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ПЕРЕДМОВА

П

редставлена монографія є колективною працею
викладачів, науковців і фахівців кафедри економіки
промисловості Національної металургійної академії
України та інших провідних вишів нашої країни. Її видання присвячене важливій та знаковій події – 80-річчю кафедри економіки промисловості, однієї з
найповажніших за віком не лише у Придніпровському регіоні, але й в Україні.
Історія кафедри сягає 1935 року, періоду створення інженерно-економічного
факультету у складі Дніпропетровського металургійного інституту.
Одним із головних напрямків діяльності кафедри завжди була науково-дослідницька діяльність. Підтвердженням тому є формування силами
науковців кафедри економіки промисловості Дніпропетровської наукової
школи досліджень ефективності металургійного виробництва. В останні
15–20 років коло наукових розвідок і розробок наукової школи поширилося на суб’єкти підприємницької діяльності різних галузей (металургійну,
вугільну промисловість, машинобудування, непромисловий сектор, сферу
державного управління), що призвело до актуалізації її профілю як наукової
школи з економіки та управління підприємницькою діяльністю.
Провідними напрямками наукових досліджень кафедри в різні роки
були обґрунтування економічної ефективності підвищення якості металургійної продукції, обґрунтування концептуальних засад, методичних положень і механізму проведення ефективної реструктуризації промислових підприємств, розробка концепції взаємодії і конфлікту інтересів в акціонерних
товариствах, розробка організаційно-економічного механізму відтворення
основних фондів промислових підприємств з метою їх ефективного використання, формування комплексної системи управління персоналом, розвиток
теорії та розробка методичного інструментарію антикризового менеджменту з метою управління економічною безпекою суб’єктів господарювання,
розвиток та удосконалення методики еколого-економічної ефективності
інвестицій тощо. Результати виконаних наукових досліджень відображені
у багатьох монографіях, підручниках, впроваджені у практичну діяльність
державних, галузевих і регіональних органів управління. Окремі наукові і
практичні рекомендації використані при розробці нормативно-правових
актів, державних концепцій розвитку гірничо-металургійного комплексу,
регіональних програм соціально-економічного розвитку, впроваджені на
промислових підприємствах, у банківських установах, страхових, консалтингових, аудиторських компаніях.
Актуальність питань, які розглядаються у запропонованій монографії,
викликана погіршенням умов функціонування та розвитку сучасних підприємств. Втрата значної частки ринків збуту вітчизняними виробниками, та, як
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наслідок, зниження рівня їх конкурентоспроможності, зношеність основних
фондів і проблеми, пов’язані з їх відтворенням, складнощі із забезпеченням
інноваційності виробничих процесів спричиняють погіршення фінансово-економічного стану й падіння рівня економічної безпеки підприємств. Це стосується не лише підприємств гірничо-металургійного комплексу, але є актуальним для суб’єктів господарювання будь-яких галузей та форм власності.
Серед напрямків подолання цих негативних тенденцій можна виокремити використання сучасних технологій управління підприємствами, розширення пріоритетів розвитку та приділення особливої уваги питанням
маркетингової і кадрової політики, енергозбереження, раціонального природокористування. Окремо варто виділити актуальність питань взаємодії
підприємницької та освітянської діяльності як рушійної сили інвестиційно-інноваційних процесів на підприємстві.
Монографія містить сім розділів, які охоплюють результати наукових
досліджень в цих областях. На нашу думку, монографія становитиме інтерес
для науковців, аспірантів, викладачів вищої школи, спеціалістів-практиків.
Ми висловлюємо щиру подяку нашим колегам, знаним науковцям:
- кафедр менеджменту виробничої сфери; економіки підприємства;
прикладної економіки ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
- кафедри економіки та менеджменту Львівського національного університету ім. Івана Франка;
- кафедр менеджменту і адміністрування; економіки, організації та
управління підприємствами; обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
- кафедри економічної теорії Сумського державного університету;
- кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових
технологій;
- кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізької
державної інженерної академії;
- кафедр менеджменту; обліку і аудиту; інтелектуальної власності
Національної металургійної академії України
та особисто д. е.н., проф. Бардасю А. В., д. е.н., проф. Вагоновій О. Г.,
к. е.н., проф. Карпінському Б. А., д. е.н., проф. Метеленко Н. Г., д. е. н., проф.
Нусінову В. Я., д. т.н., проф. Прокопенку В. І., д. т.н., проф. Солодовнику Л. М.
З повагою та побажаннями подальшої плідної співпраці,
Завідувач кафедри економіки промисловості,
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України
Довбня Світлана Борисівна
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖІЛЬ
ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

З

а умов нестабільності економічної системи
держави на одну із ключових позицій виходить
необхідність всебічного розвитку підприємств
як рушійної сили відновлення потенційних можливостей країни.
Одним із важливих напрямків такого розвитку є активізація інвестиційної діяльності підприємств.
Інвестиції є невід’ємною частиною будь-якої економічної системи. Вони покликані не лише зупинити спад і пожвавити виробництво,
а й створити умови для глибокої структурної перебудови національної
економіки. Активна інвестиційна діяльність підприємств залежить
від багатьох чинників, у тому числі від рівня інфляції, розміру ставки
банківського відсотка, податкового законодавства, розміру дефіциту
державного бюджету тощо.
Тобто, саме інвестиційна діяльність повинна посідати базове
місце в комплексі заходів, що здійснюється в грошово-кредитній, фінансовій, зовнішньоекономічних сферах державного впливу. Так, на
думку Майорової Т. В., недостатнє інвестування веде до втрати конкурентоспроможності національної економіки, занепаду основного
капіталу, спаду виробництва та збільшення собівартості продукції [1,
с. 138].
Оскільки сполучною ланкою між різними галузями національного господарства виступає торгівля, автор вважає за необхідне акцентувати увагу на проблемах розвитку підприємств саме торгівельної
сфери. Зокрема йдеться про виявлення слабких місць державного
управління у сфері торгівлі.

РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
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Серед науковців, що займалися дослідженням питань, пов’язаних з державним управлінням інвестиційною діяльністю, слід назвати О. Аборневу [4], І. Бережну [10], Т. Майорову [1], В. Марцина [9],
Ю. Подвисоцького [8] тощо. Окремі аспекти інвестиційної діяльності
підприємств досліджувалися у працях автора дослідження, у т. ч. [2,
3]. Проте до цього часу питання впливу державного управління на
інвестиційну діяльність підприємств не втрачають своєї актуальності
та залишаються недостатньо розглянутими в контексті виявлення
впливу збалансованості на даний процес. Саме це є метою даного
дослідження.
Поряд з цим, в процесі наукових пошуків автор планує вирішити
наступні завдання: визначити вектори впливу державного управління
на інвестиційну діяльність підприємств; виявити взаємозв’язок рівня
збалансованості та інтенсивності інвестиційних процесів; вказати
на необхідність забезпечення державою сприятливого вітчизняного
інвестиційного клімату як одного з важелів економічної стабілізації.
Конкретними цілями державного управління у сфері торгівлі є:
розвиток цивілізованих ринкових відносин у цій сфері; формування
цілісної системи торговельного обслуговування; створення нормативно-правової бази, що забезпечує ефективне функціонування й
розвиток торгівлі, й, в кінцевому підсумку, забезпечення стабільного
економічного росту.
В свою чергу, основною метою державного управління є підтримка стабільності споживчого ринку й забезпечення соціальної
спрямованості останнього, що може бути реалізоване за допомогою
певних принципів та інструментів.
Принципи управління у сфері торгівлі доцільно співвідносити
з тими проблемними питаннями, на які необхідно звернути увагу в
першу чергу, а саме: формування споживчого ринку; забезпечення
стійкого функціонування підприємств й організацій торгівлі як найважливішого чиннику економічної безпеки; створення ефективного
механізму реалізації програм розвитку інфраструктури товарних
ринків; зміна стратегії науково-технічного, інформаційного розвитку;
здійснення комплексної системи заходів підвищення інвестиційної
привабливості підприємств, формування сприятливих умов для при-
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пливу інвестицій шляхом включення ринкових механізмів регулювання, зокрема фондового ринку [4].
Державне управління передбачає використання низки методів,
під якими розуміють способи впливу держави в особі законодавчих та
виконавчих органів на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку,
некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення
умов їх діяльності відповідно до національної економічної політики.
Державне управління у сфері торгівлі передбачає застосування адміністративних (прямих) та економічних (непрямих) методів, які реалізуються в різних формах та з використанням специфічних важелів.
Торгівельна сфера в системі національної економіки виконує
важливу роль у формуванні валової доданої вартості в процесі розподілу валового внутрішнього продукту та надає найбільший відсоток
валового прибутку серед інших сфер (рис. 1).
Аналіз, виконаний на основі статистичних даних за 2013–14 роки
[5], свідчить, що галузь торгівлі посідає перше місце за розміром показників валової доданої вартості в загальному обсязі, адже на долю
торгівлі припадає 14,63 % та 14,21 % у 2013 та 2014 рр. відповідно.

Рис. 1 – Структура розподілу валового внутрішнього продукту за видами
економічної діяльності,%
Джерело: Складено автором на основі даних [5]

РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

9

Торгівля є найбільш прибутковою галуззю, розмір валового прибутку
складає 19,76 %, що перевищує розмір прибутку інших галузей економіки (на 11,75 % переробну та на 11,66 % добувну промисловість,
на 2,05 % сільське господарство, на 12,72 % діяльність транспорту).
Отже, хоча за останні десять років валова додана вартість, що
припадає на торговельну галузь збільшилася на 171033 млн грн., що
більше в 4,17 раз порівняно з 2004 р., частка торгівельної сфери у
складі валової доданої вартості зменшується, отже відбувається скорочення чисельності та/чи масштабів підприємств сфери торгівлі. Не
в останню чергу це спричинено особливостями інвестиційної діяльності підприємств протягом останніх років та не завжди ефективним
впливом державного управління.
В свою чергу, автор вважає за доцільне відслідковувати взаємозв’язок та взаємовплив активізації інвестиційних процесів та рівня
збалансованості економіки. Один із варіантів наочного відображення
поняття збалансованості – щодо співвідношення відносних величин
позитивних та негативних факторів впливу на стан збалансованості –
можна відобразити за допомогою рис. 2.

Рис. 2 – Д
 инаміка рівня збалансованості як результуючої позитивних та
негативних факторів впливу
Джерело: Авторська розробка
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На ньому відображено динаміку рівня збалансованості з плином
часу. Для більшої наочності досліджуваний відрізок часу розбито на
три періоди: негативного дисбалансу, довгострокової збалансованості та позитивного дисбалансу. На рисунку виділено лінію ідеальної
збалансованості та допустимі межі розбалансованості, за дотримання
яких можна вести мову про наявність збалансованості та економічної
стабілізації держави.
Так, лінія графіку у зоні негативного дисбалансу через переважання негативних факторів впливу над позитивними знаходиться
нижче рівня ідеальної збалансованості. Натомість, у зоні позитивного дисбалансу лінія графіку знаходиться вище рівня ідеальної
збалансованості через переважання позитивних факторів впливу над
негативними. Зона збалансованості характеризується знаходженням
лінії представленого графіку в даному періоді у допустимих межах
розбалансування.
Необхідно додатково зазначити, що вищезгадані межі розбалансованості відповідають математичній категорії похибки обчислення
рівня збалансованості за рахунок заокруглень, передбачуваної недостовірності даних через ігнорування певного ряду факторів, які
фактично можуть мати суттєвий вплив на кінцеве значення показника
збалансованості. Таким чином, вищеописані межі можуть самі по собі
відхилятися від певного середнього рівня з плином часу, що допомагає отримати точніші результати щодо поточного та довгострокового
рівнів збалансованості, із більшою імовірністю дослідити динаміку
рівня збалансованості, а також дозволяє робити ґрунтовні прогнози
майбутньої варіації показника рівня збалансованості.
Навіть величина ідеальної збалансованості у даному випадку
(дослідження поведінки відносних показників величини позитивних
та негативних факторів), як правило, не може залишатися сталою і
мати вигляд горизонтальної лінії, оскільки тут під збалансованістю
необхідно розуміти не певну величину, ідеал, до якого треба прагнути, а середнє значення відносних показників величини позитивних
і негативних факторів (хоча, щодо короткострокового періоду часу
переважно доцільним є встановлення власне певної сталої величини
ідеальної збалансованості, до якої слід прагнути).
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На кінцевий результат (наявність чи відсутність збалансованості) впливає переважання тих чи інших факторів на даний момент
часу (позитивних чи негативних). Лише за умови одночасного знаходження відносної величини позитивних та негативних факторів
у допустимих межах розбалансованості можна констатувати факт
встановлення відносної рівноваги. Незначне відхилення відносної
величини позитивних чи негативних факторів від допустимих меж
при знаходженні іншого показника у даних межах за певних умов
(наявності довготривалої тенденції до збалансування, тимчасовості
подібного стану тощо) може також означати наявність збалансованості фінансової системи території, але подібні випадки потребують
додаткового детального розгляду і ґрунтовного дослідження.
Також, необхідно зважати на те, що поряд із поняттям «збалансованість» існує його прямий антипод, тобто «дисбаланс», що більш
наглядно підтверджує необхідність проведення заходів для приведення системи до рівноважного стану.
Сам по собі дисбаланс як щось недосконале є наявним із самого
зародження суспільства, оскільки навіть при постійному відслідковуванні негативних тенденцій у ідеально збалансованому середовищі,
будь-який (на перший погляд незначний) фактор впливу може суттєво
порушити стан рівноваги, тобто призведе до дисбалансу. Звичайно,
можна висловлювати думку про те, що балансування середовища є
зайвим, непотрібним – урешті-решт вплив позитивних та негативних
факторів урівноважиться, а тимчасове розбалансування, від якого
все рівно повністю не захиститися, нікому не зашкодить, а лише додатково стимулюватиме розвиток певної території. Проте це далеко
не так. Самозбалансування можливе лише при мінімальному (або
ж нульовому) впливі державного управління на фінансові процеси
та підприємницьку діяльність, а це у принципі є неможливим через
існування зовнішнього впливу та необхідність виконання певних
функцій державою (хоча б через потребу виправдати своє існування).
Певною мірою самобалансування відбувається у довгостроковому
періоді, проте час, потрібний для повного урівноваження системи без
додаткових заходів, виміряти надзвичайно важко, майже неможливо
і тому подібне очікування «кращих часів» спокійно можна вважати
безпідставним.
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Чинники впливу на збалансованість можуть переглядатися залежно від зміни економічної ситуації в країні, затратності збору певних
показників чи появи додаткових, непередбачених факторів, які суттєво впливають на діяльність підприємств та економічну стабілізацію.
Організаційні питання щодо збору даних стосуються місця й
часу проведення обстеження, органів та персоналу, залученого до
обстеження, його матеріально-технічного забезпечення, а також системи гарантування точності результатів.
На етапі впровадження та апробації розрахунку показника збалансованості вважається за необхідне проводити його обчислення з
детальним аналізом отриманих результатів на державному рівні не
рідше разу в рік, а на регіональному – не рідше разу в квартал.
В подальшому (через 3–5 років) пропонується проводити подібні
розрахунки для держави в цілому – раз на 3 роки (глибинний аналіз
із застосуванням максимальної або значної кількості показників), в
розрізі регіонів – раз на рік (поверхневий аналіз на основі обмеженої – достатньої – кількості показників). При виникненні певних критичних ситуацій можливим є проведення ґрунтовніших розрахунків
на «проблемній» території.
І нарешті, переходячи до безпосереднього методу розрахунку,
необхідно зазначити, що сам процес розробки методів розрахунку
величини збалансованості фінансової системи – інтегрального індексу збалансованості – вимагає тривалої та кропіткої праці, оскільки
надзвичайно важливим є виділення пріоритетних показників для розрахунку, проведення їх раціонального групування, а також обґрунтування тих чи інших методів збалансування показників певної групи.
Натомість в подальшому, завдяки автоматизації процесу розрахунку,
дані щодо ступеню розбалансованості та рекомендації щодо варіантів
проведення практичних заходів для відновлення фінансової рівноваги
можна буде отримати у лічені хвилини.
В процесі визначення рівня збалансованості необхідно додатково
враховувати той факт, що насправді у динамічному середовищі стан
ідеальної збалансованості (повної відповідності впливів позитивних
та негативних факторів) є майже недосяжним. Отже, мова має йти про
знаходження вищезазначеного рівня у певних межах розбалансованості. Для постійного контролю ступеню збалансованості пропонується
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створити на обласному рівні відповідні підрозділи під загальним
управлінням Міністерства фінансів України, діяльність яких стане
вагомим внеском у ефективність проходження бюджетного процесу
та допоможе у доволі короткі терміни зміцнити економіку держави в
цілому та фінансовий стан підприємств зокрема.
Слід звернути особливу увагу на відносну недоцільність та невисоку ефективність балансування в умовах становлення економічного
розвитку країни, що розглядається. Оскільки сама збалансованість
повинна бути притаманною країнам із визначеним рівнем розвитку,
врегульованими економічними, політичними та соціальними відносинами у суспільстві та використовуватися з метою мінімізації можливих зрушень останніх, а також швидкого відновлення рівноважного
стану.
Сам вислів: «країна знаходиться у рівноважному стані», на жаль,
нічого не говорить про рівень розвитку даної країни (або ж про так
званий «рівень збалансованості» – відносний показник, за допомогою
якого вимірюється ступінь збалансованості досліджуваної території
на даний момент чи за період часу), оскільки зрозуміло, що навіть в
невеличкому віддаленому від цивілізації селищі можуть бути чітко
врегульованими усі існуючі відносини даного суспільства, при чому
остання система вважається збалансованою (або ж близькою до балансу), хоча закономірно, що рівень розвитку подібної території змушує бажати кращого.
Подібна ситуація може скластися і у високо розвинутій сучасній
державі, яка, вміло використовуючи усі наявні важелі регулювання,
поступово виходить на вищий щабель розвитку, значно не порушуючи рівноважного стану. Отже, у даному випадку «зовні» (тобто маючи лише статистичні дані й нічого не знаючи про конкретну країну)
досліджувана держава знаходилася у довгостроковому балансі, а про
підвищення (чи зниження) рівня її економічного розвитку за допомогою даного методу сказати неможливо.
Щодо України, то вона іще на даному етапі доволі чутливо реагує на будь-які чинники (особливо зовнішнього) впливу, і через це
спрогнозувати будь-які процеси з високою точністю та на довготривалу перспективу за даної умови надзвичайно важко. Видається можливим здійснювати хіба що короткострокове прогнозування. З метою
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наочного представлення останніх тверджень наводиться рис. 3, який
відображає залежність між показниками збалансованості та обсягів
інвестиційних надходжень.
Проаналізувавши дані, відображені на графіку, приходимо до
висновку про поточну наявність розбалансованості фінансової системи України, що постійно поглиблюється починаючи з 2003 р. Лише
останнім часом спостерігається стабілізація рівня збалансованості,
втім, це може бути наслідком скорочення надходжень прямих іноземних інвестицій, про що свідчать результати попередніх досліджень
автора [6, 7]. Отже подібну стабілізацію доцільно докладніше вивчати
та не сприймати однозначно позитивно.
Хоча не слід ігнорувати відмінні думки ряду науковців щодо ролі
іноземного інвестування. Зокрема, Подвисоцький Ю. А. зазначає,
що надходження прямих іноземних інвестицій, принаймні за певних
умов, має суттєвий позитивний вплив на економічний розвиток –
додаткові капітальні інвестиції, надходження новітніх технологій,
іноземної валюти, що особливо актуально в умовах кризи [8, с. 74].

