute to the desired 
results; 

– facilitating the procedure of using shares for signing mergers or 
acquisitions in cases of expansion or diversification of the enterprise; 

– implementing the effective management of increased complexity and 
greater uncertainty and risks associated with organizing engagement with all 
stakeholders, especially from the point of view of employees. 
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It is worth noting the opinion of an American professor, Simon Dolan, MD, 
who offered a triaxial Model of Values to understand the organizational 
culture of the company. This model combines three company value systems to 
achieve the stated mission and vision, namely: 

– the economic and pragmatic values that are necessary to support and 
integrate the various organizational subsystems (planning, quality control and 
accounting, work standards and discipline); 

– ethical and social values that come from the beliefs and customs of 
collegial and professional relationships (honesty, integrity, trust, respect and 
loyalty); 

– values of emotional development that are important for creating 
momentum for action and related to intrinsic motivation: optimism, passion, 
perception of freedom and happiness [1]. 

In our opinion, it is advisable to supplement the proposed approach to the 
activities of companies with a system of values such as socio-economic values 
that are more focused on the individual (employee) and mainly relate to 
creating the necessary opportunities for successful professional activity and an 
adequate standard of living. These can be values such as the image of the 
company in which the person works, the level of remuneration, other types of 
financial incentives, the weight of the social package, participation in profits, 
dividends, etc.; values of social responsibility, which include the 
environmental and spiritual values. These include caring for the environment, 
rational consumption and use of natural resources, social, economic and 
environmental balance and development, the formation of a coherent system of 
values and the spiritual and cultural development of human society. In this 
respect, one of the important tasks of top management of companies is to 
create a culture that would harmonize these values in the “corporate core”. This 
can be achieved when the core values of the enterprise are clearly defined, 
generally accepted and aligned with the mission and vision of the organization. 

J. Collins argues that precisely defining values is one of the factors that 
distinguishes a successful company from others. The scientist identifies two 
ways to involve staff in the use and development of corporate values: 

1) their constant and continuous promotion; 
2) keeping the values of the leaders of the company [10; 11]. 
In our opinion, a prerequisite for creating an effective system of corporate 

values is adherence to a certain algorithm, which is shown in Fig. 1. 
An important point is to involve employees in the evaluation and analysis of 

company values, as this can identify both existing and potential problems in 
the organizational culture and reduce or eliminate this negative impact 
altogether. In addition, there are various tools for determining the list of values 
and selecting them for further formalization. The following should be 
included: 

– “club rules”, the definition of values that underlies the behaviour of the 
company staff; 
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Fig. 1. The algorithm of creating an effective system  

of corporate values of the company 

Source: created by the authors 

 
– “shield”, the distribution of values into sectors that represent the highest 

priority values of the organization and so on. 
Such tools not only involve the entire staff and stakeholders of the company 

in defining and formulating corporate values, but in the future accept these 
values as their own, and disseminate and integrate their internal and external 
environment [7]. 

 
Part 3. Organizational levers of value-oriented enterprise management 
An important step in ensuring the effective functioning of the value system 

in the company, which is the basis of value-oriented management and which 
aims at improving the effectiveness of its work as a whole, is the orientation of 
the new employee on corporate values, information about the corporate values 
of existing and new clients, partners and government institutions in country. In 
this respect, legends and heroes are the most important tools for spreading and 
consolidating the company's values. At the heart of so-called “legends” or 
“heroes” are stories or real people who describe certain values of the company 
and the stages of their formation. These may include: company startup stories, 
values from well-known founders, employee successes, etc. [4]. An example 
is Steve Jobs' principles and philosophy: strive for excellence, work with 

Diagnosis of current corporate values 

Analysis of the mission 
and vision of the 

company, taking into 
account the requests of 

all stakeholders 

Analysis of strategic goals of the 

company (in the country of the 

parent company and in the 

countries of affiliation) 

Selection of possible values and 

model of company development 

in the countries of the world with 

involvement of personnel with 

different socio-cultural codes 

Valuation of values by staff at different 

hierarchical levels with the purpose of 

their conscious perception and 

observance 

Taking into account changes and creating 

the final list of values, their constant 

promotion and adherence to all employees 

Transition of the corporate 

value system to the level of 

its own philosophy 
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experts, be merciless, study and research – an endless process, be it simple, 
keep your secrets [9]. 

In view of the above, we propose a universal model of building a tree of 
values of companies, which is based on four groups of values: material, social, 
mental and resultant (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Universal model of construction of enterprise values tree 
Source: created by the authors 
 
The implementation of the proposed model in the practice of enterprise 

activity will allow to systematize, define, specify, formulate and further 
position those corporate values, in which the entire company staff and 
representatives of all stakeholder groups will participate in the determination 
and adherence. This approach, which underlies the value-oriented management 
of the company, is, in our opinion, the most effective because the development 
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and formulation of corporate values, including the inherent cultural, economic, 
social and institutional characteristics of employees of different branches, will 
take into account the individual values of all stakeholders and staff in 
particular, with its inherent sociocultural codes and narratives, according to 
which the overall strategy and philosophy of the company is built. 

With a view to expedient application of the proposed approach in the 
practical activity of the enterprise we consider it necessary to distinguish the 
main directions of organizational changes. The first is to introduce the use or 
improvement of the Sustainable Development Regulations. This document 
should contain a unit of value-oriented management [13]. The filling of the 
latter may vary depending on the field of activity and scope of the 
organization, as well as the peculiarities of intra-organizational relations. 

We deem it necessary to encourage businesses to pay attention to the 
following: 

1. General provisions. It is the basic component of the document, which 
briefly describes the general provisions and technologies of conducting value-
oriented activities of the enterprise. The document is mandatory for all 
employees to study and execute. We recommend you to include three 
components in the common part: 

1.1. General principles of company management in accordance with the 
field of activity of the company; 

1.2. Roles: areas of responsibility allocated within the organizational structure; 
1.3. International or national production standards, which are basic for the 

company. 
2. The company's mission is a part of a provision that describes the goals 

and directions expressed in the enterprise's goal of achieving the ultimate 
development goals, with a compulsory value proposition for stakeholders. 

2.1. Objectives of the enterprise: increase of transparency of the course of 
project implementation for managers and interested employees of the 
company; accumulation and dissemination of experience and knowledge 
gained in the course of business activities from participants to other employees 
of the company; improving the quality of work performed in the company; 
adequate assessment of each participant's contribution to the performance; 
improving the productivity of the work performed, that is, creating the ability 
to execute more of the company's product increase of economic efficiency of 
activity and introduction of tools of material stimulation which allow to 
increase the interest of participants in successful growth of the enterprise. 

2.2. Limits of application of the provision from the beginning of the 
introduction to the determination of the consequences of the operating cycle of 
production, as well as the beginning of a new period. That is, increasing the 
application of the provision by making changes and eliminating past cycle risks. 

2.3. Model of value-oriented management (decision selection criteria): 
application of the proposed model (Fig. 2), isolation and detailing of actions in 
the life cycle stages of production, allocation of subsystems (cost 
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management, time, material / intangible resources, quality, quantity, value, 
knowledge). 

3. Management process participants: a description of each employee's 
responsibilities, authority, and competencies, led by a responsible manager 
and beneficiaries involved in the enterprise transformation process. 

3.1. Responsibilities of the manager and subordinates, their interaction with 
each other and coordination of all actions on the value-oriented management 
in the direction of daily improvement of personal skills; 

3.2. Assignment of Functional Responsibilities in Value-Based Mana-
gement: the table lists all roles (from collegial bodies to the executor) and their 
functions. Thus, certain employees are assigned to areas of responsibility in 
the management and decision-making process of delegated authority. 

3.3. Organizational Structure Requirements: typical organizational charts of 
an enterprise's organizational structure are set up, with possible replacements of 
elements (structural units or departments) depending on the scale and 
complexity of the operating cycle. In this section it is necessary to create 
templates (sample) of the questionnaires for interested parties in determining 
their value priorities. Thus, the traditional linear-functional organizational 
structure for the period of implementation can be transformed into headquarters 
(with the centre of providing initial attempts of value-oriented management in 
the headquarters attached to the director of the enterprise), the project (if 
necessary to separate this approach into the project of internal development of 
the enterprise) (subject to multiple changes to the organization) [6]. 

Based on the above, it should be noted that only the Regulations, as a 
permanent normative document of an enterprise seeking to carry out its 
economic activities in the direction of value-oriented management, cannot fully 
meet the stated goals. That is why we propose to apply certain organizational 
levers of effective support for project value management (Table 1). 

 
Table 1 

Organizational levers of effective provision of value-oriented management 

Function 
Clarify the content 

of the function 
Organizational actions 

Responsible 
person 

1 2 3 4 

Organization Implementation of 
development or 
refinement of the 
Regulations in the 
part of value-
oriented 
management 

Informing and educating all 
employees about the content of 
value-oriented management 
processes 

The head of 
department, top 
managers 

Determination of functional 
leaders when necessary, 
delegation of authority to them 
to control the direction of work 
Defining the form and timing of 
reporting of functional leaders 
and employees 
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Table 1 (continued) 
1 2 3 4 

Planning Introducing 
stakeholder 
analysis and 
identifying their 
value expectations. 
Stakeholder survey 
Scheduling regular 
meetings to check 
the relevance of 
stakeholder values 

Development or revision of 
templates of necessary 
documents 

Top and middle 
level managers 

Planning work to identify and 
balance employee value 

Implementation of a procedure 
for determining stakeholder 
value expectations involved in 
enterprise trans-processes 

Motivation Introducing a 
system of 
employee bonuses 
based on the level 
of management 
value assurance. 
Expansion of 
intangible 
motivation tools. 