Рис. 3 – Порівняльна динаміка величини збалансованості та обсягів
інвестиційних надходжень
Джерело: Авторська розробка на основі [5]
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А Марцин В. С. вважає, що іноземні інвестиції в економіку будь-якої
країни стають свого роду каталізатором прискореного економічного
та соціального розвитку [9, с. 2]. Натомість Бережна І. Ю. акцентує
увагу на ролі та значенні іноземних інвестицій в умовах глобальної
світової інтеграції [10, с. 50].
Своєю чергою, питома вага торгівлі у валовий доданій вартості
протягом 2001–2015 років зросла від 12,42 % до 16,25 %. При цьому
спостерігається практично лінійна залежність за даним показником.
Натомість динаміка рентабельності операційної діяльності у сфері
торгівлі відрізнялась непостійністю. Так, спостерігаються значні негативні зрушення у 2003 р. (від 14,9 % у 2002 р. до 6,9 %), 2008 р. (від
13,1 % у 2007 р. до –0,2 %) та 2014 р. (від 10,2 % у 2013 р. до –13,1 %)
[5]. Така ситуація може бути свідченням існування високого рівня
тінізації економіки в торгівельній сфері та необхідності відповідного
державного управління з метою подальшого збалансованого розвитку
торгівлі, а також загальнодержавної економічної стабілізації.
Отже, важливим напрямком вирішення частини проблем державного управління у сфері торгівлі є вдосконалення податкового
регулювання, активізація фіскальних заходів, пов’язаних із недопущенням зниження ділової активності суб’єктів господарювання
торгівельної сфери та покращенням їх інвестиційної діяльності.
Важливою складовою інвестиційної діяльності є забезпечення
сприятливого інвестиційного клімату, від реалізації якого залежить
соціально-економічна динаміка, ефективність залучення у світовий
поділ праці, можливості модернізації національної економіки на цій
основі.
Виходячи з того, що інвестиційний клімат є внутрішньою атмосферою, яка сформована на конкретній території, з врахуванням пріоритету залучення додаткових фінансових ресурсів, він об’єктивно
впливає на позицію інвестора щодо прийняття рішення про інвестування об’єктів тої чи іншої території.
Зазначимо, що незважаючи на ряд соціально-економічних проблеми розвитку вітчизняних підприємств, вони все ж залишаються
привабливими для інвесторів. Під інвестиційною привабливістю підприємства слід розуміти сукупність соціально-економічних характеристик його діяльності на певній території, які відповідають вимогам
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споживача та інвестора, а також забезпечують досягнення ефекту від
інвестиційних вкладень та господарської діяльності підприємств.
Підвищення якості торговельного обслуговування населення,
формування локальних споживчих ринків, розвиток торговельних
мереж можливі за умов суттєвої активізації інвестиційної діяльності
підприємств. Інвестиційна привабливість підприємства складається
не лише із його особистої привабливості, а також із інвестиційної
привабливості галузі та/чи території, на якій таке підприємство
розташоване.
Інтегрування нашої держави у світовий економічний простір
дозволяє вирішити проблему інвестування шляхом залучення іноземних інвестицій, необхідних для стрімкого розвитку економіки. Втім,
доцільно звернути увагу на те, що залучення іноземних інвестицій
не є стратегічно важливим для розвитку вітчизняних підприємств. В
Україні достатньо внутрішніх інвесторів, бажаючих здійснити інвестиційні вкладення в українську економіку (в тому числі йдеться про
банківський сектор та фінансові інституції). Поряд з цим з’являються
ширші можливості самофінансування підприємств (рис. 4). Так, за да-

Рис. 4 – Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування
у 2013–2014 рр.,%
Джерело: Складено автором на основі даних [5]
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ними Державної служби статистики України у 2014 році лише 1,2 %
капітальних інвестицій профінансовано за рахунок коштів державного
бюджету, 2,7 % – за рахунок коштів місцевих бюджетів, 2,6 % – за рахунок коштів іноземних інвесторів, натомість 70,5 % – за рахунок власних
коштів підприємств та організацій, а 9,9 % – за рахунок кредитів банків
та інших позик [5].
Відповідно до рис. 4 останнім часом зростає вага підприємств та
організацій у фінансуванні капітальних інвестицій (на 6,7 % порівняно з даними 2013 р.), також спостерігається зростання частки впливу
іноземних інвесторів (на 0,8 %). За іншими показниками зміни або
не відбулися (частка коштів місцевих бюджетів залишилася на рівні
2,7 %), або фіксувалась негативна динаміка часток (частка коштів державного бюджету зменшилася вдвічі – з 2,4 до 1,2 %, частка кредитів
банків та інших позик знизилася на 5,4 % до рівня 9,9 %). Тобто, в
сучасних умовах перш за все підприємствам слід максимально задіювати механізми самофінансування, а також сприяти додатковому
залученню іноземних інвестицій. Державний вплив на інвестиційну
діяльність підприємств у даному випадку полягатиме у забезпеченні
умов, необхідних для її ефективної реалізації. Одним із визначальних
чинників створення державою відповідного інвестиційного клімату,
забезпечення стабілізації економіки є комплексне вирішення ринкових
реформ, які мають гарантувати у перспективі розвиток підприємств на
самодостатній ринковій основі.
Отже, виникає необхідність здійснення змін у впливі держави
на інвестиційну діяльність. Спрощення і впорядкування державного
адміністрування, формування умов для ринкового саморегулювання
інвестиційної діяльності підприємств є вкрай необхідними у розв’язанні проблем створення сприятливого вітчизняного інвестиційного
клімату та досягнення економічної стабілізації.
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С

трімкий розвиток науково-технічної і технологічної складової світового господарства наприкінці ХХ століття і посилення глобалізаційних
та інтеграційних процесів призвели до виокремлення нового ринку –
ринку інновацій, що прямо чи опосередковано пов'язаний з наукою,
знаннями та технологіями, і функціонує поряд з класичними ринками
товарів, послуг, капіталу, робочої сили. Оскільки даний ринок, в свою
чергу, виступає одним із вирішальних чинників подальшої глобалізації світогосподарських відносин, а його економічне, соціальне та політичне значення дедалі зростає, то теоретико-методологічні аспекти
становлення і функціонування ринку інновацій стали сферою наукових інтересів багатьох вітчизняних та іноземних авторів. При цьому у
більшості праць досліджуються лише окремі аспекти даної проблеми.
Так, М. Очковська доводить, що саме інновації виступають якісним
чинником економічного зростання країн [1]. Інноваційні показники
діяльності країн світу та глобальний ринок високотехнологічних галузей аналізуються у роботах Д. Хіла. Роль корпорацій на ринку інновацій виявляли Дж. Дунінг та С. Люндман. Значення ринку інновацій
та вплив передових технологій на зміну структури світової торгівлі
висвітлені Р. Лемінгом. Питанню ефективності технологічних інновацій присвячені дослідження Л. Маркез-Рамос та Ш. Мартінез-Зарзосо
[2]. Деякі автори розглядають інновації стосовно галузей національ-
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ного господарства високого, середнього і низького рівню [3–4] та їх
вплив на технологічні зміни і добробут країн [5]. Високотехнологічні
галузі світу та якість економічного зростання аналізуються у роботах
В. Денисюка та А. Маркова [6]. Визначені аспекти зовнішньої торгівлі інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів
висвітлені О. Зубко [7]. Зазначені та інші дослідження дозволяють
певним чином узагальнити деякі закономірності і виявити особливості формування і функціонування світового ринку інновацій.
У той же час, з огляду на певне зростання ролі ринку інновацій
у світовій економіці в умовах теперішньої глобальної нестабільності,
особливо в контексті його динамічного поліпшення і розширення
протягом останніх років у якісному, вартісному та відносному вимірах, питання виокремлення особливостей і чинників його сучасної
трансформації та тенденцій подальшого розвитку залишаються досить актуальними.
Метою статті є визначення основних чинників і особливостей
функціонування ринку інновацій на сучасному етапі розвитку світового господарства.
Ринок інновацій посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків, бо він є передумовою успішної інтеграції
країн у світовий економічний простір, оскільки виступає каталізатором змін орієнтації їх економічного розвитку, забезпечуючи стрімке
зростання наукомістких галузей виробництва, котрі створюють велику додану вартість.
Як відомо, в галузях промисловості різного рівня наукомісткості
створюється додана вартість, котра суттєво відрізняється за своїми
розмірами. Якщо добування вугілля забезпечує додану вартість на рівні 1–2 %, виплавка сталі – 5–7 %, то виробництво сучасного комп’ютера – 1500 %. При цьому спостерігається і різний рівень зростання
прибутку. Так, у вартісному вимірі виплавка 1 кг сталі забезпечує
отримання 0,01 дол. прибутку, виробництво 1 кг сучасної побутової
техніки – 50 дол. прибутку, випуск 1 кг комп’ютерних мікропроцесорів новітнього покоління – 5000 дол. прибутку [6].
Виходячи з цього, з метою забезпечення швидкого переходу
до стабільного, інтенсивного і повномасштабного функціонування
в умовах глобалізаційних викликів, країни повинні спрямовувати
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розвиток своїх економік таким чином, щоб основний приріст ВВП
отримувався за рахунок доданої вартості саме високоприбуткових
наукомістких галузей.
Зазначимо, що ринок інновацій є ринком досить специфічного
товару. По-перше, об’єктом ринкових відносин є ідеї як захищені відповідними патентами, так і не захищені. По-друге, існує величезна
асиметричність інформації відносно цього товару, оскільки покупець
не може знати всієї специфіки чинників, котрі вплинули на створення
та використання ідеї як товару, що призводить до значного морального ризику. По-третє, має місце імовірнісний характер «виробництва»
і пропозиції ідей на ринок інновацій. По-четверте, особливість інновацій полягає і в їх відносній унікальності та рідкості, що в умовах
загострення конкуренції на тлі світової фінансової кризи та подальшого розгортання глобалізаційних і інтеграційних процесів створює
потужні стимули для торгівлі цим товаром.
Як відомо, термін «інновації» розглядається більшістю науковців у різних аспектах, що обумовлено багатогранністю їх форм і
проявів. При цьому деякі аналітики розглядають його досить широко,
інші – більш вузько. Аналіз і узагальнення наукових публікацій щодо
сутності і форм інновацій свідчить, що існують три підходи до визначення цього поняття: процесний, об’єктний та об’єктно-процесний.
Процесний підхід свого часу був обґрунтований Й. Шумпетером,
згідно з яким розуміння поняття «інновації» є досить широким,
бо воно носить комплексний характер і містить товари, послуги,
технології, ринок і організації. За Й. Шумпетером [8] до інновацій
належать наступні нові комбінації: по-перше, виготовлення нового,
досі невідомого споживачам блага або створення його нової якісної
ознаки, тобто нової споживчої вартості у виді нового товару чи послуги; по-друге, впровадження нового, невідомого для відповідної
галузі національного господарства способу виробництва або нового
способу комерційної реалізації певного товару, тобто нової технології
виробництва чи реалізації; по-третє, освоєння нового ринку збуту
відповідною галуззю національного господарства тієї чи іншої країни, незалежно від факту існування цього ринку раніше; по-четверте,
отримання доступу до нового джерела сировини або напівфабрикатів,
незважаючи на їх існування чи доступність раніше; по-п’яте, прове-
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дення певної реорганізації, тобто створення нових організаційних
структур, методів управління, застосування більш ефективних форм
організації праці і т. ін.
Водночас відзначимо, що всі п’ять складових цього поняття
представлені Й. Шумпетером не як кінцевий продукт, а у виді стадій
процесу: створення, впровадження, освоєння, виготовлення, комерціалізація, використання, тобто маємо класичний процесний підхід
до визначення інновацій. Такий підхід використовують і інші дослідники, зокрема, Р. Мюллер, К. Найт, Б. Санто, К. Фрімен, В. Лапін,
Ю. Яковець.
Подальше поширення трактування поняття «інновації» за процесним підходом пропонується В. Мединським та Б. Твісом, які до
кола вищенаведених товарів, послуг, технологій, ринків і організацій
додають ще й ідеї.
У разі, коли інновації розглядають як кінцевий результат або
впроваджений об’єкт, мова йде про застосування об’єктного підходу. Його прихильниками вважають таких дослідників, як Ф. Котлер,
Ф. Ніксон, М. Молчанов та ін.
І процесний, і об’єктний підходи до трактування сутності інновацій мають певні переваги і недоліки, тому у світовій практиці, як
правило, використовують об’єктно-процесний підхід, котрий дещо
позбавлений від кожного з них та більш адаптований до сучасних умов
діяльності. У відповідності з цим підходом, інновація – це: кінцевий
результат вдосконаленого продукту, котрий впроваджений на ринку, і
новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується в практичній діяльності [9].
Сучасні процеси торгівлі інноваціями створюють додаткові
можливості для економічного розвитку країн світу та визначають їх
перспективи.
Інновації, як відомо, використовують з метою підвищення
ефективності технологічного процесу та забезпечення зростання
конкурентоспроможності товару, послуг чи об’єкта господарювання
взагалі. При цьому інновації втілюються в інноваційні продукти та
інноваційну продукцію. Чимало дослідників ототожнюють ці два
поняття, але вони мають певну різницю. Цілком слушною, на наш
погляд, є думка О. Зубко [7], котра вважає, що інноваційний продукт –
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це результат НДДКР нової технології чи продукції з виготовленням
експериментального зразка чи дослідної партії, який підвищує науково-технічний та технологічний рівень та є конкурентоспроможним
і може виступати у виді винаходу, корисної моделі, промислового
зразка і т. ін., на які його виробник має державні охоронні документи
або отримані від власника цього об’єкту інтелектуальної власності
ліцензії чи ноу-хау. У той же час інноваційна продукція – це нові
конкурентоспроможні товари чи послуги, котрі є результатом тиражування або застосування інноваційного продукту [10]. Виходячи з
цього, більш важливим є створення саме інноваційних продуктів, бо
на їх підставі розробляється решта інноваційної продукції. Як наслідок, саме інноваційні продукти є основним предметом торговельних
відносин на ринку інновацій.
Також не існує в науковій літературі, присвяченій дослідженню
особливостей і проблем розвитку світового ринку інновацій, єдиної
думки і щодо тлумачення понять «первинний» та «вторинний» ринок
інновацій.
Аналіз публікацій з даного питання свідчить, якщо одні автори
визначають первинний ринок інновацій як ринок інноваційних засобів виробництва, а вторинний – як ринок інноваційних товарів, то
інші вважають, що первинний ринок інновацій становлять товари,
котрі задовольняють змінені потреби потенційних споживачів (ринок
у сенсі споживчої інновації), а вторинний – товари з новими функціональними можливостями (ринок у сенсі технологічної інновації),
тобто мова йде про ринки інновацій, котрі обумовлені потребами
споживачів, і ринки інновацій, зумовлені можливостями технології
[11]. У той же час переважна більшість сучасних науковців наголошують, що розподіл ринку інновацій слід здійснювати залежно від
місця інноваційної розробки в інноваційному циклі, де вторинний або
проміжний ринок інновацій – це ринок, на якому пропонуються ідеї
і технології з моменту їх створення до моменту продажу [12]. Таким
чином, ринок інновацій поділяють на первинний та вторинний залежно від кількості угод, які укладені з розробленою технологією або ще
незапатентованою ідеєю. Іншими словами, вторинний ринок інновацій – це ринок «готових ідей і розроблених технологій», який, на наш
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погляд, у найбільшій мірі відповідає об’єктно-процесному підходу до
визначення сутності інновацій.
Виникнення і розвиток вторинного ринку інновацій зумовлені
впливом двох чинників: по-перше, скорочення життєвого циклу товару потребує постійних інноваційних рішень і високої швидкості
їх впровадження; по-друге, далеко не всі патенти використовуються
великими фірмами, що проводять активну інноваційну політику. За
даними дослідників із США, кількість «працюючих» патентів зазвичай становить від 10 до 25 %; отже, здійснюючи продаж ліцензій на
свої патенти, такі фірми можуть забезпечити собі додатковий грошовий потік. Інші 75–90 % не використовуються не з-за їх економічної
неефективності, а внаслідок того, що потенційні споживачі не знають
про їх існування [3].
Як показали дослідження, домінуючу роль в інноваційному процесі в останні десятиріччя стала відігравати не стільки генерація ідеї,
скільки її швидка комерціалізація. Отже, для переважної більшості
сучасних компаній важливішим стає не процес створення інновації,
а її впровадження.
Інструментом залучення та освоєння передових технологій, як
відомо, є економічна категорія міжнародного трансферу технологій.
При цьому, зазвичай, виокремлюють два типа технологій, які виступають предметами міжнародного трансферу: нематеріалізована
(неуречевлена) і матеріалізована (уречевлена) технології. Якщо нематеріалізована технологія являє собою конструктивні рішення, технологічні методи, систематизовані знання та виробничий досвід, що
застосовуються для випуску товарів або надання послуг і здебільшого
відбиваються у патентах, ліцензіях, ноу-хау, то матеріалізована технологія – ц
 е технологія, яка втілена в машинах, устаткуванні, товарах.
Основним товаром на вторинному ринку інновацій є запатентовані і незапатентовані технології. При цьому одна технологія може
об’єднувати декілька видів нематеріальних активів.
Таким чином, однією з характерних особливостей вторинного
ринку інновацій є те, що на ньому здійснюється купівля і продаж специфічних товарів, до яких належать винаходи, корисні моделі, інтегральні мікросхеми або їх топографії, промислові зразки та «ноу-хау»,
котрі створені у високотехнологічних галузях. Оскільки застосування
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таких технологій пов’язане з визначеними труднощами, то вони часто супроводжуються і високотехнологічними послугами, за якими
сплачуються ліцензійні то роялтні платежі. Частка послуг у сукупній
товарній пропозиції залежить від багатьох чинників, а саме: складності інноваційного товару з точки зору замовника; вартості товару і
ризику, пов’язаного з його купівлею; ринкових умов, у тому числі від
сили впливу постачальника і замовника на умови оформлення контракту і політики конкурентів; вимог замовника; конкурентної стратегії,
тощо. При цьому можуть надаватися не тільки первинні послуги, котрі
є самостійною товарною пропозицією постачальника, але й вторинні, серед яких більшу частину мають не обов’язкові послуги (тобто
прийняті на даному ринку), а так звані «добровільні», що виходять за
межі звичайних для цього ринку пропозицій і пропонуються постачальником з метою профілювання своєї продукції для підвищення її
конкурентоспроможності. Окрім того, порівняно з іншими товарами,
при продажу інноваційної продукції частіше надаються і епізодичні
супровідні послуги постачальника, а у загальній пропозиції значну
частку складають і так звані інтегровані техніко-економічні послуги
[13].
Суб’єктами вторинного ринку інновацій витупають як держави
в особі підприємств – її представників, так і окремі фірми, зокрема
транснаціональні або багатонаціональні корпорації чи їх альянси,
дослідні установи та посередники.
Опрацювання останніх досліджень і публікацій щодо чинників
та особливостей функціонування розвитку ринку інновацій в умовах
глобалізації дозволило дійти наступних висновків:
- розробка основних наукомістких технологій, які формують ринок
інновацій і значною мірою визначають напрям і темпи розвитку
нового світового технологічного укладу, зосереджена у відносно
невеликому колі країн;
- з кожним роком ринок інновацій стає більш глобалізованим, бо
на ньому з’являються нові «гравці», що посилюють свої позиції
в експорті технологій;
- відбувається подальше поглиблення асиметрії інноваційного
розвитку країн, оскільки експортерами провідних технологій
виступають тільки деякі країни Азії, ЄС, Китай та США;
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- 42 країни світу експортують більше 10 % власного виробленого
обсягу передових технологій і тільки три з них, а саме: Філіппіни,
Сінгапур і Мальта – понад 50 %;
- активізується міжнародна співпраця за рахунок створення альянсів між корпораціями різних країн для спільного вирішення
науково-технічних проблем, що призводить до концентрації технологічних можливостей розвинених країн;
- сучасний ринок інновацій характеризується високою динамічністю та гнучкістю попиту, його інтенсивний розвиток спричинений переважно активними діями різноманітних корпорацій;
- новітні технології використовуються головним чином в країнах
базування, а потім, по мірі їх старіння, передаються у філії і вже
далі продаються за кордон у виді ліцензій;
- спостерігається тенденція розширення кола країн-власників дорогих патентів та концентрація тріодних патентів за країнами
ЄС, США, Японією та Китаєм;
- країни-інноватори все частіше виконують НДДКР не з метою
впровадження їх результатів у виробництво, а задля продажу
патентів менш розвиненим країнам;
- зростає ступінь монополізації ринку інновацій, оскільки ключовими «гравцями» на ньому є ТНК, котрі володіють 90 % усіх
патентів і завдяки застосуванню глобальних маркетингових стратегій поступово витісняють з нього дрібних «гравців»;
- на ринку інновацій головним напрямком торгівлі є внутрішньокорпоративний обмін, частка якого складає більше 92 %;
- поява багатьох нових видів інноваційних продуктів обумовлена
стрімким розвитком науково-технічного прогресу, особливо в
сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
- у структурі об’єктів вторинного ринку інновацій з кожним роком
зростає частка управлінських «ноу-хау», котрі полягають у нестандартних рішеннях, що застосовуються у менеджменті;
- відбувається нарощування обсягу торгівлі патентами і особливо
ліцензіями у вигляді франчайзингу;
- продовжується зменшення частки операцій по торгівлі патентами
на користь ліцензійних угод;

РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

27

- у ліцензійну торгівлю все більше залучаються фірми-посередники, які не створюючи інновацій, сприяють їх швидкій
комерціалізації;
- об’єкти ліцензійних операцій (винаходи, передовий технологічний досвід) все частіше з’являються без прямої орієнтації на ринок, виникаючи у процесі удосконалення власного виробництва
у рамках компанії;
- зацікавленість ліцензіара у наданні ліцензії часто викликається
не суто комерційними міркуваннями, а намаганням завоювати
міцні позиції на іноземному ринку, встановлюючи довготермінові зв’язки з партнером.
Таким чином, в результаті опрацювання різних аспектів сутності
поняття «інновації» та аналізу існуючих підходів до трактування сутності категорій «первинний» та «вторинний» ринки інновацій встановлено, що найбільш коректним для останньої дефініції є поняття
«ринок готових ідей і розроблених технологій», яке в найбільшій
мірі відповідає об’єктно-процесному підходу, що використовується
у світовій практиці при торгівля даною специфічною продукцією.
Знаходячись під впливом посилення процесів глобалізації та інтеграції світової економіки сучасний стан розвитку ринку інновацій
характеризується високою динамічністю та гнучкістю попиту.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та
НТП сприяли створенню сучасних передових технологій, котрі стали
підґрунтям для виробництва багатьох видів інноваційних продуктів.
Опрацювання матеріалів щодо складу об’єктів, суб’єктів та динаміки
показників функціонування ринку інновацій дозволило виділити його
специфічні особливості та чинники розвитку, на підставі яких можна
передбачити його подальший розвиток в умовах глобалізацій них
викликів та визначити нові ефективні шляхи передачі прогресивної
технології від наукової сфери до виробничої.
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АНАЛІЗ НАУКОВОГО ТА НАУКОВОТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

М

етою статті є розкриття та надання сутнісної характеристики науково-технічної
діяльності у контексті одних з ії суттєвих
складових, а саме підготовки наукових кадрів та досліджень і розробок. Представлення кількісної характеристики наукового потенціалу
України в цілому, а також ії окремих регіонів. Розгляд досягнутого
рівня фінансового забезпечення науково-технічної діяльності у країні, ії місце серед інших держав за наукомісткістю ВВП.
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу
суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та
інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного
зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти,
створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян
у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової
науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних
та інших потреб.
Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється
з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в
системі вищої освіти.
Під науковою розуміють інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на одержання та використання нових знань. Науково-технічна
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діяльність спрямована на одержання і використання нових знань у
всіх галузях техніки і технологій. Це полісистемний вид економічної
діяльності, що відноситься до сектору послуг, його утворюють три
взаємопов’язані й взаємообумовлені складові: дослідження і розробки
(ДіР), підготовка наукових кадрів, надання науково-технічних послуг.
Процес науково-технічної діяльності відбувається у нерозривній єдності її складових: процесу ДіР і підготовки наукових кадрів,
що містять етапи генерування, об’єктивації та об’єктивізації нових
наукових і технічних знань, та процесу надання науково-технічних
послуг, що опосередковує перебіг обох попередніх процесів.
Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура.
Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації та науковими
установами.
Переважна більшість закладів, що здійснюють підготовку аспірантів, підпорядкована шести міністерствам та академіям наук:
Міністерству освіти і науки та Національній академії наук – по 28 %,
Національній академії аграрних наук та Академії медичних наук – по
7 %, Міністерству охорони здоров’я – 5 %, Міністерству аграрної
політики та продовольства – 4 %. Схожа ситуація спостерігається і з
підпорядкованістю докторантур: Міністерству освіти і науки – 40 %,
Національній академії наук України – 25 %, Міністерству охорони
здоров'я та Міністерству аграрної політики та продовольства – по
5 %, Національній академії аграрних наук та Академії педагогічних
наук – п
 о 4 %.
При вищих навчальних закладах працює 47 % (225) аспірантур
та 61 % (162) докторантур, при наукових установах, відповідно, 53 %
(257) та 39 % (102). Найбільша кількість аспірантів навчається у галузі технічних, економічних, педагогічних та юридичних наук.
Переважна більшість аспірантів та докторантів навчається за
рахунок державного бюджету – 85 % та 93 % відповідно.
Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є
захист дисертації. У 2014 році питома вага осіб, які захистили кандидатську дисертацію становила 25 %, докторську – 27 %.
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Розподіл аспірантур та докторантур за регіонами нерівномірний. Більшість з них зосереджена у м. Києві – відповідно 222 і 108,
Харківській області – 63 і 39, Львівській – 34 і 20, Дніпропетровській –
28 і 14, Одеській – 27 і 19. В інших регіонах їх кількість обчислюється
одиницями, хоча немає жодного регіону, де були б відсутні аспірантура або докторантура.
У м. Києві навчається 10568 аспірантів і 822 докторанти, у
Харківській області відповідно – 3346 і 231, Львівській – 2358 і 117,
Дніпропетровській – 1408 і 66, Одеській – 2 011 і 92.
Україну варто відзначити як країну, що додержується гендерної
демократії в підготовці наукових кадрів. Жінки нарівні з чоловіками
використовують право на продовження освіти в аспірантурі та докторантурі. Так, у 2014 році жінки складали 60 % (17 тис.) загальної
кількості аспірантів та 52 % (1 тис.) докторантів.
Вікова структура аспірантів та докторантів має суттєві відмінності. Переважна більшість аспірантів (75 %) має вік до 30 років (34 % –
до 25 років, 41 % – 25–29 років), тоді як більшість докторантів (47 %)
вже досягли 40 років.
Упродовж 2014р. наукові та науково-технічні роботи виконували
999 організацій, 42,2 % з яких належать до підприємницького сектору
економіки, 42,0 % – до державного, 15,8 % – в ищої освіти.

Рис. 1 – Розподіл кількості дослідників за статтю і віком, осіб
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По Дніпропетровської області, згідно даним Державної служби
статистики України спостерігається скорочення кількості організацій,
які виконують наукову і науково-технічну роботу (рис. 2).
У розподілі організацій за секторами науки питома вага наукових
установ академічного профілю становила 31,2 %, галузевого профілю – 47,4 %, заводської науки – 5,6 %. Найбільша кількість організацій (178) була підпорядкована Національній академії наук України,
133 – Міністерству освіти і науки України, 86 – Національній академії
аграрних наук, 63 – Міністерству аграрної політики та продовольства
України, 27 – Міністерству промислової політики України, 33 –
Міністерству охорони здоров'я України, 34 – Національній академії
медичних наук, 15 – Національній академії педагогічних наук.
У 2014р. в розподілі за галузями наук частка організацій природничих наук становила 35,4 %, технічних – 40,4 %, суспільних – 12,1 %,
гуманітарних – 4,7 % та організацій багатогалузевого профілю – 7,4 %.
Загальна кількість працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи, на кінець 2014р. становила 109,6 тис.
осіб, у тому числі дослідників – 58,7 тис. осіб, техніків – 10,7 тис.
осіб, допоміжного персоналу та інших працівників по 20,1 тис. осіб.
У 2014 році частка виконавців наукових досліджень і розробок
(дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості
зайнятого населення становила 0,50 %, у тому числі дослідників –
0,32 %. За даними Євростату (табл. 1), найвищою ця частка була у

Рис. 2 – Динаміка зміни кількості організацій, які виконують наукову і
науково-технічну роботу у Дніпропетровській області
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Фінляндії (3,20 % і 2,28 %), Данії (3,20 % і 2,18 %), Швейцарії (2,66 %
і 1,37 %), Норвегії (2,56 % і 1,81 %) та Словенії (2,27 % і 1,34 %);
найнижчою – у Румунії (0,46 % та 0,30 %), Кіпру (0,71 % та 0,50 %),
Болгарії (0,74 % та 0,52 %) та Туреччині (0,74 % та 0,63 %) [1].
Питома вага докторів та кандидатів наук серед виконавців наукових досліджень і розробок становила 21,3 %. Частка дослідників з
науковими ступенями становила 32,3 %.
У 2014 році майже половину дослідників (45,8 %) становили
жінки. Частка докторів і кандидатів наук серед них становила 28,2 %.
Вищою за середню в Україні була питома вага жінок-дослідників у
галузі психологічних наук (77,6 %), педагогічних (73,3 %), філологічних (72,6 %), фармацевтичних (70,5 %), мистецтвознавства (69,8 %),
історичних (68,4 %), медичних наук (65,5 %). Нижчою за середню – у
галузі фізико-математичних наук (27,7 %), технічних (37,0 %), філософських (40,9 %), національної безпеки (41,9 %) та політичних наук
(42,9 %).
Понад три чверті загальної кількості докторів і кандидатів наук,
які виконували наукові дослідження і розробки, працювали в організаціях державного сектору економіки, 7,1 % – підприємницького
сектору, 13,5 % – вищої освіти.

Рис. 3 – Розподіл кількості організацій, які виконували наукові
та науково-технічні роботи, за галузями наук,%
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Таблиця 1
Кількість працівників наукових організацій
за категоріями персоналу

Усього
дослідники
техніки
допоміжний персонал
інші
Мають науковий ступінь
доктора наук
кандидата наук

Кількість
працівників,
осіб

У% до
загальної
кількості

109636
58695
10709
20128
20104

100,0
53,5
9,8
18,4
18,3

4260
14804

3,9
13,5

Із загальної
У% до
кількості
загальної
працівників –  кількості
жінки
жінок
53516
100,0
26890
50,2
х
х
х
х
х
х
1068
6561

2,0
12,3

У 2014 році кількість спеціалістів, які беруть участь у виконанні наукових та науково-технічних робіт на засадах сумісництва,
становила 48,5 тис. осіб, у тому числі дослідників – 42,7 тис. осіб,
техніків – 1,6 тис. осіб, допоміжного персоналу – 2,3 тис. осіб. У їхній
загальній кількості доктори наук становили 11,8 %, кандидати наук –
46,0 %, жінки – 46,4 %, з яких половина – фахівці з науковими ступенями. Більшість сумісників (83,9 %) працювала у вищих навчальних
закладах, 62,5 % яких – фахівці вищої кваліфікації.
Однією з найбільш важливих умов науково-технічної діяльності
виступає наявність різноманітних джерел фінансування науково-технічної діяльності й досягнутий рівень фінансового забезпечення цього виду діяльності у країні.
Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок становила 3565 грн., що майже відповідає середньому рівню
заробітної плати в економіці України (3480 грн.) і значно вище, ніж
в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2441
грн.) і закладах освіти (2745 грн.), але нижче рівня оплати праці у
сфері інформації та телекомунікацій (5176 грн.), фінансової та страхової діяльності (7020 грн.).
У 2014 році загальний обсяг витрат на виконання наукових та
науково-технічних робіт власними силами організацій становив
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10320,3 млн грн., у тому числі витрати на оплату праці – 5010,6 млн
грн., матеріальні витрати – 2375,6 млн грн., капітальні витрати –
236,7 млн грн., з них витрати на придбання устаткування – 187,9 млн
грн.
У 2014 році майже чверть загального обсягу витрат була спрямована на виконання фундаментальних досліджень, які на 96 % профінансовано за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Частка
витрат на виконання прикладних досліджень становила 16,5 %, понад дві третини яких асигнувалися за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів, та 20,5 % – за рахунок коштів підприємницького
сектору.
На виконання науково-технічних розробок спрямовано 47,8 %
загального обсягу витрат, які на 31,7 % профінансовані за рахунок
власних коштів, 36,4 % – іноземними фірмами, 20,2 % – організаціями
підприємницького сектору. Частка витрат на виконання науково-технічних послуг становила 11,1 % загального обсягу витрат. Більше
половини загального обсягу витрат спрямовано на дослідження і розробки зі створення нових або вдосконалення існуючих видів виробів,
технологій та матеріалів, 13 % яких – на замовлення промислових
підприємств.