Application of provisions on 
safety measures, working 
conditions and environmental 
protection 

Head of the HR 
department 

Application of financial 
compensation for the support 
and implementation of value-
oriented management 

Introduce full-time training in 
whole or in part at the expense 
of the enterprise 

Control Regular provision 
and exchange of 
information with 
stakeholders on 
successes in value 
management 

Analysis of stakeholder value 
reports 

Heads of 
departments 

Monitoring of value 
expectations 

Top and middle 
level managers 

Management and top 
management meeting of the 
enterprise 

Head of the 
enterprise 

Stakeholder meetings to assess 
value creation 

Mid-level 
manager 

Regulation Introducing 
validation of 
stakeholder value 
expectations 

Managing changes in 
stakeholder value expectations 

Top and middle 
level managers 

Registration and 
documentation of changes in 
the project's value parameters 

The staff of the 
archive 
department 

Source: developed by the authors 

 
The implementation of the basic functions of value-oriented management 

can be facilitated by a set of actions, namely: 
1. The function of the organization involves informing and training all the 

employees of the enterprise in the direction of new value-oriented enterprise 
management. What determines the list of significant competences for each 
employee, the criteria according to which the appropriate composition of the 
departments should be selected and the basic conditions for subordination of 
its members, as well as the establishment of internal links between them. It is 
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also necessary to determine the periodicity of special training for workers in 
this area in order to continuously improve their skills. 

2. The planning function provides for a wide range of actions performed by 
top executives and coordinated by lower level executives. Namely: delegation 
of authority to employees to use and refine questionnaire templates for the 
distribution of stakeholders by groups and determine the timing of their 
application; developing a detailed and concise work plan for the departments; 
developing a calendar of mandatory meetings and determining the conditions 
for emergency meetings; delegation of authority to apply prepared templates 
with a list of value parameters in accordance with the characteristics of 
operational tasks and their ranking; election of a representative of the 
department and determination of the conditions for carrying out the validity of 
value parameters by him/her. 

3. The motivation function involves stimulating the employees of the 
enterprise in the following possible ways: full or partial payment of the cost of 
training in a professional direction; corporate vacations and events at the 
expense of the organization; financial rewards for quality work and more. All 
this will encourage employees to work responsibly for their functional 
responsibilities in the relevant production cycle. In general, it should be noted 
that the accumulation of experience, improvement of managerial skills and 
raising the level of awareness in the industry can be the key to self-motivation 
for staff. 

4. The control function provides for regular actions by the director of the 
enterprise in terms of carrying out planned and unscheduled audit of providing 
value-oriented management at all stages of the production process; holding 
scheduled and emergency meetings of senior and middle managers; requesting 
reporting information from subordinates regarding the compliance of the 
company strategy implementation with the planned goals; management 
analysis of value-added reports for stakeholders. 

5. The regulation function provides for a timely response of the manager to 
changes regarding the relevance of the stakeholder value parameters and the 
order to make adjustments to the processes of the enterprise activity taking 
into account the updated value parameters. Registration and documentation of 
changes in values, entering these data in the archives and forming a 
comprehensive database on the results obtained in the direction of value-
oriented management of employees of the archive department. 

Thus, in our opinion, the proposed organizational measures will have a 
positive effect on the management intentions of implementing value-oriented 
enterprise management. Due to these innovations, the company can move to a 
new paradigm of doing business, which will help to complete transformation 
of the organization in the future. 
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Conclusions 
At present, companies function and develop as a complex organism, their 

life potential, efficiency of functioning and survival in competition depend not 
only on strategies, clear organizational construction, appropriate management 
systems, highly qualified personnel. Their success is also determined by a 
strong organizational culture, a special style of interaction with all 
stakeholders, which, based on individual and corporate values, contribute to 
the achievement and preservation of leading competitive positions in the 
global market in the VUCA environment. 

In view of the above, value-oriented management proposes to understand 
the qualitatively new state of strategic management of the corporation three-
fold goal of which is: harmonization and maintenance of balance of individual 
values of stakeholders, which are transformed into corporate values, which are 
perceived and adhered to consistent maximization of the value of the 
organization and creation of the value of the product that it offers on the 
market; effective management of the increased complexity and greater 
uncertainty and risks associated with organizing engagement with all 
stakeholders to succeed. At the same time, organizational support for the 
functioning and development of value-oriented management of enterprises 
requires compliance with the following principles: 

– firstly, the staff must understand their value to the company and know the 
role in the success of its business and further development; 

– secondly, the individual values of the staff, by certain parameters, 
correlate with the corporate values, and thus are consciously perceived by 
each of the employees; 

– thirdly, the corporate values of the company are transmitted to the 
external environment and aimed at their perception by partners, consumers, 
suppliers of the company, etc.; 

– fourthly, the company's corporate values are in line with its corporate 
social responsibility and sustainable development strategy; 

– fifthly, there is a systematic improvement in the management tasks and 
functions that are built on through partnership and social orientation of the 
business. 

This will ensure continuous development of value creation, which will 
allow continuous improvement of the operating system parameters and 
development of the enterprise as a whole. 
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БІЗНЕС-РИЗИКАМИ ТА ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ 
 
Анотація 
Більшість рішень приймаються в умовах ризику, що зумовлено низкою 

чинників: відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих 
тенденцій, елементами випадковості і багатьма іншими. В умовах 
нестабільності проблема ризику має велике значення під час обґрунту-
вання рішень не тільки стратегічного характеру, а й на стадії коротко-
строкового планування. У зв'язку із цим проблема оцінки ризиків набуває 
самостійного теоретичного і прикладного значення як важлива складова 
частина теорії і практики системи управління інформаційною безпекою. 

Аналіз ризику багато в чому суб'єктивний процес, у ході якого 
враховуються не тільки кількісні показники, а й показники, що 
піддаються формалізації, такі як вигода, культурна цінність, інтереси, 
позиції і думки різних громадських угруповань, можливість компро-
місних рішень, експертні оцінки і т. д. 

У дослідженні розглянуто види та категорії бізнес-ризиків, а також 
вплив ІТ-ризиків у бізнесі, зокрема розкрито технології управління бізнес-
ризиками. А також здійснено аналіз методик управління ризиками, 
таких як CRAMM, COBIT, FRAP та OCTAVE як одних з основних та 
широковживаних методик управління ризиками. 

Як підхід до управління ризиками нами запропоновано розроблення 
експертної системи як інструментарію системи управління бізнес-
процесами та підтримки прийняття управлінських рішень. 

 
Вступ 

У сучасному періоді ІТ-технології відіграють важливу, інколи 
вирішальну роль у всіх сферах діяльності, зокрема й у бізнесі. Проте варто 
звернути увагу на те, що в сучасних умовах необхідно приділяти увагу не 
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тільки бізнес-ризикам, а й ІТ-ризикам як їх невід’ємній частині. 
Розробляючи стратегії та плани, які спрямовані на мінімізацію бізнес-
ризиків, варто зосереджувати увагу на особливостях даного підприємства 
чи певного бізнес-процесу та величину впливу інформаційних технологій.  

Зважаючи на вищесказане, стверджуємо, що під час управління бізнес-
ризиками слід розуміти, що основним їх джерелом є ІТ-ризики. 

Саме тому важливим чинником підвищення рівня інформаційної 
безпеки є використання під час підготовки рішень математичних методів 
і моделей для оцінки ризиків і можливого їх запобігання. Однак 
використання даних методів у процесі вирішення різноманітних завдань 
часто є неможливим унаслідок їх складності, тому більш широке 
поширення набули експертні методи оцінки ризиків.  

В умовах існуючої економічної нестабільності розроблення і 
створення комп’ютерної експертної системи для реалізації процесів 
бізнес-планування на основі використання сучасних інформаційних 
технологій допоможе ефективно провести маркетингове дослідження для 
виробництва продукції/послуг, скласти фінансовий план проєкту та 
забезпечити управління та оцінку ризиками.  

 
Розділ 1. Бізнес-ризики та технології управління ними 

Сьогодні впевнено можна стверджувати, що ми живемо у столітті, де 
технології формують майбутнє. Кожен, хто залучений у сферу бізнесу в 
реальному часі, знає, наскільки важливими стали технології для бізнесу. 
На початкових етапах бізнес повною мірою залежав від робочої сили, 
проте з розвитком технологій бізнес прагне розвиватися разом із ними. 
Незалежно від напряму бізнесу технології важливі для його ефективності 
та успіху. Оскільки технології мають велике значення у бізнесі, то до 
бізнес-ризиків відносять ІТ-ризики. 

Розглядаючи підприємницькі ризики, можна стверджувати, що немає 
єдиного погляду на ризики і на їх співвідношення (чи тотожність) із 
бізнес-ризиками [1]. 

Якщо розглядати ризик із боку бізнесу, то це – ризик можливості 
неадекватного прибутку або навіть збитків, пов'язаних із невизначеністю 
таких категорій, як конкуренція, зміна смаку та попиту клієнтів, вартість 
уведення, зміна урядової політики тощо. Діловий ризик виникає 
внаслідок конкуренції, кон'юнктури ринку, асортименту товарів тощо. 
Двома основними чинниками, що призводять до бізнес-ризику, є:  

1. внутрішній ризик – ризик, який виникає унаслідок подій, які 
відбуваються в організації. Ці ризики є контрольованими. Вони 
виникають через такі чинники, як страйки, зупинки роботи профспілки, 
аварії на заводі, недбалість працівників, збій машин, технологічна 
застарілість, пошкодження товару, спалах пожежі тощо;  

2. зовнішній ризик – ризик, що виникає унаслідок зовнішніх подій для 
фірми, тому він не піддається контролю. Він може виникнути через 
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коливання цін, зміни смаку клієнтів, урядових норм, обставини 
непереборної сили тощо [2; 3]. 

Розглядаючи і вивчаючи бізнес-процеси, структуру бізнес-ризиків 
можна подати так (рис. 1) [4–6]. 

 

 

Рис. 1. Види бізнес-ризиків 
 

ІТ-ризик – це загроза для бізнес-даних, критичних систем та бізнес-
процесів. Він пов'язаний із такими аспектами, як використання, 
володіння, функціонування, залучення ІТ в організації. ІТ-ризики можуть 
завдати шкоди цінності бізнесу, вони часто виникають через некоректне 
управління процесами та подіями [7]. 