Рис. 4 – Розподіл загального обсягу фінансування наукових та науковотехнічних робіт в Україні за джерелами,%
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Досягнутий рівень фінансового забезпечення науково-технічної
діяльності у країні можна оцінити на суспільному рівні за наукомісткістю ВВП як частки валових витрат на ДіР у ВВП. Фахівці акцентують увагу на тому, що при значенні наукомісткості ВВП до 0,4 %
реалізується лише соціокультурна функція науки, досягнуті значення
наукомісткості ВВП в інтервалі 0,4–0,9 % уможливлюють реалізацію
пізнавальної функції науки, і лише при перевищенні наукомісткості
ВВП на рівні 0,9 % відбувається економічна реалізація науки [11,
с. 93–94].
За попередніми розрахунками, питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 0,66 %, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,26 %. За даними Євростату, частка обсягу витрат на
наукові дослідження та розробки країн ЄС‑28 у ВВП становила 2,01 %.
Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у
Фінляндії – 3,31 %, Швеції – 3,3 %, Данії – 3,06 %, Німеччині – 2,85 %,
Австрії – 2,81 %, Словенії – 2,59 %, Франції – 2,23 %, Бельгії – 2,28 %;
меншою – у Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії та Болгарії (від 0,38 %
до 0,65 %).
Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій у 2014 році, становив
10950,7 млн грн., у тому числі обсяг науково-дослідних робіт –
4385,4 млн грн., обсяг науково-технічних розробок – 5341,5 млн грн.,
обсяг науково-технічних послуг – 1223,8 млн грн. Його питома вага у
ВВП становила 0,70 %.
Основними виконавцями фундаментальних і прикладних досліджень були організації державного сектору (відповідно 90,4 % і 62,5 %
обсягу цих робіт), науково-технічних розробок і науково-технічних
послуг – організації підприємницького сектору (відповідно 93,1 % і
77,9 %).
Безпосереднім результатом ДіР є нові наукові та технічні знання,
що розглядаються як наукові відкриття чи винаходи, що формалізовані
у наукових працях, якими виступають монографії, дисертації, статті у
наукових часописах, доповіді й матеріали конференцій, симпозіумів.
За розмислами Й. Шумпетера, «…навряд чи зустрічаються на світі
вчені, які постійно йдуть від одного свого твору до іншого, але рідко
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хто із дослідників за все своє життя ні разу не здійснить хоча б маленького, але власного відкриття» [12, с. 146]. Показники кількості
наукових праць, винаходів виступають показниками продуктивності
діяльності дослідника чи винахідника, вони беруться до уваги при
визначенні результативності функціонування і колективних суб’єктів
ДіР, крім того, показники кількості наукових статей, кількості поданих і отриманих заявок на патенти застосовують для характеристики
ефективності використання наукового потенціалу країн світу.
Кількість робіт, що виконувались науковими організаціями
України протягом 2014 року, становила 43,0 тис., з яких більше двох
третин упроваджено у виробництво або мали інші форми широкого
застосування. Із загальної кількості робіт 10,8 % спрямовано на створення нових видів виробів, 38,8 % яких – нові види техніки; 7,5 % – на
створення нових технологій, 44,6 % яких – ресурсозберігаючі; 2,5 % –
на створення нових видів матеріалів; 5,0 % – нових сортів рослин,
порід тварин, а також 17,3 % – зі створення нових методів і теорій,
більше половини яких були використані у подальшій роботі. У розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості виконавців
наукових досліджень і розробок загальна кількість виконуваних протягом звітного року наукових робіт становила 450 од.
Таблиця 2
Кількість виконуваних наукових та науково-технічних робіт
за напрямами, (од) [1]
Загальна кількість З неї упроваджено
Усього
у тому числі зі створення
нових видів виробів
з них нових видів техніки
нових видів технологій
з них ресурсозберігаючих
нових видів матеріалів
нових сортів рослин, порід тварин
нових методів, теорій
інших

42953

30662

4652
1806
3220
1435
1070
2165
7462
24384

3250
1146
2088
910
577
1848
4208
18691
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Кількість друкованих робіт (публікацій), підготовлених виконавцями наукових досліджень і розробок, у 2014 році становила
327,9 тис. од, що в розрахунку на 1000 працівників середньооблікової
кількості виконавців наукових досліджень і розробок становить 3439
друкованих робіт. Із загальної кількості друкованих робіт 6,6 тис. – окремі монографії, 637 яких видано за кордоном, 179,7 тис. – статті у
фахових наукових журналах, 33,8 тис. з яких надруковано в журналах,
що входять до міжнародних баз даних, та 15,2 тис. – підручники та
навчальні посібники.
Упродовж 2014 року в результаті діяльності наукових організацій до вітчизняного патентного відомства було подано 8029 заявок
на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної
власності (далі – ОПІВ), у тому числі 29,1 % – на винаходи і 2,8 % –
на сорти рослин. До патентних відомств інших країн було подано 51
заявку, у тому числі 54,9 % –на винаходи і 21,6 % – на сорти рослин.
У цей же період ними отримано 7864 охоронні документи України, в
інших країнах – 62. Серед отриманих охоронних документів на ОПІВ
28,5 % – патенти на винаходи і 5,0 % – на сорти рослин.
У 2014 році кількість науковців, які виїжджали за межі України
з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, становила
3,4 тис. осіб, для проведення наукових досліджень – 3,6 тис. осіб та
для викладацької роботи – 2 81 особа.
Переважна більшість виїздів (88,7 %) проводилась терміном до
3-х місяців, 10,6 % – до одного року, 29 осіб виїжджали більш ніж
Таблиця 3
Винахідницька діяльність наукових організацій

Кількість поданих заявок на видачу охоронних
документів, од.
з них
на винаходи
на сорти рослин
Кількість отриманих охоронних документів, од.
з них
на винаходи
на сорти рослин

В Україні

В інших
країнах світу

8029

51

2338
226
7864

28
11
62

2244
397

26
–
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на 2 роки. Вітчизняні науковці брали участь у 7,6 тис. міжнародних
семінарах, конференціях та інших заходах, що проводилися в інших
країнах. Наукові організації та установи України здійснили 2,0 тис.
таких заходів. На наукову роботу від міжнародних фондів було отримано 1885 грантів, у тому числі 63,3 % індивідуальних та 36,7 % – колективних. Загалом кількість науковців, які користувалися грантами,
становила 4,5 тис. осіб.
Результат підготовки наукових кадрів охоплює результати ДіР,
а саме нові наукові та технічні знання, сформульовані наукові й
практичні проблеми, науково-технічну інформацію, які генеруються
внаслідок оволодіння новим поколінням дослідників пізнавальним
інструментарієм та розвитку власних пізнавальних здатностей.
Економічну природу пізнавальних здатностей дослідника можна
розкрити з позицій людського капіталу: вони хоча і мають біологічну
основу, є власністю дослідника, їх розвиток відбувається внаслідок
інвестицій у підготовку наукових кадрів, вони використовуються у
процесі науково-технічної діяльності. Варто зауважити, що не усі з
підготовлених дослідників продовжують свою професійну діяльність
у сфері ДіР, проте набутий досвід творчості переноситься ними в інші
види економічної діяльності, й таким чином відбуваються якісні зміни практично в усіх видах людської діяльності, і не лише тому, що
сьогодні вони зорганізовані на науковій основі, але й завдяки розширенню інформаційного потенціалу їх суб’єктів.
Таким чином, підтверджено, що Україна традиційно вважається
державою з вагомим науковим потенціалом, визнаними у світі науковими школами, розвиненою системою підготовки кадрів. Але за для
нарощування її науково-технічного потенціалу потрібна спрямована
загальнодержавна політика, яка б об’єднала освіту, науку, виробництво, та фінансову систему. Вона має бути орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів, на створення сприятливих умов для
активізації наукової діяльності в державі. Будь-яка держава, в якій не
створюються гідні умови для праці вчених, приречена на відставання
у науково – технічному розвитку та втрати свого статусу. Активізації
науково-технічної діяльності повинні сприяти такі умови: попит на
науку має формуватися на загальнодержавному рівні; підвищення
обсягу фінансування вітчизняної науки; впровадження системи державного замовлення на створення новітніх технологій у сфері науки
і техніки; залучення молоді до наукової та науково-технічної діяльності як у галузі освіти, так і у промисловому секторі; впровадження
системи навчання та підвищення кваліфікації кадрів за кордоном.
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СУЧАСНИЙ СТАН КОКСОХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

П

ідприємства з виробництва коксу та хімічних
продуктів коксування об’єднані в підгалузь
чорної металургії – коксохімічну промисловість, яка є однією з найбільш значних областей сучасної індустрії,
що базується на родовищах вугілля.
Коксохімічні підприємства України мають свої певні принципи розміщення. Першим з них є орієнтація на наявність власного
коксівного вугілля і довізну сировину. Згідно з цим принципом виділяють підприємства Донбасу, виробничі потужності яких найбільші
(Авдіївський КХЗ, коксохімічне виробництво ПАТ «Азовсталь»).
По-друге, підприємства розміщуються з орієнтацією на споживача коксу. В Придніпровському регіоні чорна металургія стала
профільною комплексоутворюючою галуззю. На металургійних
підприємствах, які мають виразну спеціалізацію і стійкі зв’язки між
собою, виробляють близько 50 % чорних металів. Тут розташовано 14
металургійних заводів з 32 в Україні.
На ступінь концентрації виробництва коксу за регіонами в 2014
році вплинули політичні зміни в країні. Внаслідок цього обсяг виробництва коксу на підприємствах Донецької області знизився на 28,8 %,
що призвело до зменшення його частки з 50,4 % до 43,3 % (табл. 1).
Основним споживачем коксу є доменне виробництво, де, звичайно, використовують крупний кусковий кокс розмірами більше 25 мм
або більше 40 мм. У ливарному виробництві використовують тільки
крупно кусковий кокс.
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Таблиця 1
Ступінь концентрації виробництва коксу

Підприємство
ПАТ «Авдіївський коксо-хімічний
завод»
ПАТ «Металургійний комбінат
«Азовсталь»
ПАТ «Донецьккокс»
ПАТ «Ясинівський коксохімічний
завод»
ПАТ «Єнакіївський коксохімпром»
ПАТ «Макіївкокс»
Всього по області

Область

2013
Обсяг
вироб%
ництва,
тис. т

2014
Обсяг
вироб%
ництва,
тис. т

Донецька

3240

21,2

2380

18,6

Донецька

1524

10,0

1218

9,5

Донецька

324,9

2,1

203,1

1,6

Донецька

1572

10,3

918

7,2

Донецька
Донецька

607,0
875,6
8143,5

4,0
5,4
50,4

487,7
594,3
5801,1

3,8
4,4
43,3

«Арселорміттал Стіл» Кривий Ріг»

Дніпропетровська

1781

11,0

1808,4

13,5

ПАТ «Євраз – Дніпропетровський
металургійний завод ім.
Петровського»

Дніпропетровська

744

4,6

739

5,5

589,7

3,6

671,8

5,0

489

3,0

595,2

4,4

3603,7

22,3

3814,4

28,5

Луганська

3106,7

19,2

2188

16,3

Запорізька
Харківська

1148,2
155,8
16157,9

7,1
1427,8 10,7
1,0
152,4
1,1
100,0 13383,7 100,0

ПАТ «Євраз Баглійкокс»
ПАТ «Євраз Дніпродзержинський
коксохімічний завод»
Всього по області
ПАТ «Алчевський коксохімічний
завод»
ПАТ «Запоріжкокс»
ПАТ «Харківський коксовий завод»
Разом

Дніпропетровська
Дніпропетровська
Дніпропетровська

В агломераційному виробництві вживають дрібні сорти коксу,
так званий коксовий дріб'язок. Технологічно кокс виступає тут у ролі
палива й частково відновлювача.
У феросплавному виробництві застосовують сортований коксик
крупністю 10–15 мм («коксовий горішок») у якості вуглецевого
відновлювача.
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У кольоровій металургії крупний кокс є відновлювачем і паливом при виплавці свинцевих, олов'яних і мідних руд у шахтних печах.
На сьогодні 85–90 % коксу, що випускається в Україні, використовується у виробництві чавуну, чим і пояснюється формування
попиту на кокс саме завантаженням доменних потужностей.
Із цієї причини вітчизняні фінансово-промислові й холдингові
групи, до складу яких входять металургійні підприємства, прагнуть
одержати контроль над підприємствами коксохімічної промисловості.
У тому випадку, коли ця мета досягається, протиріччя між коксохімічними й металургійними підприємствами знімаються, а прибутковість
коксохімічних підприємств установлюється залежно від того, яке
місце їм приділяється в стратегії розвитку групи [1].
В коксохімічній промисловості переділ власності практично
завершений.
Сегментація коксохімічного виробництва за промисловими групами в Україні за станом на 2014 рік представлена на рис. 1 [2].
Перше місце з великим відривом займають металургійні підприємства групи Метінвест завдяки наявності достатнього обсягу
виробничих потужностей КХВ, в основному за рахунок Авдіївського
КХЗ, який покриває понад половину потреб групи в коксі. При цьому
коксохімічні потужності ПАТ "Азовсталь" на дві третини покривають
власні потреби (близько 30 % потреб групи). Інша частина поставок

Рис. 1 – Сегментація коксохімічного виробництва
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здійснюється підприємствами, у яких Метінвест і СКМ мають великі (але не контрольні) пакети акцій (Запоріжкокс, Донецьккокс,
Єнакіївський КХЗ).
Evraz розширив свої позиції за рахунок приєднання до групи
ПАТ «Дніпродзержинський КХЗ» і оцінюється на рівні близько
18,0 %. Третину поставок коксу з коксохімічних підприємств групи
Evraz поглинає ДМЗ ім. Петровського, інша частка поставляється на
вільний ринок. Російське коксівне вугілля, яке поступає з шахт цієї
групи, лише на 20 % задовольняє потреби підприємств у сировині,
решта закуповується у сторонніх виробників.
Третє місце за часткою виробленого коксу займають підприємства групи ІСД (приблизно 16 %). Стан групи ІСД, через істотні фінансові проблеми в попередніх роках, періодично порушує нормальну
роботу Алчевського КХЗ. Вузьким місцем для підприємств цієї групи
є відсутність власної бази коксівних вугіль.
Частка підприємств групи Донецьксталь у загальному обсязі виробленого в Україні коксу оцінюється на рівні близько 13 %.
Донецьксталь – єдина фінансово-промислова група, у якої є ресурс
вільного коксу, підтверджений наявністю сировинної бази.
У XXI столітті, з урахуванням змін економічного розвитку деяких країн, що розвиваються, а також нарощування тенденції до
споживання у високорозвиненій частині світу, проблеми обмеженості
природних ресурсів різко загострились. Коксохімічні підприємства
витрачають все більше часу на пошук недорогих, але якісних коксуючих вугіль [3].
Природа вугіль Донецького басейну така, що при високому рівні
витриніта, який забезпечує необхідний ступінь спікання, вони містять
сірку до 2,8 %, а мінеральна частина на 80 % складається з окислів
металів, які підвищують реакційну здатність і знижують термічну
стійкість коксу. Дані фактори негативно позначається на техніко-економічних показниках роботи металургів. Нові технічні вимоги
додатково ускладнюють збут українських вугіль, особливо менш коштовних марок. Наприклад, якщо в коксовій шихті для виробництва
коксу звичайної якості можна було використовувати до 30 % газових
вугіль, то для одержання міцного якісного коксу їх зміст обмежується
приблизно 15 % [4].
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Протягом багатьох років українські коксохіміки з метою забезпечення достатнього рівня якості коксу завозили в основному з Кузбасу
(Росія) до 27 % від необхідного обсягу переробки різних марок коксівних вугіль. При тому, що ці вугілля мають трохи низький рівень спікливості, вміст сірки в них перебуває на рівні 0,6–1,0 %, а мінеральна
частина практично не містить окислів заліза, що забезпечує необхідний рівень реакційної здатності й термомеханічної міцності коксу.
На сьогоднішній день зберігаються складності із забезпеченням
коксохімічних заводів коксівними вугіллями. Дефіцит коксу стимулював ряд підприємств імпортувати його з-за кордону.
На протязі останніх років роботу вітчизняних КХЗ не можна
характеризувати як стабільну (рис. 2).
В 2014 році обсяги виробництва коксу збільшились тільки на
ПАТ «Євраз-Баглійкокс» та ПАТ «Запоріжкокс». На інших підприємствах коксохімічної галузі скорочення обсягу виробництва коливається від – 41,6 % (ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод») до
– 0,7 % (КХВ ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод
ім. Петровського»). В цілому по вказаній групі підприємств виробництво коксу скоротилось на 20,6 %.
Генеральний директор «Укркоксу» Старовойт А. Г. заявив, що
наростити обсяги випуску коксу нам не дозволяє зростаючий імпорт
аналогічної продукції. За 10 місяців 2015 року ввезено 1 млн т коксу