Дослідження ІТ-ризиків дає можливість поділу їх на три 
категорії (рис. 2), а саме: першу, яка викликана діями персоналу, тобто 
забезпечення його в суворій відповідності з виконуваними співр-
обітником функціями і контроль використання ресурсів; другу, куди 
відносяться збої або відмови устаткування; третю, що пов'язана з 
використанням нелегального програмного забезпечення [8]. 

 

 

Рис. 2. Категорії бізнес-ризиків 
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Джерело: розроблено авторами за [8] 

Як уже зазначалося, ІТ-ризики є джерелом бізнес-ризиків і охоплюють 
цілу низку важливих для бізнесу напрямів, які зображено на рис. 3 [7]. 

 

 

Рис. 3. ІТ-ризики, які застосовуються для бізнесу 

Джерело: розроблено автором за [7] 

 
Будь-яка зміна в інформаційній інфраструктурі робить прямий або 

непрямий вплив на всі боки діяльності підприємства, і, власне, ця 
обставина значно ускладнює аналіз ефективності впровадження ІТ, 
оскільки дуже складно виділити вплив інформаційних технологій на 
функціонування компанії як окрему змінну і досить важко охопити всі 
напрями впливу використовуваних ІТ [9].  

Стратегія управління ризиком – це мистецтво управління діяльністю 
підприємства у невизначеній господарській ситуації, що ґрунтується на 
прогнозуванні ризику і прийомах його зниження. 

Що стосується системи управління ризиками, то вона складається з 
двох підсистем: об’єкта управління і суб’єкта управління (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Підсистеми управління ризиками 

Джерело: розроблено авторами за [10] 
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Об’єкт управління – це безпосередньо ризик, ризиковані вкладення 

капіталу й економічні відносини між суб’єктами в процесі 
підприємницької діяльності.  

Суб’єкт управління – це спеціальна група людей, що здійснює 
цілеспрямоване функціонування об’єкта управління, використовуючи 
різні прийоми і способи управлінського впливу [10]. 

Для успішного володіння ризиковими ситуаціями бізнесу слід 
дотримуватися основних принципів управління ризиками (рис. 5) [10]. 

 

 

Рис. 5. Основні принципи управління ризиками 
 
Одними з найпоширеніших у світі методик управління ІТ-ризиками є 

CRAMM, COBIT for Risk, FRAP, OCTAVE, які поряд із певними 
перевагами мають і свої обмеження [11–13]. 

Методика CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) 
базується на стандартах управління інформаційною безпекою та описує 
підхід до якісної оцінки ризиків, яка проводиться на основі аналізу 
цінності ІТ-активу для бізнесу, вразливостей, загроз і ймовірності їх 
реалізації. Процес управління ризиками за методикою CRAMM 
складається з таких етапів (рис. 6) [5; 12–16]. 

Що стосується методики COBIT, під час реалізації функції і процесу 
управління ІТ-ризиками в організації методологія виділяє компоненти, 
що мають значний вплив на ризики та процес управління ними і 
зображені на рис. 7 [5; 12; 13]. 

Методика FRAP (Facilitated Risk Analysis Process) описує підхід до 
якісної оцінки ризиків. Метою методики є виявлення, оцінка та 
документування складу ризиків інформаційної безпеки для заздалегідь 
певної галузі дослідження. 

Для проведення аналізу та оцінки ризиків інформаційної безпеки 
створюється проєктна команда, а мозкові штурми, які проводяться 
проєктною командою під час сесії аналізу та оцінки ризиків, виписано на 
рис. 8 [12; 13; 16]. 
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Рис. 6. Етапи управління ризиками за методологією CRAMM 
 
 

 

Рис. 7. Основні компоненти управління ризиками в COBIT  
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Рис. 8. Результат проведення мозкових штурмів  

щодо сесії аналізу та оцінки ризиків 
 
Методика OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and 

Vulnerability Evaluation) описує підхід до якісної оцінки ризиків. 
Актуальною версією методології є OCTAVE Allegro. Дана методологія 
призначена для формалізації і оптимізації процесу оцінки ризиків 
інформаційної безпеки в організації та забезпечення можливості 
отримання необхідних організації результатів із мінімальними витратами 
часу і ресурсів. Відповідно до OCTAVE All, процес управління ризиками 
ІБ складається з таких етапів (рис. 9) [12; 13; 17]. 

 

Рис. 9. Процес управління ризиками  

за методологією OCTAVE Allegro 

Джерело: розроблено авторами за [12; 13; 17] 

 
Деякі переваги та недоліки описаних методологій подано в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Переваги та недоліки методик управління ризиками 

Мето-
дика 

Переваги Недоліки 

C
R

A
M

M
 

 зрозумілий формалізований опис 
методології, що мінімізує 
можливість виникнення помилок під 
час реалізації процесів аналізу та 
управління ризиками; 

 наявність засобів автоматизації 
аналізу ризиків забезпечує 
мінімізацію трудовитрат і часу, який 
виділений на виконання заходів з 
аналізу та управління ризиками 

 висока складність і 
трудомісткість збору 
вихідних даних; 

 великі витрати 
ресурсів та часу на 
реалізацію процесів 
аналізу та управління 
ІТ-ризиками 

C
O

B
IT

 

 зв'язок із загальною бібліотекою 
COBIT; 

 багаторазово апробований метод; 

 наявність зрозумілого 
формалізованого опису методології 

 залученість великої 
кількості зацікавлених 
осіб; 

 відсутність 
можливості оцінки 
ризиків у грошах 

F
R

A
P

 

 простота і прозорість процесу; 

 мінімальні трудовитрати на 
виконання аналізу і оцінки ризиків; 

 залучення невеликої кількості 
учасників забезпечує мінімізацію 
витрат на комунікації всередині 
проєктної команди й узгодження 
результатів з усіма зацікавленими 
особами 

 відсутність жорстко 
регламентованого 
процесу управління 
ризиками та докладних 
допоміжних матеріалів, 
таких як каталоги загроз, 
уразливостей і т. д.; 

 відсутність 
можливості глибокої 
декомпозиції, докладної 
і точної оцінки ризиків 

O
C

T
A

V
E

  ітеративний підхід забезпечує 
поступове збільшення глибини 
аналізу ризиків; 

 невисокі трудовитрати на 
виконання аналізу й оцінки ризиків 

 відсутність 
докладних допоміжних 
матеріалів; 

 відсутність 
можливості оцінки 
ризиків у грошах 

 
Підходи до управління ризиками можуть бути різними – залежно від 

уживаних методик аналізу та управління ризиками, які містять детальний 
опис інструкцій із реалізації кожного з перерахованих етапів управління 
ризиками, а також рекомендації щодо вибору оптимальної методики 
залежно від специфіки організації. 
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У сучасній економіці бізнес-планування є невід’ємною частиною 
функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта, і для його 
успішної діяльності як інструментарій необхідно мати сучасну систему 
управління бізнес-процесами. Система управління бізнес-проєктуванням 
для господарюючого суб’єкта відноситься до складної IT-системи, 
розробленої на основі відповідної економіко-математичної моделі. 
Одним із варіантів вирішення даного питання може стати розроблення і 
створення комп’ютерної експертної системи бізнес-планування. 

Як метод економіко-математичного моделювання рішення задачі 
оптимізації управління процесами бізнес-планування пропонується 
використовувати результати робіт із дослідження і використання методів 
штучного інтелекту, а саме технології розроблення і створення 
комп’ютерних експертних систем для реалізації інформаційного 
забезпечення та підтримки прийняття управлінських рішень. 

 
Розділ 2. Експертні системи та методи оцінки бізнес-ризиків 

В умовах існуючої економічної нестабільності розроблення і 
створення комп’ютерної експертної системи для реалізації процесів 
бізнес-планування на основі використання сучасних інформаційних 
технологій може бути ефективним інструментарієм для підтримки 
прийняття рішень господарюючого суб’єкта під час вибору конкретного 
бізнес-проєкту, який відповідає заданим цілям [18, с. 96]. 

Для формалізації знань у комп’ютерних експертних системах можна 
використовувати певні правила, які встановлюють відносини між даними 
і фактами з метою отримання логічних висновків («результатів 
міркувань»), подібних до тих, які використовує людина під час 
вирішення аналогічних завдань. 

Слід зазначити, що головною перевагою комп’ютерних експертних 
систем, призначених для реалізації інформаційного забезпечення і 
підтримки прийняття управлінських рішень, є можливість у процесі їх 
експлуатації здійснювати навчання і накопичення знань у системі, тобто 
здійснювати накопичення формалізованої інформації, яку використо-
вують у наступних процесах логічного висновку. 

Загалом експертна система, яку використовують у бізнесі, складається 
з бази даних (даних у різних форматах, структурованих відповідно до 
архітектури системи), бази знань (частини системи, в якій містяться 
факти і знання з відповідної предметної сфери, структуровані і 
формалізовані різними засобами), підсистеми виводу рішень (програмна 
реалізація механізму формування результатів рішення підзадач і 
конкретного завдання у цілому на основі алгоритмів, пов’язаних із базою 
даних, що включає вихідні дані, і базою знань), підсистеми придбання 
знань, підсистеми виведення рішень (вирішувача задач), підсистеми 
пояснень рішень, підсистеми навчання й інтелектуального призначеного 
для користувача інтерфейсу [19, с. 65]. 
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На рис. 10 представлено структуру комп’ютерної експертної системи 
для бізнес-планування, що містить основні описані підсистеми. 

При цьому така комп’ютерна експертна система є інтелектуальною 
системою для реалізації процесів інформаційного забезпечення та 
підтримки прийняття управлінських рішень під час бізнес-планування, 
призначеною для експлуатації господарюючими суб’єктами в різних 
галузях економіки. 