Рис. 2 – Динаміка обсягу виробництва коксу
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[5]. Так, традиційно завозить кокс "ArcelorMittal Кривій Ріг". Крім
того, невеликі обсяги коксу імпортують ПАТ "Запоріжсталь" і ПАТ
"Дніпровський меткомбінат".
На коксохімічні заводи неритмічно поставляються вугілля як
українського видобутку, так і імпортні. Українські підприємства в
2014 році скоротили виробництво коксу на 21,4 % у порівнянні з 2013
роком – до 13,824 млн тонн. Українські шахти в 2014 році поставили
на коксохімічні заводи країни 8,9 млн тонн вугільного концентрату
(в 2013-м – 13,5 млн тонн). Крім того, по імпорту в 2014 році завезено
всього 9,7 млн тонн (в 2013-м – 11,4 млн тонн), у тому числі із РФ –
6,1 млн тонн (7,7 млн тонн), з США – 2,8 млн тонн (2,9 млн тонн).
Також невеликі обсяги поставлялися з Казахстану, Польщі, Чехії й
інших країн [5].
Незважаючи на те, що ціни на кокс в період з 2010 до 2014 року
підвищились в середньому на 22–25 % виторг від продажу основних
видів продукції на підприємствах вказаної групи має тенденцію до
зменшення (табл. 2).
Зміна виторгу по підприємствам неоднорідна. Тільки на ПрАТ
«Харківський коксовий завод» обсяг реалізованої продукції щорічно
зростає, але в 2014 році темп зростання суттєво знизився.
Таблиця 2
Чистий виторг коксохімічних виробництв
Підприємства

2011 р.
2012 р.
Тис. грн. Тис. грн. %

ПАТ «Євраз»
1365496 1159368
Баглійкокс»
3514758 3226073
ПАТ «Запоріжкокс»
ПАТ «Авдіївський КЗ» 10954739 8830122
ПАТ «Алчевський КЗ» 7691880 7022294
ПАТ «Ясинівський КЗ» 4516606 3501122
ПрАТ «Єнакієвський
2278479
897621
коксохімпром»
ПрАТ «Харківський
371620
379045
коксовий завод»
3431576 2643546
ПрАТ «Макіївкокс»
34125154 27659191
Разом

2013 р.
Тис. грн. %

2014 р.
Тис. грн. %

-15,1

1396568

17,4

1695135

21,4

-8,2
-19,4
-8,7
-22,5

2778026
7334500
5204527
2800064

-12,7
-13,7
-23,6
-15,5

3721529
6330556
178872
1929609

34,0
-13,7
-96,6
-31,1

-60,6

1081192

8,1

1025177

-5,2

2,0

463648

22,8

495389

6,8

-23,0 2038795 -17,6 1465111
-18,9 23097320 -13,4 16841378

-28,1
-27,1
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У той же час деякі коксохімзаводи мають у своєму розпорядженні
надлишкові запаси коксу. Макіївський КХЗ не знає куди збувати кокс,
тому що найближчі до нього підприємства простоюють: Єнакіївський
метзавод і його Макіївська філія, Алчевський меткомбінат.
Інформацію про фінансовий результат досліджуваних коксохімічних підприємств України наведено в табл. 3. В 2013 році ситуація
на підприємствах стабілізувалася, в цілому отримано прибуток в розмірі 11, 4 млн грн. Збитковими виявились тільки три підприємства.
Але погіршення політичної ситуації на Донбасі в 2014 р. призвело до
різкого скорочення виробництва на найбільш потужних коксохімічних заводах таких як ПАТ «Авдіївський КЗ», ПАТ «Алчевський КЗ»,
ПрАТ «Макіївкокс». В результаті тільки по вказаним підприємствам
збитки склали 4838,4 млн грн.
Наявність надлишкових для українського ринку потужностей
при слабкому попиті на українську продукцію з боку експортного
ринку, брак коксівного вугілля, відсутність дешевої транспортної інфраструктури – г оловні проблеми вітчизняної коксохімії.
В умовах жорсткої конкуренції на експортних ринках з боку
російських та китайських виробників коксу, надлишкові потужності
українських коксохімів призводять до ще більшої їх залежності від
внутрішнього попиту. Висока собівартість українського коксу обмежує попит з боку інших галузей і замикається, в основному, на
металургії. Неоднорідне розподілення металургійних комбінатів і
коксових заводів між українськими фінансовими групами при гострому дефіциті якісного коксівного вугілля приводить до парадоксу, коли
наявність надлишкових коксових потужностей практично виключає
можливість задоволення потреб українських меткомбінатів за рахунок внутрішнього виробництва.
Крім того, в Україні набирає силу тенденція до розвитку
енергозберігаючих технологій. Через високі ціни на газ українські
металургійні підприємства почали впроваджувати в роботу установки,
що використовують пиловугільне паливо. Сьогодні їх в Україні
працює 10 шт., тоді як кілька років назад їх було всього дві. Більше
того, у середньостроковій перспективі установками ПВПА будуть
оснащені всі великі й середні меткомбінати країни. Вони дозволяють
відмовитися від природного газу в доменному виробництві й знизити
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Таблиця 3
Прибуток до оподаткування коксохімічних виробництв
Підприємства
ПАТ «Євраз
Баглійкокс»
ПАТ «Запоріжкокс»
ПАТ «Авдіївський
КЗ»
ПАТ «Алчевський
КЗ»
ПАТ «Ясинівський
КЗ»
ПрАТ «Єнакієвський
коксовім-пром»
ПрАТ «Харківський
коксовий завод»
ПрАТ «Макіївкокс»
Разом

2011 р.
2012 р.
Тис. грн. Тис. грн.

2013 р.
Тис. грн.

2014 р.
Тис. грн.

-42988

-157179

265,6

-56976

-63,8

96309

-269,0

-304296

-18039

-94,1

-26606

47,5

-53013

99,3

-1109587 329,7

25843

-258248

-102,3 -1012993

-4019,8

2869

14062

390,1

26830

90,8

143632

88693

-38,2

-22561

-125,4

-260812

1056,0

-10319

-29645

187,3

45154

-252,3

47066

4,2

11189

24744

121,1

14179

-42,7

15155

6,9

23391
-70,6
-1163560 207,4

5543
11406

-76,3
-75607
-1464,0
-101,0 -4993711 -43881,4

79595
-378566

-3749816 -14076,2

споживання коксу. Але при цьому різко зростають вимоги до його
якості.
Природно, що великі кінцеві споживачі воліли імпортувати якісне
вугілля (до введення квот), тому що якість імпортної сировини вище.
Українське вугілля високо сірчане (1,5–2 %, у той час як вміст сірки в
імпортних аналогах становить 0,5–0,6 %) і має низькі термомеханічні
характеристики, що важливо при виробництві чавуну. У цілому, використання коксу українського виробництва негативно відбивається на
економічних показниках сталеплавильного переділу, тому що зростає
питома витрата сировини.
Наявність надлишкових для українського ринку потужностей
при слабкому попиті на українську продукцію з боку експортного
ринку; брак коксівного вугілля, відсутність дешевої транспортної
інфраструктури – г оловні камені спотикання вітчизняної коксохімії.
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У

наш час немає жодної сфери людської діяльності, в котрій тією чи іншою мірою, не використовувалась би прогнозна інформація.
Підвищена зацікавленість до майбутнього випливає із безпосередньої та гострої практичної потреби сьогоднішнього дня.
Передбачення подій дає можливість завчасно підготуватись до них,
врахувати їх позитивні та негативні наслідки, а якщо можливо – втрутитися в процес їх розгортання, контролювати його, цілеспрямовано
працювати над втіленням у життя однієї з виявлених альтернатив майбутнього. Наявність інформації про можливі результати та наслідки
управляючих впливів – необхідна передумова оптимального управління будь-якою системою.
Дослідженням методів прогнозування та їх застосуванням в
економіці займалися такі вчені-економісти, як Басовський Л. Є.,
Бережна О. В., Бережний В. І., Владимирова Л. П., Виханський О. С.,
Шелобаєв С. І.,
Бойко Є. І.,
Гальчинський А. С.,
Геєць В. М.,
Важинський Ф. А., Варналій З. С., Долішній М. І., Дорогунцов С. І.,
Злупко С. М.,
Коломієць І. Ф.,
Мельник А. Ф.,
Морозова Т. Г.,
Пирожков С. І., Романюк С. А., Фащевський М. І., Чумаченко М. Г.,
Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. та багато інших.
Існує безліч методів прогнозування. Продиференціювавши
їх загальну чисельність, необхідно вибрати оптимальний з них для
використання в кожній конкретній ситуації. Аналіз методів прогно-
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зування, вивчення цих методів, використовування їх у різних сферах
діяльності є заходом раціоналізаторського характеру.
Складність вибору методу прогнозування обумовлюється наступними моментами:
a. За останні роки відбулося суттєве зростання числа методів
прогнозування, обумовлене різноманітністю вирішуваних ними
завдань.
b. Постійно зростає складність вирішуваних завдань та об'єкта
прогнозування.
c. Відбувається зростання динамічності розвитку ринкового
середовища, прискорення темпів розвитку галузей, старіння
продукції.
Правильний вибір методу є запорукою успішного прогнозування. Метод прогнозування має забезпечити функціональну повноту і
реальність прогнозу, а витрати часу і матеріальних ресурсів мають
бути мінімальними.
На вибір методу прогнозування впливають:
• сутність проблеми, яка підлягає вирішенню;
• динамічні характеристики об'єкта прогнозування і ринкового
середовища;
• вигляд і характер інформації, яка розташовується;
• етап або фаза життєвого циклу ринку, галузі, продукту;
• тип управління підприємством;
• вимоги до результатів прогнозування.
Прогнозування якого-небудь фактора ринкової ситуації неможливо тільки на основі вивчення тенденції самого фактора, для більш
точного прогнозу необхідно побудова моделі, що відбиває велику
кількість зовнішніх і внутрішніх факторів.
Для розробки стратегій діяльності підприємства необхідний цілий ряд передбачуваних значень; прогнозування варіантів маркетингових програм, планування рекламних заходів та аналіз їх потенційної
ефективності, порівняльний аналіз роботи конкуруючих фірм і визначення тенденцій їх поведінки, потенційний обсяг попиту, вибір та обґрунтування оптимального портфеля замовлень, розрахунок потреби
в персоналі, оцінка та вибір потенційних клієнтів, постачальників та
ін. Від точності прогнозів залежить успіх діяльності підприємства.
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Отже, на будь-якому підприємстві виникає задача застосування методик прогнозування, найбільш оптимально вирішальних поставлені
завдання.
Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури [1–5] показує, що
в процесі прогнозування стратегії діяльності підприємства можуть
бути використані різні методи, які умовно можна розділити на наступні групи:
1. Експертні оцінки, основу яких становить суб'єктивна думка
високо кваліфікованих фахівців-експертів.
2. Екстраполяція або економіко-статистичне моделювання, засноване на аналітичній обробці наявних даних про об'єкт прогнозування
за минулий період і поширення виявлених тенденцій його розвитку.
3. Моделювання чи економіко-математичні методи, що передбачають створення структурних чи математичних моделей, що відображають найбільш істотні закономірності поведінки об'єкта прогнозування в їх тісній взаємодії, як з внутрішніми, так і з зовнішніми
чинниками.
Експертні методи використовують узагальнення і статистичну
обробку думок висококваліфікованих спеціалістів відносно майбутніх подій в тій чи іншій галузі знань. Спеціалісти, які виступають як
експерти, обпираючись на власний досвід, знання і відповідні матеріали, виносять судження про імовірність здійснення тієї чи іншої події
у майбутньому, умови і терміни її настання, послідовність майбутніх
подій, про відносну важливість різних факторів(ознак, параметрів,
напрямів розвитку і т. ін.), кількісне значення параметрів тощо. Хоча
з даними, що отримують від експертів, здійснюється математична
обробка, щоб отримати їх узагальнену думку та визначити точність
прогнозу, самі експерти, як правило, не використовують математичні
моделі при прогнозуванні. Експертні методи призначені для прогнозування якісних і кількісних характеристик, розвиток яких або
повністю, або частково не підлягає математичній формалізації через
відсутність достатньої і вірогідної статистики.
Методи експертних оцінок в прогнозуванні використовуються в
наступних випадках:
 в умовах відсутності достатньої за обсягом та достовірної
інформації про прогнозовані явища (процеси, об’єкти);
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 в умовах значної невизначеності середовища, де функціонує
об’єкт;
 в умовах дефіциту часу або екстремальних ситуаціях;
 при розробці середньо- та довгострокових прогнозів об’єктів,
які підпадають під вплив корінних змін, наприклад, наукові відкриття.
Одним із напрямків підвищення точності прогнозів є сумісне
використання результатів прогнозування, отриманих за різними
методами, тобто комбінування прогнозів. Комбінування прогнозів
може здійснюватися за рахунок сумісного використання інформації
як тільки різних математичних методів прогнозування, так й сумісно
математичних і експертних методів прогнозування. Створення комбінованих математичних прогнозів може здійснюватися за рахунок
обробки результатів прогнозування, що отримані різними математичними методами (наприклад, статистичною екстраполяцією і методом
математичного моделювання), а також шляхом використання різних
методів прогнозування на різних етапах визначення результату прогнозу (наприклад, використання даних статистичної екстраполяції)
для проведення математичного моделювання або використання даних
статистичної екстраполяції як вихідної інформації для прогнозування
можливих стрибків.
Методи екстраполяції тенденцій ґрунтуються на припущенні, що
закономірності, які склалися в минулому, будуть зберігатися і в майбутньому [10, с. 127]. За допомогою цих методів можна прогнозувати
зміни деяких кількісних характеристик об’єкта: це може бути деякий
числовий параметр, значення одиночної функції, стан об’єкта.
Методи прогнозування на основі екстраполяції тенденції, які
використовуються в управлінні виробництвом, мають ряд переваг:
 достатньо простий апарат дослідження, що привертає до нього широке коло спеціалістів;
 можливість використання для виконання розрахунків портативних і нескладних обчислювальних засобів;
 швидкість виконання розрахунків в оперативному режимі;
 наявність відносно невеликого масиву інформації.
Економіко-математичні моделі створюються і вивчаються тоді,
коли проводити експерименти з економікою дуже складно, а часто
і просто неможливо. При відсутності попереднього аналізу еконо-
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мічної ситуації такі експерименти можуть призвести до негативних
наслідків.
Моделювання має багатовекторний характер і його доцільно застосовувати в таких випадках:
 об’єкт недоступний для безпосереднього дослідження;
 об’єкт настільки складний, що дослідження його втрачає сенс
через складність самого дослідження, або ж через наявність великої
кількості побічних для даного дослідження факторів;
 дослідження на реальному об’єкті неможливі з деяких міркувань (моральних, фінансових або конкурентних).
Моделюючи конкретну ситуацію, аналітик має з’ясувати, наскільки чітко й точно модель відображає реальну дійсність і надійність отриманих кількісних оцінок.
У таблиці 1 представлено групування методів прогнозування (загальна кількість понад 150), які користуються найбільшим попитом.
Метод інтерв'ю рекомендується застосовувати для індивідуальної
бесіди прогнозиста та експерта, в ході якої по заздалегідь підготовленим питань експерт дає рекомендації щодо розвитку прогнозованого
об'єкта чи явища [12].
Аналітичні експертні оцінки використовуються для тривалої і
ретельної самостійної роботи експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану і шляхів розвитку досліджуваного об'єкта.
Метод «Дельфі» рекомендується для використання в групах, які
з широкого кола експертів, призначений для уникнення групового
впливу і розбіжності в думках, отримання усередненого прогнозу.
Метод аналізу ієрархій рекомендується застосовувати, якщо необхідно враховувати індивідуальні судження експертів, навіть у разі
розбіжностей, що показують критичні аспекти проблеми.
Налагодження і тестування стратегічних припущень доцільно
застосовувати для формулювання широкого спектру найбільш важливих припущень щодо параметрів проблеми, цілей і завдань стратегії
чи плану.
Систему симетричного об'єднання необхідно використовувати
для визначення пріоритетів у різних варіантах проектів з точки зору
технічних характеристик і соціальних цінностей запитів громадян
шляхом їх інтегрування.
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Таблиця 1

Групування методів прогнозування
Методи прогнозування

Індивіду- Колективальні
ні методи
Метод
інтерв'ю

Метод
«Делфі»
Метод
аналізу
ієрархій

Налагодження і
тестування
стратегічАналіних притичні
експертні пущень
оцінки
Система
симетричного об'єднання

Дескриптивна статистика

Експертні оцінки

Економіко-матемаЕкономіко-статистичне моделювання
тичне моделювання
НейромереАдаптивні Лінійні мо- Багатоміржеві технометоди
делі
ний аналіз
логії
ДискриміНейромереМодель Бра- Модель авнантний
жеве моделюуна
торегресії
аналіз
вання
Модель
Аналіз
КореляційІмітаційне
Хольта-Уінтренду
ний аналіз моделювання
терса
Метод еволюції для
двох- та
трьох параметричних
моделей