 

 

Рис. 10. Структура комп’ютерної експертної системи  

для бізнес-планування 
 
Експертні системи з успіхом застосовуються в тих галузях, де крім 

застосування стандартних алгоритмічних методів, що базуються на 
точних обчисленнях, є потреба в знаннях та досвіді конкретних 
експертів-аналітиків, а прийняття рішень формується в умовах 
неповноти даних та залежить скоріше від якісних, аніж від кількісних 
оцінок [20, с. 307].  

До таких предметних сфер належить насамперед сфера аналізу 
фінансової діяльності, де ефективність рішень, що приймаються, 
залежить від співставлення множини різних чинників, обліку складних 
причинно-наслідкових зв’язків, застосування нетривіальних логічних 
міркувань тощо. Так, багато фірм, що працюють на Нью-Йоркській 
фондовій біржі, використовують експертні системи для розв’язку задач у 
багатьох галузях (рис. 11). 

Використання таких експертних систем суб’єктами господарювання 
дасть їм змогу мати ефективний інструментарій формування бізнес-
планів для реалізації різних виробничих і комерційних проєктів з 
урахуванням бізнес-ризиків.  

Широко застосовують експертні методи, що являють собою методи 
оцінки, які проводяться групою експертів в умовах невизначеності або 
ризику. Експертні методи можна розділити на три підгрупи [22], що 
подано на рис. 12. 
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Рис. 11. Галузі застосування експертних систем 

Джерело: розроблено авторами за [21] 

 
 

 

Рис. 12. Класифікація експертних методів 

Джерело: розроблено авторами за [22] 

 
Якщо говорити про управління ризиками, то тут найбільш 

застосовуваними методами є метод експертних оцінок, метод 
ранжування, метод Дельфі, метод попарних порівнянь та метод бальної 
оцінки. 
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Метод експертних оцінок зазвичай реалізується шляхом обробки 
думок досвідчених експертів (кваліфікованих фахівців). Тобто даний 
спосіб передбачає збір і вивчення оцінок, зроблених різними фахівцями 
на основі їх власної інтуїції, знань і досвіду, ймовірностей виникнення 
різних рівнів утрат. Ці оцінки базуються на обліку всіх чинників ризику, 
а також статистичних даних. 

Реалізація способу експертних оцінок значно ускладнюється, якщо 
кількість показників оцінки невелика. Основні вимоги до залучення до 
аналізу експертів подано на рис. 13. 

 

 

Рис. 13. Основні вимоги до залучення аналізу експертів  

 
Ситуації, до яких застосовується даний метод, часто виникають у 

розробленні сучасних систем управління інформаційною безпекою, а 
також під час прогнозування та довгострокового планування.  

Для того щоб забезпечити умови підвищення якості та ефективності 
експертних оцінок, необхідна активна і цілеспрямована участь фахівців 
на кожному етапі (стадії) прийняття рішень.  

Післястадійний підхід до оцінки ризиків заснований передусім на 
тому, що ризики визначаються для кожної стадії проєкту окремо, а потім 
знаходиться підсумковий сумарний результат по всьому проєкту [23].  

Для отримання кінцевого результату (експертних оцінок) використо-
вують різні методи, найбільшого поширення з яких отримали анкетні 
методи і методи групової експертизи. Тобто кожному експерту, що 
працює окремо, подається перелік первинних ризиків на основі 
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опитувальних листів по всіх стадіях проєкту і пропонується оцінити 
ймовірність настання ризиків за такою системою оцінок:  

0 – ризик розглядається як несуттєвий;  
25 – велика ймовірність, що ризик не реалізується;  
50 – про настання події нічого певного сказати не можна;  
75 – велика ймовірність, що ризик виявиться;  
100 – ризик із повною впевненістю реалізується. 
Оцінки експертів піддаються аналізу на несуперечливість, який 

виконується за певними правилами. По-перше, максимально допустима 
різниця між оцінками двох експертів із будь-якого чинника не повинна 
перевищувати 50. По-друге, порівняння проводяться за модулем (знак 
«плюс» або «мінус» не враховується). Це дає змогу усунути 
неприпустимі відмінності в оцінках експертами ймовірності настання 
окремого ризику. Якщо кількість експертів три і більше, то оцінкам 
піддаються попарно порівняльні думки.  

Для оцінки узгодженості думок експертів по всьому набору ризиків, як 
правило, виявляється два експерта. Основним правилом при цьому є 
максимальна розбіжність думок цих експертів (мінімальна спільність). 
Для розрахунків розбіжності оцінки підсумовуються за модулем, і 
результат ділиться на кількість простих ризиків. Частка від ділення не 
повинна перевищувати 25.  

У разі виявлення між думками експертів протиріч (НЕ виконується 
хоча б одне з наведених правил) вони обговорюються на зборах з 
експертами. За відсутності протиріч усі оцінки експертів зводяться в 
середню (середньоарифметична), яка використовується в подальших 
розрахунках.  