Теорія ігор
Спектраль- Регресійний
ний аналіз
аналіз

Метод адаптивної фільтрації

Метод
Бокса – 
Дженікса

Метод гармонійних
ваг

Метод
ОЛІМП

Теорія катастроф

Факторний
аналіз
Компонентний аналіз
Кластерний
аналіз

Узагальнюючи розглянуті методи експертних оцінок можна
зробити ряд загальних висновків. Розглянуті методи допомагають
побудувати реалістичний прогноз розвитку подій, однак не виключають суб'єктивізму в думках експертів. Основна проблема полягає в
тому, що досить рідко зустрічаються випадки, коли поведінка об'єкта
можна описати за допомогою досить чітких правил і процедур, застосовуваних при прогнозуванні. Більшість експертів використовують
інформацію для того, щоб вже на основі отриманих відомостей і інту-
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їції приймати рішення. Так що ефективність прогнозу безпосередньо
залежить від компетентності та рівня інформованості експерта. До
того ж ринок (обстановка) постійно змінюється, і кожного разу потрібно враховувати ці зміни.
Моделі експертних оцінок необхідні на першому етапі стратегічного планування, якщо:
1) об'єкт дослідження частково або повністю не піддається предметного опису;
2) в умовах невизначеності або відсутності достовірної статистики розвитку об'єкта;
3) при середньо- і довгостроковому прогнозуванні нових ринків,
продуктів нових галузей промисловості, схильних до сильного впливу НТП;
4) за відсутності необхідних технічних засобів моделювання;
5) при наявності екстремальної ситуації.
Точність експертних прогнозів безпосередньо залежить від досвіду, загальної ерудиції, інтуїції експертів і творчого підходу у вирішенні поставлених перед ними завдань.
Дескриптивну статистику доцільно застосовувати для характеристики вихідних даних, що дозволяють оцінити особливості кожного з досліджуваних показників в аналітичних або графічних видах.
Використовується для подальшого більш глибокого аналізу як перший
етап прогнозування.
Адаптивні методи (модель Брауна, Хольта-Уінтерса, метод еволюції для двох- та трьохпараметричних моделей, метод адаптивної
фільтрації, метод гармонійних ваг) рекомендується використовувати
для короткострокових прогнозів, якщо особливо важлива не тенденція, а динаміка розвитку досліджуваного об'єкта чи явища [18].
Модель авторегресії вважається корисною для опису і прогнозування стаціонарних часових рядів і нестаціонарних часових рядів,
що виявляють однорідні коливання навколо змінюється середнього
значення.
Аналіз тренду рекомендується для дослідження змін середнього
значення часового ряду з побудовою математичної моделі тренду і
прогнозуванням на цій основі майбутніх значень [8].
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Спектральний аналіз застосовується для описових статистик
одного тимчасового ряду або описових статистик залежностей між
двома тимчасовими реаліями; для виявлення властивостей рядів; для
перевірки адекватності моделей, побудованих іншими методами; для
стисненого подання.
Метод Бокса-Дженікса рекомендується використовувати для стаціонарних часових рядів, тобто є наявність статистичного рівноваги
щодо постійної середньої.
Метод ОЛІМП можливо використовувати для сезонних моделей,
тому що він є поширенням моделі авторегресії ковзного середнього
для моделювання нестаціонарних часових рядів [11].
Дискримінантний аналіз рекомендується використовувати для
перевірки гіпотез про можливість класифікації заданої множини
об'єктів.
Кореляційний аналіз дозволяє виміряти ступеня двох або більше
змінних, відобразити фактори, що найбільш істотний вплив на результативну ознаку і виявлення раніше невідомих причинних зв'язків.
Регресійний аналіз призначений для дослідження залежностей
конкретної змінної від різних факторів і відображення їх взаємозв'язку у формі регресійної моделі і відповідних графіків. В якості моделей можуть бути використані регресії: лінійна множинна, покрокова,
Гребньова, парна.
Факторний аналіз найбільш часто використовується як метод
головних компонент. Основним завданням є скорочення системи істотних факторів у просторі реєстрованих змінних.
Компонентний аналіз рекомендується застосовувати для визначення структурної залежності між випадковими змінними, в результаті і використання якої виходить статистичний опис об'єкта, що несе
інформацію, що міститься у вихідних даних.
Кластерний аналіз необхідний для розбиття спостережень на
однорідні групи (кластери) [19].
На сьогоднішній день статистика інтенсивно використовується
в багатьох областях, однак, серйозною складністю є наступне. Поперше, необхідно мати достатній для прояву статистичних закономірностей обсяг даних. По-друге, перед використанням моделі треба
чітко знати тенденції поведінки досліджуваного об'єкта за минулий
період і обґрунтувати можливість перенесення закономірностей
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минулого на обраний період прогнозу. По-третє, необхідно знати
математичну статистику і забезпечити методологічну порівнянність
даних. По-четверте, якщо на ринку відбувається будь-яка подія, що
кардинально змінює ситуацію, потрібно знову будувати нову модель
для фактично нового ринку. Таким чином, прогнозування на основі
екстраполяції можна застосовувати для короткострокового періоду
при досить великому накопиченому статистичному матеріалі.
У разі великої невизначеності та недостатності наявної інформації, ефективні економіко-математичні моделі, зокрема застосування
нейромережевих технологій. Переваги нейронних мереж полягають
у можливості інтеграції методів інтелектуального аналізу даних,
створення умов швидкого доступу до важливої інформації з метою її
подальшого аналізу та прогнозування, що дозволяє швидко реагувати
на зміну подій зовнішньої ситуації. Крім того, вони дозволяють переглядати дані та виявляти наявні в них закономірності або візуально,
або найпростішими методами [16].
Нейромережеві технології в порівнянні з традиційними методами математичної статистики забезпечують досить високу якість
рішень при менших витратах. Вони дозволяють виявляти нелінійні
закономірності у неоднорідних даних, дають хороші результати при
великому числі вхідних параметрів і забезпечують адекватні рішення при відносно невеликих обсягах даних. Вони є методологією та
математичним апаратом, що надає можливість ставити та математично – обґрунтовано розв’язувати навіть такі задачі, для яких відсутня
повноцінна статистика, або коли серед інформативних факторів є
лише якісні показники, забезпечуючи при цьому можливість адаптації економіко-математичних моделей до мінливих умов економіки.
Імітаційне моделювання рекомендується використовувати для
вивчення багатокомпонентних систем, отримання тенденції зміни
показників у часі й ґрунтується на застосуванні графів – орграфів.
Дозволяє виявити і відобразити прямі і зворотні зв'язки, завдяки чому
результати моделювання виявляються більш достовірними, ніж при
використанні структурних рівнянь.
У випадках, коли проблеми носять складний економічний характер, а саме залежать від різних чинників, що в більшості своїй перечать один одному і з часом відбувається так, що із-за них виникають
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істотні економічні збої, для вирішення цих проблем на стику економіки і математики застосовується такий економіко-математичний метод,
як теорія ігор [13].
Теорія катастроф необхідна для визначення нестійкості або стійкості розвитку різних систем, як метод дослідження стрибкоподібних
переходів, розривів, раптових якісних змін економічної системи.
При виборі методів прогнозування необхідно враховувати термін, на який здійснюється прогноз. Оцінку переваг і недоліків методів
для тих чи інших інтервалів попередження слід проводити перш за все
за достовірністю отримуваних результатів. Тому основне завдання,
яке стоїть перед прогнозистом, – поліпшити достовірність прогнозів
правильним вибором методів прогнозування. Тільки достовірні прогнозні висновки, яким би шляхом вони не були отримані, матимуть
пізнавальну цінність. Лише вони можуть бути основою для прийняття рішень, тобто стати дієвим знаряддям планування і управління.
Зі збільшенням інтервалу, на який здійснюється прогноз, зростає
вірогідність якісних змін об’єкта прогнозування. Цей факт необхідно
враховувати при виборі методів прогнозування.
Правильний вибір методу є важливою запорукою успішного
прогнозування. Метод прогнозування повинен забезпечити функціональну повноту і реальність прогнозу при мінімальних витратах часу
і матеріальних ресурсів.
На вибір методу прогнозування впливають:
• сутність проблеми, що підлягає вирішенню;
• динамічні характеристики об'єкта прогнозування та ринкового
середовища;
• вид і характер наявної інформації;
• етап або фаза життєвого циклу ринку, галузі, продукту;
• тип управління підприємством;
• вимоги до результатів прогнозування.
Узагальнюючи розглянуті методи можна зробити наступні висновки. По-перше, не існує універсального методу прогнозування,
який можна було б рекомендувати до використання у всіх ситуаціях і
здатного вирішити всі проблеми. Кожен з них розрахований на певне
коло завдань. По-друге, дані методи добре доповнюють один одного,
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застосування їх у поєднанні один з одним значно підвищить точність
прогнозів.
Успішне застосування методів прогнозування пред'являє серйозні вимоги до побудови баз даних, а також до якості інформації, що
міститься в них. На жаль, багато вітчизняних підприємств не можуть
поки скористатися новітніми технологіями обробки інформації саме
через некоректну організацію своїх даних. Тому в першу чергу виникають задачі проектування стратегічної бази даних, що потребує
великих трудових і матеріальних витрат. Однак, віддача від впровадження сучасних методів прогнозування достатньо велика, щоб великі підприємства могли створити і реорганізувати наявні БД.
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Н

а сьогодні інвестиційна діяльність є основою
розвитку підприємства. В умовах обмеженості
ресурсів, перш ніж впроваджувати інвестиційні проекти, кожне підприємство повинне обов’язково визначити ефективність проектів та обґрунтувати пріоритетність їх реалізації. Від
обраних методик визначення економічної ефективності інвестицій та
оцінки рівня ризику залежить реалістичність складених інвестиційних проектів і, як наслідок, отримання запланованого результату.
Проблеми визначення пріоритетності інвестиційних проектів
висвітлені в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема таких як Бень Т. Г., Бланк І. О., Гайдис Н. М., Гойко А. Ф.,
Гранатуров В. М., Гриньова В. М., Гуторов О.І, Гуткевич С. А.,
Дука А. П.,
Євтух О. Т.,
Жаворонкова Г. В.,
Загородній А. Г.,
Кісіль М. А., Коваленко Ю.М, Ковальов В. В., Кравченко В. А.,
Майорова Т. В.,
Мойсеєнко І. П.,
Пересада А. А.,
Рубін Ю. Б.,
Савчук В. П., Старостіна А. О., Стасюк В. П., Урванцева С. В.,
Федоренко В. Г., Шевченко О. Г., Дж. Кейнс, Массе П., та ін.
Недоліком більшості наукових робіт є те, що всі вони складені на
основі закордонних економічних умов і не пристосовані до сучасних
українських реалій. Окрім цього, у вітчизняній літературі відсутнє
логічне обґрунтування, у яких випадках які методики доцільно використовувати підприємствам і майже всі вони зводяться лише до визна-
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чення найприбутковішого проекту, без врахування можливих ризиків,
особливостей господарської діяльності і умов реалізації.
Аналіз існуючих методик оцінки інвестиційних проектів щодо
практичної придатності в сучасних ринкових умовах України.
Складання пропозицій щодо удосконалення існуючих методик задля
більш точної та реалістичної оцінки пріоритетності впровадження
інвестиційних проектів.
В теперішній час економіка України функціонує у вкрай несприятливих умовах. Значний сектор економіки, розташований у східних
регіонах, що складався з виробництва вугільної, металургійної,
машинобудівної промисловості та зазвичай забезпечував ефективне
функціонування інших об’єктів промисловості, опинився відрізаним
від іншої частини України і вже навряд чи підлягає відновленню в
найближчий час. Також слід відзначити погіршення умов ведення
підприємницької діяльності у зв’язку зі зміною податкової системи,
зростанням вартості сировини та електроенергії та зниженням купівельної спроможності населення. Через все це багато підприємств
опиняються на грані банкрутства і потребують введення інновацій чи
повної реорганізації.
На жаль, через низку факторів Україна для інвесторів залишається малопривабливою з точки зору вкладення коштів. Підприємства
повинні реалізовувати інвестиційні проекти за рахунок власних чи
позичкових коштів, що в стані кризи є дуже ризиковим. Від того,
чи буде інвестиційний проект успішним, в теперішніх економічних
умовах, може залежати, чи залишиться підприємство на плаву. Зараз
ми бачимо тотальне закриття малого та середнього бізнесу, а великі
підприємства функціонують в збиток собі. Саме тому підвищується
важливість якісної реалістичної оцінки інвестиційних проектів та
обрання насправді найбільш ефективного серед них.
Оцінка ефективності інвестиційного проекту відноситься до передінвестиційного етапу підготовки будь-якого проекту. На основі цієї
оцінки залежить, чи буде реалізовано цей проект, а від якості оцінки
залежатиме, чи отримає підприємство обіцяний дохід в майбутньому.
В науковій літературі існує безліч визначень поняття «інвестиційний проект». Розглянемо основні з них.
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Інвестиційний проект – це в спеціальний спосіб оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує конкретну
ціль [1].
Інвестиційний проект – це сфера діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розроблення
нової структури управління або програми науково-дослідних робіт
[2].
Інвестиційний проект – це основний документ, що визначає
необхідність здійснення реального інвестування, в якому у загальноприйнятій послідовності його розділів подаються основні характеристики проекту та фінансові показники, пов’язані з його реалізацією
[3].
Інвестиційний проект – це об’єкт реального інвестування, намічений до реалізації у формі придбання, нового будівництва, реконструкції тощо, на основі розгляду та оцінки бізнес-плану [4].
Окрім цих визначень існує ще безліч інших. Ми, в свою чергу,
пропонуємо свій варіант визначення:
Інвестиційний проект – це документально оформлений комплекс
конкретних заходів, що потребують капітальних та ресурсних вкладів
і націлені на задоволення певних цілей впродовж певного часу.
Зазвичай аналіз ефективності інвестиційного проекту проводять
у декілька етапів, а саме:
1) визначення мети проекту;
2) проведення аналізу ринку, довкілля, технічного, інституціонального, соціального, бюджетного аналізів;
3) оцінка ризиків;
4) проведення економічного аналізу проекту;
5) прийняття рішення про доцільність реалізації проекту.
При проведенні останнього етапу для інвесторів дуже велике
значення має співвідношення між прибутковістю і ризикованістю.
Саме тому варто оцінити, чи отримає підприємство прибуток і чи буде
ризик виправданим.
На жаль, на сьогоднішній день спостерігається зростання кількості провальних інвестиційних проектів. По перше, більшість авторів
проектів, в бажанні аби саме їх проект впровадили, надто оптимістично оцінують шанси на успіх, часто завищуючи кінцеві результати та
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ігноруючи всі можливі ризики. Також багато авторів проектів оцінюють проекти за закордонними методиками, які не підходять українським реаліям і мають ряд недоліків.
Для оцінки ефективності інвестицій використовують 2 групи
методів:
1. Статистичні – базуються на облікових оцінках і не враховують
всю тривалість життя проекту та нерівнозначність грошових потоків
у різні моменти часу. До них відносять:
1) термін окупності інвестицій (PF);
2) бухгалтерська рентабельність інвестицій (ROI);
3) коефіцієнт порівняльної ефективності.
2. Динамічні – засновані на концепції дисконтування та оперують часовими проміжками. До них відносять:
1) чиста приведена вартість (NPV);
2) індекс рентабельності інвестицій (РІ);
3) внутрішня норма дохідності проекту (ІRR);
4) модифікована внутрішня норма дохідності (МІRR);
5) дисконтованний строк окупності проекту (DPВ).
Розрахунки зазначених показників дозволяють визначити
ефективність проекту (об'єкта, заходи), але не характеризують його
порівняльну ефективність по відношенню до аналогічних об'єктів.
Оскільки перелічені показники є вартісними і розраховуються на
основі прогнозованих даних, вони залежать від інфляції, зміни рівня
цін, а також кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках. В
умовах нестабільної економіки прогнозувати ці фактори практично
неможливо, що, в свою чергу, суттєво знижує надійність і достовірність отриманих результатів і висновків [5].
На жаль, жоден з методів не є універсальним, всі вони оцінюють
інвестиційний проект лише з кількісного боку, а вибір кожного з методів залежить від конкретної цілі аналізу, від наявної інформації, рівня
невизначеності та безлічі інших факторів. Окрім того, кожна група
методів має свої переваги і недоліки, які варто враховувати.
Наведені методи неодноразово використовувалися в оцінці інвестиційних проектів і є ефективним засобом визначення економічного
ефекту від проекту. Але необхідно зазначити, що ці методи ефективні
в умовах стабільності закордонних країн, а в українських сучасних
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умовах кризи виявляється ряд недоліків, як у самих методах, так і в
інтерпретації цих методів вітчизняними авторами проектів. Тому при
складанні системи оцінки інвестиційних проектів слід зважено продумувати всі деталі та модифікувати існуючі методики.
Було виділено наступні недоліки, які можуть бути не враховані в
інвестиційних проектах і стати причиною недоотримання обіцяного
прибутку:
1) при оцінці вартості грошей у часі розрахунок ставки дисконту, як методом середньозваженої вартості, так і по ставці у банках
на депозити, не відповідає темпам інфляції. Зараз інфляція складає
приблизно 40 %, тоді як ставки на депозит не більше 30 %. Тобто підприємству вигідніше вкласти гроші у іноземну валюту, а ніж в банки
чи інвестиційні проекти. Це варто враховувати і при оцінці майбутньої вартості грошей коригувати ставку дисконту на середньорічний
індекс інфляції, а ще краще на його прогнозне значення. Це можливо
зробити за формулою [2]:

Ri = (1 + R ) × (1 + i) − 1 ,

(1)

де Ri – ставка дисконту з урахуванням інфляції;
R – ставка дисконту без урахування інфляції;
i – середньорічний індекс інфляції;
2) помилки при розрахунку амортизаційних відрахувань за проектом. Багато науковців мають сумніви у правомірності використання
амортизації для розрахунків ефективності інвестицій, адже амортизація як величина споживання основних фондів (інвестицій) не
може слугувати оцінкою ефективності тих самих інвестицій, а лише
характеризує розмір повернення інвестицій в процесі кругообігу
основних фондів і нагромадження коштів для простого відтворення.
У результаті таких розрахунків ефективність інвестиційних проектів
завищується порівняно до їх дійсної ефективності, тобто результати її
оцінки є невірогідними [6].
Але окрім цього питання є інші недоліки пов’язані з амортизаційними відрахуваннями, а саме:
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- не враховується амортизація раніше введених основних фондів
(наприклад, раніше введених будівель), що веде до завищення
прибутку, одержуваного від реалізації проекту;
- амортизація розраховується виходячи з ціни придбання (тобто
в первинну вартість основних фондів включається податок на
додану вартість, сплачений при придбанні об`єкту), що не є
коректним;
- у склад грошових потоків теоретично необґрунтовано входить
амортизація та залишкова вартість виробничих фондів в останньому році функціонування проекту;
3) помилки у визначенні податкового навантаження проекту:
- не виконуються розрахунки податку на майно;
- не враховується ПДВ, що приймається до заліку;
- подвійне обкладання ПДВ вартості основного обладнання при
визначенні розміру інвестицій;
4) в проектах зазвичай не враховується період будівництва об’єкту, період освоєння проектних потужностей, час досягнення проектної потужності і часто вважається, що проект з самого першого дня
існування вже приносить прибутки;
5) невідповідність графіка залучення джерел фінансування
графіку інвестицій, що приводить до виникнення дефіциту джерел
фінансування в деякі інтервали планування;
6) відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо визначення тривалості дії проекту, а існуючі методики з визначення його
тривалості не мають необхідної для практичного застосування конкретизації та зумовлюють суб'єктивізм у його визначенні, а відтак – і
визнання його ефективним чи неефективним [6];
7) неможливо передбачити грошові надходження за весь період
дії проекту, на які впливають зміни витрат і надходжень, оскільки їх
може бути дуже багато, і їх тим більше, чим більший строк дії проекту
(можливі зміни попиту на продукцію, конкуренції, цін на сировину,
енергоносії, на готову продукцію, ставок дисконтування, законодавчих
актів стосовно розмірів податків, норм амортизації, мита тощо) [6];
8) не врахування витрат, пов'язаних з організацією збутової мережі, підбором і підготовкою персоналу і інші складові.
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Також особливо поширеними недоліками є те, що не враховуються ризики та відбувається ігнорування фактору невизначеності.
Ми вважаємо, що визначення пріоритетності інвестиційних проектів
повинно відбуватись не тільки за ступенем його прийнятності (NPV),
а також з урахуванням ризикованості і ліквідності.
Під час визначення рівня ризику бажано використовувати кількісні показники, такі як стандартне відхилення і коефіцієнт варіації,
що показують ступінь можливої відмінності фактичних результатів
від очікуваної величини, оскільки це дозволить уникнути суб’єктивних оцінок та надасть змогу порівнювати конкретні проекти та вплив
ризиків на них.
Для врахування всіх ймовірних варіантів реалізації проекту рядом авторів [2,7] пропонується визначати очікуваний інтегральний
ефект. Якщо ймовірність різних умов реалізації проекту відома, то
очікуваний інтегральний ефект розраховується за формулою математичного очікування:
,

(2)

де Еоч – очікуваний інтегральний ефект проекту;
Еі – інтегральний ефект при і-тій умові реалізації;
Рі– ймовірність реалізації цієї умови.
У загальному випадку розрахунок очікуваного інтегрального
ефекту рекомендується здійснювати за формулою:
(3)
де Emax, Emin – найбільше та найменше з математичних очікувань
інтегрального ефекту за допустимими імовірнісними розподілами;
J – спеціальний норматив для врахування невизначеності ефекту, який відображає систему переваг відповідного господарського
суб’єкта в умовах невизначеності (рекомендується, щоб J= 0,3) [7].
Метод достовірних еквівалентів (інакше коефіцієнт достовірності) передбачає коректування очікуваних грошових потоків. З цією
метою розраховуються спеціальні понижуючі коефіцієнти для кожного планового періоду. Вони можуть бути визначені за формулою:
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(4)
де α1 – понижуючий коефіцієнт;
– величина чистих надходжень грошових засобів по безризиковій операції в період t;
t – номер періоду надходження грошових коштів (t = 1,…, n);
– очікувана величина чистих надходжень від реалізації проекту в період t.
Числова оцінка прийнятого критерію оцінки ефективності інвестиційного проекту має вигляд:
,

(5)

де CF0 – сума інвестицій (тобто негативний грошовий потік);
CFt – чисті грошові потоки (сума чистого прибутку та амортизації) у періоді t;
r – вартість капіталу, залученого для інвестиційного проекту
(процентна ставка);
п – тривалість прогнозованої дії проекту [8].
Якісне обґрунтування ефективності інвестиційного проекту, врахування рівня ризику та невизначеності не тільки створює у майбутніх
інвесторів впевненість у надійності своїх інвестицій, а керівництву
підприємства дає якнайповнішу картину становища підприємства,
але й допомагає підвищити шанси на успіх підчас реалізації проекту,
попереджуючи ризики та вчасно компенсуючи слабкі місця.
Проблема оцінки ефективності інвестиційних проектів несе в собі
глобальний характер і, як свідчить міжнародний досвід, існуючі методики потребують адаптації до умов економік кожної окремої країни.
Найбільш точна оцінка інвестиційного проекту не може гарантувати успішність реалізації самого проекту, оскільки кожен проект
несе в собі значну міру припущень та прогнозів. Саме тому визначення ризиків і заходи щодо його зменшення повинні бути одним з
основних критеріїв, які приймаються до уваги у процесі оцінки ефективності інвестиційних проектів.
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У

ринкових умовах господарювання кожне
підприємство у своїй діяльності стикається
з непередбачуваним і негативним впливом
зовнішнього середовища. Політична і економічна нестабільність, недосконалість законодавчої бази, посилена конкуренція, спад виробництва – призводять до того що значна кількість підприємств опиняються в кризовому стані, який для багатьох закінчується банкрутством.
Тому для сучасних українських підприємств постає необхідність
розробки та впровадження ефективного механізму антикризового
менеджменту, важливе місце у якому займає діагностика поточного
стану справ і прогнозування можливості банкрутства.
Актуальність і важливість цієї проблеми спричинила велику
різноманітність праць зарубіжних і вітчизняних вчених щодо теоретичних основ та методів діагностики кризового стану підприємства
[1–19]. Віддаючи належне науковій значущості результатів досліджень цих вчених, слід зазначити, що ряд важливих питань все ще
не знайшли вирішення. Необхідність діагностики кризового стану
підприємства, а також брак належного теоретичного і методичного
інструментарію обумовлюють необхідність їх вдосконалення.
Аналіз існуючих зарубіжних і вітчизняних праць щодо сутності
поняття «діагностика кризового стану підприємств» [1–6,8,9, 13] показав, що на сьогодні не існує однозначного трактування цього поняття. Автори залежно від цілей, об’єктів, суб’єктів, способів та етапів
проведення діагностики вкладають різний зміст (табл. 1).
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Таблиця 1

Погляди науковців щодо сутності поняття «діагностика кризового
стану» та «прогнозування ймовірності банкрутства»
Автор
А. Азріліян [3]
О. Андрушко,
М. Горбачевська [1]
І. Бланк [2]
Л. Коваленко,
Л. Ремньова [4],
Б. Масенко,
Т. Афонченкова [9]
Б. Коллас [5, c.56]
О. Кононенко,
О. Маханько [6, c 34]
Л. Лігоненко [8]
О. Пономаренко [13]
Б. Райзберг,
Л. Лозовський,
Є. Стародубцева [15]
Н. Романченко [14]

Ю. Терлецька [18]

Визначення поняття
Дослідження, орієнтоване на визначення цілей функціонування підприємства, методів їх досягнення та виявлення
недоліків
Система ретроспективного, оперативного і перспективного
цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінку загрози його банкрутства
та можливостей подолання кризи
Система цільового фінансового аналізу, спрямована на виявлення кризового стану підприємства, який спричиняє загрозу його банкрутства
Сукупність методів аналізу для своєчасного розпізнавання
симптомів фінансової кризи на підприємстві і оперативного
реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення ймовірності повної фінансової неспроможності суб’єктів господарювання
Виявлення в динаміці симптомів явищ, що затримують досягнення цілей та розв'язання завдань, розробка рішень
Являє собою цілу систему цільового фінансового аналізу,
спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в
майбутньому періоді
Діагностика проблем, що виникли у процесі функціонування підприємства та можуть зумовити негативні наслідки у
його життєдіяльності
Необхідний етап дослідження проблем, що мають місце у
процесі життєдіяльності певної системи, який відбувається
після виявлення проблеми в результаті контролю
Сукупність досліджень для визначення мети функціонування підприємства, способів їхнього дослідження, виявлення
проблем і варіантів їх розв’язання
Сукупність методів, спрямованих на виявлення проблем,
слабких місць у системі управління, які є причинами неблагополучного фінансового стану й інших негативних показників діяльності
Визначення наявності або відсутності кризової ситуації, з
одного боку, та виявлення проблем і пропозиція можливих
варіантів їх вирішення – з іншого
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Аналіз визначень «діагностики кризового стану» дозволяє відмітити певні особливості трактувань досліджуваного поняття, які
полягають в наступному.
1) Більшість авторів запропонованих визначень [1–4,6,8,9,13,15]
ототожнюють поняття «діагностика» та «аналіз» стосовно дослідження кризового стану підприємства. В своїх трактуваннях вони
використовують такі терміни як: «система цільового фінансового
аналізу», «сукупність методів аналізу». Іншою точкою зору є думка
авторів Коллас Б. та Терлецької Ю. О. [5,18], які використовують такі
терміни як: «виявлення симптомів», «визначення кризової ситуації».
На наш погляд, коректним в цьому сенсі є використання терміну
«діагностика», що є більш широким поняттям і включає: аналіз стану
об’єкта дослідження, за допомогою якого були визначені явні проблеми; глибоке дослідження проблем; виявлення причин та обґрунтування пропозицій їх подолання в майбутньому.
2) Переважна більшість поглядів [1,2,4,5,6,8,9,13,14,18] стосується саме того, що діагностику потрібно проводити для «виявлення
ознак кризового стану підприємства», «розпізнавання симптомів
фінансової кризи», «виявлення проблем, слабких місць», «оцінки
загрози банкрутства».
Іншої думки дотримуються автори Азрилиян А. Н., Райзберг Б. А.,
Лозовський Л. Ш. [3,15]. Вони вважають доцільними дослідження
«визначення мети функціонування підприємства» або «визначення
цілей функціонування підприємства».
3) Автори [1,5] в своїх працях вказують на необхідність проведення дослідження в «динаміці», використання «ретроспективного,
оперативного і перспективного цільового аналізу». Інші автори таких
особливостей не відмічають. На наш погляд, більш доречною є перша
точка зору та врахування динамічності показників, оскільки розрахований показник може знаходитись в гранично допустимих межах і,
навіть, мати високі значення, проте прослідковуватись його тривала
тенденція до спадання, яка може спричинити можливість виникнення
кризового стану підприємства у майбутньому.
На основі наведених висновків сформульовано визначення поняття «діагностика кризового стану», яке відбиває авторську точку
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зору на це явище. На нашу думку, діагностика кризового стану – це
систематичне, поетапне дослідження за допомогою сукупності методів аналізу, задля виявлення кризових ознак, які можуть спричинити,
або вже спричинили негативні наслідки у діяльності підприємства,
дослідження їх причин та оцінка можливих напрямків розвитку у
майбутньому.
Розглянувши та визначивши теоретичні аспекти досліджуваної
проблеми, наступним є аналіз методичних підходів, за допомогою
яких безпосередньо проводиться діагностика кризового стану та банкрутства підприємства.
У таблиці 2 представлено огляд та інтерпретацію існуючих моделей визначення вірогідності настання банкрутства підприємства різних зарубіжних і вітчизняних вчених, здійснено їх розподіл залежно
від країни, в якій була розроблена модель.
Таке велике різноманіття моделей представлене в таблиці 2 обумовлено тим, що як правило коректне використання моделей діагностики кризового стану можливе тільки в тих умовах, для яких вони
розроблені. Використання зарубіжних моделей в чистому вигляді для
українських підприємств представляється не доцільним, оскільки вони
побудовані на аналітичній інформації підприємств конкретної країни
та не відповідають умовам розвитку економіки України, їх критичні
інтегральні значення часто не досяжні для українських підприємств.
Проте треба прийняти до уваги, що в умовах в яких розроблялися дані
моделі, вони показали високі результати точності прогнозу. Тому ми
вважаємо за доцільне проведення аналізу, та виділення загальних рис
моделей, що дозволить обґрунтувати найбільш значущі показники
оцінки кризового стан та прогнозування банкрутства підприємства.
На рисунку 1 наведена частота використання показників у моделях діагностики кризового стану підприємств далекого зарубіжжя. Це
моделі країн США, Канади, Англії, Франції, Німеччини та Польщі. На
рисунку 2 наведена частота використання показників у вітчизняних
моделях діагностики кризового стану підприємств та моделях близького зарубіжжя (Росії, Білорусії).

Огляд існуючих методів та моделей діагностики кризового стану та прогнозування ймовірності
банкрутства підприємства
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Рис. 1 – Частота використання показників у моделях діагностики кризового
стану підприємства далекого зарубіжжя

Отже, згідно проведеного аналізу, в переважній більшості моделей далекого зарубіжжя використовується показник, який характеризує структуру капіталу (в 67 % моделей), в 58 % моделей використовується коефіцієнт оборотності оборотних активів та коефіцієнт
рентабельності активів. В 25 % моделей використовується показник

Рис. 2 – Частота використання показників у вітчизняних моделях
діагностики кризового стану підприємства та моделей близького зарубіжжя

РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

83

співвідношення грошового потоку до суми зобов’язань, частота використання інших показників не перевищує 17 %.
В українських моделях та моделях близького зарубіжжя найбільшу частоту використання також має показник структури капіталу
(78 %), таку ж частоту використання має коефіцієнт оборотності активів (78 %). Показники рентабельності активів та рентабельності реалізації мають також високу частоту використання (56 %). Коефіцієнт
забезпеченості власними оборотними активами, коефіцієнт поточної
ліквідності та рентабельність власного капіталу мають однакову частоту використання – 33 %. Частота використання всіх інших показників не перевищує 22 %.
На основі розуміння економічної сутності категорії «діагностика
кризового стану підприємства», аналізу існуючих моделей, а також недоліків, що мають місце при її практичному здійсненні запропоновано
методичний підхід, що враховує два аспекти. Перший аспект – оцінка
фінансового стану підприємства за допомогою сформованих на основі аналізу системи наступних пріоритетних показників: коефіцієнт автономії, рентабельність активів, рентабельність реалізації, коефіцієнт
оборотності оборотних активів, коефіцієнт поточної ліквідності. Крім
цього, на наш погляд, для більш коректної оцінки необхідно ввести
показники, які характеризують достатність та ефективність грошового потоку. Другий аспект – це оцінка кредитної історії підприємства,
яка характеризує виконання ним своїх кредитних зобов’язань на протязі певного періоду.
Для врахування галузевої специфіки металургійних підприємств
для кожного показника визначається його нормативне (рекомендоване) значення з огляду на специфіку галузі, що використовується як база
для порівняння фактичних значень показників конкретного підприємства. Ідентифікація стану підприємства здійснюється в залежності від
інтегральної оцінки його фінансового стану та кредитної історії, яка
базується на виконанні ним своїх зобов’язань. Такий підхід забезпечує поглиблену діагностику і дозволяє оцінити не тільки фінансовий
стан та перспективи банкрутства металургійного підприємства, а й
охарактеризувати його ділову (кредитну) репутацію.
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С

учасна економічна ситуація характеризується
фінансовою нестійкістю зовнішнього середовища, низькою ефективністю діяльності
підприємств, браком власних фінансових ресурсів, зростанням
конкуренції з боку закордонних виробників, підвищенням впливу
фінансових ризиків на діяльність підприємств. Ці та інші фактори в
комплексі ініціюють зниження фінансової безпеки окремих суб’єктів
господарювання та країни в цілому. В таких умовах розробка методів
оцінки фінансової безпеки підприємства має важливе методологічне
та практичне значення.
Взагалі фінансова безпека є складною і неоднозначною економічною категорією; до сих пір відсутня чітка й виважена наукова позиція
щодо її сутності та змісту, а по деяким питанням цієї проблеми точки
зору науковців принципово розходяться. Першочерговою задачею дослідження фінансової безпеки є аналіз і узагальнення підходів щодо її
сутності, що дасть можливість розробити методичний інструментарій
оцінки фінансової безпеки підприємства.
Аналіз наукових публікацій [5, 8, 11, 23, 24, 26] свідчить про
різноманітність наукових підходів, концепцій і певних теорій щодо
визначення сутності поняття «фінансова безпека» та механізму її
підтримки. Таке різноманіття трактувань фінансової безпеки підприємства виступає свідченням: значущості та складності проблеми,
а також незавершеності опрацювання її теоретико-методологічних
засад. Думки вчених щодо характеристики змісту поняття «фінансова
безпека» наведені в табл. 1.
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Таблиця 1

Визначення категорії «фінансова безпека підприємства»
Автор
І. О. Бланк[5]

К. С. Горячева
[8]

А. О. Єпіфанов
[11]

Р. С. Папєхін
[24]
Н. Й. Реверчук
[26]