Існують й інші способи експертної оцінки ризику. Одним із них є 
метод ранжування, алгоритм реалізації якого такий. 

На першому етапі під час обробки інформації необхідно впорядкувати 
всі оцінки по спадаючій.  

Далі за формулою середнього арифметичного знаходиться середня 
величина всіх оцінок.  

Отримані значення розбиваються на чотири рівних інтервали.  
У разі потрапляння оцінок експертів у крайні інтервали цих експертів 

просять обґрунтувати свою думку. З їх обґрунтуванням знайомлять 
інших експертів (за умови повної конфіденційності).  

Урахування в наступних турах обговорення тих чинників, які були 
випадково втрачені фахівцями в першому турі опитування. Унаслідок 
цього у другому турі менший розкид думок.  

Також до числа найбільш поширених методів експертних оцінок 
ризику відносять метод Дельфі та метод бальних оцінок. 

Метод Дельфі передбачає виключення у процесі дослідження 
безпосереднього спілкування між експертами. Тобто суть даного методу 
полягає в індивідуальному опитуванні всіх членів групи за допомогою 
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анкет із метою з'ясування їхніх думок на основі особистого досвіду і 
знань щодо майбутніх гіпотетичних подій [24]. 

Метод бальної оцінки ризику полягає в експертизі ризику на основі 
узагальнюючого показника, який визначається за низкою експертно 
оцінюваних приватних показників (чинників) ступеня ризику. При цьому 
передбачається проходження таких етапів: 

 вибір чинників, які безпосередньо впливають на ступінь ризику 
проєкту;  

 визначення узагальненого критерію і приватних показників, які 
характеризують кожен чинник;  

 оцінка даного критерію щодо ступеня ризику;  

 вироблення рекомендацій з управління ризиком.  
Очевидно, що висока якість експертизи досягається в разі високої 

узгодженості думок експертів за кількома чинниками. Однак під час 
використання будь-якого методу експертних оцінок виникає проблема, 
пов'язана з неточністю отриманих результатів унаслідок таких чинників, 
як неякісний підбір фахівців, домінування думки (як правило, 
«авторитетного лідера») і т. д. Саме тому необхідне проведення 
експертизи на достовірність отриманих оцінок. Одним із таких 
показників оцінок є коефіцієнт конкордації Кендала (коефіцієнт 
множинної рангової кореляції), який розраховується за формулою: 

W =
12𝑆

m2(n3−n)
,        (1) 

де:  
m – кількість експертів у групі;  
n – кількість досліджуваних чинників;  
S – сума квадратів різниць рангів (відхилень від середнього).  
Результати налізу знаходяться у таких межах:  
W <0,2-0,4 – узгодженість експертів слабка;  
W> 0.6 – 0.8 – узгодженість експертів сильна;  
W = 1 – думки всіх експертів збігаються.  
Таким чином, можна зробити висновок про те, що експертні оцінки 

ризику є досить ефективним і нескладним методом аналізу настання 
ймовірних несприятливих подій, особливо в таких сферах, як системи 
управління інформаційною безпекою. Більше того, даний метод за 
рахунок своєї простої організації дає змогу охопити великий діапазон 
досліджуваних чинників. 

Однак у силу виняткової суб'єктивності відповідей експертів 
необхідно дотримуватися певних правил проведення експертизи, а також 
проводити аналіз ступеня узгодженості думок фахівців із метою 
виявлення якості цієї експертизи. 
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Висновки 
Таким чином, розглянувши ІТ-ризики в бізнес-процесах, можемо 

стверджувати, що ІТ-ризики є основним джерелом бізнес-ризиків, 
оскільки основні процеси підприємства виконуються за допомогою 
інформаційних технологій. Управління ІТ-ризиками повинно ґрунту-
ватися на основі особливостей підприємства, що допоможе повністю 
мінімізувати ризики та забезпечити максимальну інформаційну безпеку.  

У нашому дослідженні було описано методики управління ІТ-
ризиками. Детальніше було розглянемо методики CRAMM, COBIT, 
FRAP та OCTAVE, які широко використовуються як в урядових, так і в 
комерційних організаціях по всьому світу. Досліджувані методики мають 
як позитивні, так і негативні боки в управлінні ризиками, а також не 
передбачають розв’язання наслідків ризиків, які не вдалося мінімізувати 
або їм запобігти. 

Авторами запропоновано використання експертних систем під час 
вирішення завдань в оцінці ризиків, важких для експерта-людини. 
У підсумку можна отримати результати, які не поступаються за якістю та 
ефективністю рішенням, що отримуються експертом. Здебільшого 
експертні системи вирішують завдання, які важко формалізуються, або 
завдання, що не мають алгоритмічного рішення. 

Отже, можна зробити висновок, що під час розроблення експертної 
системи реалізується інформаційне забезпечення та оптимізація процесів 
бізнес-планування. Своєю чергою, використання таких експертних 
систем для оцінки ризиків суб’єктами господарювання дасть їм змогу 
мати ефективний інструментарій формування бізнес-планів для 
реалізації різних виробничих і комерційних проєктів. 
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