Визначення
Фінансова безпека підприємства являє собою кількісно
та якісно детермінований рівень його фінансового стану,
що забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього
характеру, параметри якого визначаються на основі його
фінансової філософії і створюють необхідні передумови
фінансової підтримки стійкого розвитку в поточному та
перспективному періоді
Фінансова безпека підприємства – такий його фінансовий
стан, котрий характеризується збалансованістю і якістю
фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю
до загроз, здатністю фінансової системи підприємства
забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів,
місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів,
а також забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї
фінансової системи
Фінансова безпека – с тан підприємства, що:
1) дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і ліквідність у довгостроковому періоді;
2) забезпечує достатню фінансову незалежність; задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах
для стійкого розширеного відтворення;
3) здатен протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що прагнуть завдати фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч бажанню структуру власного
капіталу, або примусово ліквідувати підприємство;
4) забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень. Захищає фінансові інтереси власників підприємства
Фінансова безпека – визначає граничний стан фінансової
стійкості, в якому повинно знаходитися підприємство для
реалізації своєї стратегії, характеризується спроможністю
підприємства протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам
Фінансова безпека підприємства – це захист від можливих
фінансових втрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання
корпоративних ресурсів
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Отже, фінансова безпека в сучасній науковій літературі розглядається: по-перше, як стан захищеності інтересів підприємства,
по-друге, як стан ефективного використання ресурсів підприємства,
по-третє, як процес досягнення певного стану підприємства, по-четверте, як стабільна система забезпечення фінансовими ресурсами.
Розглянувши існуючі визначення поняття «фінансова безпека
підприємств» пропонуємо власне бачення сутності даної економічної
категорії. З нашої точки зору фінансова безпека підприємства – це
стан захищеності підприємства від негативного впливу зовнішніх і
внутрішніх фінансових загроз, який забезпечує своєчасне та повне
виконання фінансових зобов’язань, його сталий розвиток на короткострокову та довгострокову перспективу і найбільш ефективне
використання ресурсів підприємства, що виражається в позитивних
значеннях фінансових показників діяльності підприємства.
Ще більшою є різноманітність щодо методів оцінки рівня фінансової безпеки підприємства [5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24,25].
Аналіз різних методичних підходів щодо оцінки фінансової безпеки
підприємства представлено у табл. 2
Таблиця 2

Аналіз методичних підходів щодо оцінки фінансової безпеки
підприємства
Автор

1
І. А. Бланк [5]

Т. М. Гладченко [6]
М. М. Єрмошенко
[13]
Т. Б. Кузенко [18]
М. М. Єрмошенко
[13]
С. М. Ілляшенко
[15]
Т. Б. Кузенко [18]

Характеристика методичних підходів Метод оцінки
2
3
Дослідження фінансового стану та ос- Комплексний
новних результатів фінансової діяльності підприємства з метою визначення рівня захищеності його фінансових
інтересів від загроз, а також виявлення резервів його підвищення
Визначення найвищого рівня фінансо- Індикаторний
вої безпеки підприємств досягненням
індикаторами їх порогових значень
Вимір стану фінансової безпеки на Р е с у р с основі оцінки рівня використання фі- но-функціонансових ресурсів та оцінки рівня ви- нальний
конання стратегічних функцій
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Продовження табл. 2
1
І. В. Кудря
О. А. Кириченко
[16]

І.Б. Медведєва [20]
М. Ю. Погосова

М.В. Рета [21]
А. О. Іванова

В.М. Геєць [22]
Т. С. Клебанова
О.М. Підхомний
[25]
Л. С. Яструбецька

В.М. Геєць [22]
Т. С. Клебанова

2
Система відносних показників оцінки
фінансової безпеки, яка складається з
п’яти груп коефіцієнтів: коефіцієнти
структури капіталу, ділової активності
підприємства, рентабельності, платоспроможності та коефіцієнти, які показують ефективність використання
власних оборотних коштів
Оцінка сукупності часткових індикаторів фінансової безпеки як базисних
параметрів інтегрального оцінювання
стану фінансової безпеки промислового підприємства
Розрахунок інтегральних показників
рівня фінансової безпеки підприємства. Такий розрахунок пропонується
здійснити шляхом згортання показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності в єдиний
показник. Інтегральний показник визначається як площа багатокутника,
число вершин якого відповідає числу
приватних характеристик
Вивчення процесу динамічного формування та прогнозування рівня фінансової безпеки
Дослідження грошових потоків підприємств, а саме показника чистого грошового потоку в розрізі видів
фінансово-господарської діяльності
підприємства. З цією метою розроблена матриця динамічної фінансової
рівноваги. Розрахунок якісного показника рівня фінансової безпеки підприємства, що визначається експертним
шляхом
Вивчення процесу динамічного формування та прогнозування рівня фінансової безпеки

3
Коефіцієнтний

Інтегральний

Графічний
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Продовження табл. 2
1
О.М. Підхомний
[25]
Л. С. Яструбецька

2
Дослідження грошових потоків підприємств, а саме показника чистого грошового потоку в розрізі видів
фінансово-господарської діяльності
підприємства. З цією метою розроблена матриця динамічної фінансової
рівноваги. Розрахунок якісного показника рівня фінансової безпеки підприємства, що визначається експертним
шляхом

3

Проведені дослідження сутності фінансової безпеки підприємства та аналіз різних підходів та методів що до її оцінки дозволили
розробити методичний інструментарій діагностики фінансової безпеки підприємства, який передбачає:
а) експрес-оцінку на базі узагальнюючого критерію: відбір невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних у визначенні показників та постійне відстеження їх динаміки;
б) поглиблений аналіз фінансової безпеки за допомогою системи
локальних показників;
в) формування інтегральної оцінки: визначення фінансової безпеки певним (одним, сукупним) інтегральним показником.
Для проведення експрес-оцінки фінансової безпеки підприємства запропоновано використовувати критерій, який дозволяє кількісно визначити ступень впливу загроз на результати діяльності та стан
підприємства. В якості такого критерію, на наш погляд, доцільно використовувати абсолютний або відносний показник запасу фінансової
безпеки підприємства (ЗФБ). Абсолютний запас фінансової безпеки
визначається як різниця між об’ємом реалізації (Qp) та значенням
точки беззбитковості (ТБ).
ЗФБ = Qp –ТБ

(1)

Співвідношення між ЗФБ та точкою беззбитковості характеризує
відносний запас фінансової безпеки (ВЗФБ), який дозволяє визначити
ступінь захисту підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз.
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Qp –ТБ
·100 %
ТБ

(2)

Інтерпретацію запасу фінансової безпеки в залежності від рівня
відносного запасу фінансової безпеки запропоновано здійснювати
наступним чином.
– ВЗФБ ≥ 60 % – підприємство має високий рівень запасу фінансової безпеки, ризик банкрутства мінімальний;
– 10 % ≤ ВЗФБ < 60 % – підприємство має задовільний запас фінансової безпеки, ризик банкрутства помірний;
– ВЗФБ <10 % – запас фінансової безпеки підприємства є
низьким.
Чим вище значення показника запасу фінансової безпеки, тим
нижче ризик банкрутства підприємства і вище рівень фінансової
стійкості.
Поглиблену діагностику запропоновано здійснювати за окремими складовими фінансової безпеки, до яких ми вважаємо за доцільне
віднести: фінансову стійкість (незалежність); платоспроможність;
ділову активність; рентабельність діяльності.
Для формування системи локальних показників оцінки фінансової безпеки проведено аналіз частоти їх використання науковцями
(табл. 3).
Таблиця 3

Аналіз використання показників для оцінки фінансової безпеки
підприємства

7

8

+

+

+

+

9 10 11 12 13

Частота згадувань
авторами

6

Р. Папехин [24]

Т. Загорельська [14]

5

В. Орлова [23]

М. Єрмошенко [13]

4

І. Медведєва [20]

А. Єпіфанов [11]

3

Ю. Кракос [17]

К. Горячева [7]

2

С. Ілляшенко [15]

О. Барановський [3]

1
Мінімальний розмір
статутного фонду
Величина активів

О. Ареф’єва [2]

Показник

І. Александров [1]

Автори

14
2
2
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Продовження табл. 3
1
Обсяг продажу
Частка запозиченого капіталу
Розмір позичкового відсотка
Обсяг кредитів та позик
Коефіцієнт фін. левериджу
Періодичність погашення
кредиторської заборгованості
Період погашення
дебіторської заборгованості
Розмір питомого оборотного
капіталу
Коефіцієнт автономії
Рівень кредиторської і
дебіторської заборгованості
Коефіцієнт прибутковості
Коефіцієнти ліквідності
Рентабельність власного
капіталу
Показники оборотності
активів
Коефіцієнт покриття
Рентабельність активів

2

3
+
+

4
+
+
+

+

5

6

7

8

9 10 11 12 13

14
2
2
2
2
2

+
+

+
+

+

+

2

+

+

2

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

3
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

4
+

4

+

4
4

+

5
5
+
+

5
6

На основі логічного аналізу сутності показників, а також частоти
їх використання обґрунтовано систему локальних показників з диференціацією їх по окремих напрямах, які наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Основні показники фінансової безпеки підприємства
№
п/п

Показник

Сутність

Формула
Розрахунку

Рекомен.
значення

1

2

3

4

5

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
1

Коефіцієнт ав- Показує, яку частину у загальному капіталі складає
тономії
власний капітал.

Власний капітал
Сума балансу

≥0,5
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Продовження табл. 4
1

2

3

4

Ко е ф і ц і є н т
маневреності
власного капіталу

Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування
поточної діяльності, тобто
вкладена в оборотні кошти,
а яка частина капіталізована

Власні оборотні
кошти
Власний капітал

3

Коефіцієнт фінансування за
рахунок стабільних джерел

Показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних та
довгострокових позикових
джерел

4

Коефіцієнт за- Показує, яка частина оборотбезпечено сті них коштів фінансується за
оборотних ак- рахунок власних джерел
тивів власним
капіталом

2

Власний капітал +
Довгострокові
забов’язання
Сума балансу

Власні оборотні
кошти
Оборотні активи

5

0,2–0,5

>0,6

0,2–0,5

ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
1

Коефіцієнт по- Характеризує здатність підкриття
приємства виконати свої короткострокові зобов’язання
за рахунок оборотних коштів

2

Коефіцієнт по- Показує, яку частину поточ- Грошові кошти +
точної ліквід- них зобов’язань підприєм- Поточні фінансові
ності
ство спромогне погасити за
інвестиції +
рахунок грошових коштів та Дебіторська забор- ≥0,7–1,0
гованість
їх еквівалентів, фінансових
Поточні
інвестицій та дебіторської
забов’язання
заборгованості

3

Коефіцієнт аб- Дозволяє визначити частку Грошові кошти та їх
еквіваленти
солютної лік- короткострокових зобов’я≥0,2
відності
зань, що підприємство може
Поточні
забов’язання
погасити найближчим часом

4

К о е ф і ц і є н т Допомагає оцінити спроБівера
можність підприємства ви- Чистий прибуток +
Амортизація
конати всі фінансові зобов’язання та виявити загрозу Довгострокові за- ≥0,2
бов’язання +
банкрутства
Поточні забов’язання

Оборотні активи
Поточні
забов’язання

≥1,5–2,0
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Продовження табл. 4
1

2

3

К о е ф і ц і є н т Характеризує наявність у
втрати плато- підприємства
можливості
спроможності втратити через певний період часу свою платоспроможність
5

6

7

8

9

Ко е ф і ц і є н т
відновлення
плато спроможності
Ко е ф і ц і є н т
грошового
змісту чистого
прибутку
Коефіцієнт покриття боргу

Ко е ф і ц і є н т
ефективності
грошового потоку

4
5
Kn1 – значення коефіцієнта покриття
наприкінці звітного
періоду;
Kn0 – значення коефіцієнта покриття
на початку звітного
≥1
періоду;
Т – тривалість звітного періоду у місяцях;
3 – період втрати
платоспроможності
у місяцях

Характеризує наявність у
підприємства
можливості 6 – період відноввідновити через певний пе- лення
платоспро- ≥1
ріод часу свою платоспро- можності у місяцях
можність
Коефіцієнт грошового змісту чистого прибутку покаЧистий грошовий
зує, в якому ступені чистий
прибуток
прибуток є у формі реальних
Чистий прибуток
грошей, а в якому – є у формі
записів на папері
Чистий дохід
Характеризує здатність підприємства забезпечити свої Довгострокові забов’язання +
борги
Поточні забов’язання
Використовується для аналі- Чистий грошовий
прибуток
зу ефективності управління
грошовими потоками
Вихідний грошовий
потік
ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

1

2

К о е ф і ц і є н т Відображає швидкість обо- Виручка від реалізації продукції
о б о р о т н о с т і роту сукупного капіталу підСередньорічна варактивів
приємства
тість активів
К о е ф і ц і є н т Показує, скільки разів за рік
Виручка від реалізао б о р о т н о с т і обернулися кошти, вкладені
ції продукції
дебіторської в розрахунки
Середньорічна дезаборгованості
біторська заборгованість
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Продовження табл. 4
1
3

1

2

3

2
3
4
К о е ф і ц і є н т Показує розширення або Виручка від реалізації продукції
о б о р о т н о с т і зниження комерційного крекредиторської диту, наданого підприємству Середньорічна кредиторська заборгозаборгованості
ваність
ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
К о е ф і ц і є н т Характеризує ефективність Чистий прибуток
рентабельно- використання активів під- Середньорічна вартість активів
сті активів
приємства
К о е ф і ц і є н т Показує віддачу на вкладе- Чистий прибуток
рентабельно- ний власний капітал
Середньорічна
вартість власного
сті власного
капіталу
капіталу
К о е ф і ц і є н т Показує, яку суму чистого
Чистий прибуток
(збиток)
рентабельно- прибутку одержує підприємсті продажу
ство з кожної гривні продаЧистий дохід (виручка) від реалізації
ної продукції

5

Серед показників платоспроможності особливу увагу необхідно
приділити коефіцієнтам втрати та відновлення платоспроможності,
грошового змісту чистого прибутку, покриття боргу та ефективності
грошового потоку, які практично не використовуються при оцінці
фінансової безпеки підприємства. У той же час, на наш погляд, вони
є дуже інформативними. Коефіцієнт втрати платоспроможності дозволяє оцінити динаміку і заздалегідь виявити ознаки погіршення
платоспроможності. Якщо значення цього показника перевищує 1,
то є реальна можливість не втратити платоспроможність у найближчі
3 місяці. Якщо значення менше 1, то є наявність реальної загрози
втратити платоспроможність. Коефіцієнт відновлення платоспроможності характеризує наявність у підприємства можливості відновити
через певний період часу свою платоспроможність. Якщо значення
показника перевищує 1, то є наявність реальної можливості відновити платоспроможність упродовж півроку. Якщо значення менше
1, то у найближчі 6 місяців відсутня реальна можливість відновити
платоспроможність.
По кожній складовій визначається узагальнюючий показник (Y),
як середньозважена величина співвідношень фактичних та рекомендованих значень локальних показників з урахуванням їх значущості.
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,

(3)

,
– відповідно, фактичне та рекомендоване значення
де
і-го показника;
αi – коефіцієнт значущості і-го показника.
Інтегральна оцінка фінансової безпеки підприємства розраховується як середня величина узагальнюючих оцінок по всіх складових
та має такий вигляд:
(4)
де Yj – узагальнюючий показник за напрямками оцінки;
4 – кількість напрямків оцінки.
Залежно від отриманого значення інтегрального показника визначається ступінь фінансової безпеки підприємства:
І < 0,25 – г либока фінансова криза;
0,25 ≤ I < 0,40 – критичний рівень – існує загроза втрати фінансової безпеки;
0,40 ≤ І < 0,65 – недостатній рівень фінансової безпеки;
0,65 ≤ I < 1 – достатній рівень фінансової безпеки;
I ≥ 1 – високий рівень фінансової безпеки підприємства.
Розроблений методичний інструментарій оцінки фінансової безпеки підприємства дозволяє:
1) виконувати експрес-діагностику та своєчасно виявляти проблеми
підприємства по перших ознаках, що проявляються у зниженні
запасу фінансової безпеки;
2) розраховувати інтегральний показник рівня фінансової безпеки
підприємства та виконувати поглиблену оцінку, що дає змогу
здійснювати бенчмаркинг та виявляти проблемні зони в діяльності суб’єкта господарювання;
3) прогнозувати можливість виникнення фінансової кризи.
Практичне застосування запропонованого інструментарію оцінки фінансової безпеки підприємств дозволить отримувати об’єктивну
інформацію щодо фінансового стану підприємства та визначати конкретні напрямки підвищення її рівня.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗМІСТУ КОНКУРЕНТНИХ СТОСУНКІВ
В ЕКОНОМІЦІ

О

скільки категорія конкурентоспроможності
підприємства виступає критерієм оцінки ефективності реалізації його фінансово-господарської діяльності, визначення рівня конкурентоспроможності є одним
з актуальних питань в системі управління будь-яким підприємством.
Потреба у конкурентоспроможності продукції, підприємства, галузі
або регіону полягає в тому, що з'являються реальні можливості для:
− встановлення чинників, що впливають на конкурентоспроможність;
− усвідомлення того, що показники конкурентоспроможності є
надійним інструментом (хай далеко не єдиним) для оцінки стану
і перспектив підвищення ефективності діяльності підприємства;
− постійного підвищення своєї конкурентоспроможності.
Отже, переосмислення існуючих поглядів на економічну сутність конкурентоспроможності та формування якісно нового погляду
на досліджуване поняття є одним з основних напрямів управління
безпосередньо конкурентоспроможністю, а також ефективністю ді-
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яльності підприємства в цілому з метою ухвалення обґрунтованих і
ефективних управлінських рішень.
Питаннями дослідження сутності та методики оцінки конкурентоспроможності продукції та підприємств займалася і займається
велика кількість науковців, зокрема, Абен А. С., Артеменко В. О.,
Балєєвських А. С., Галєєв М. М., Єрежепова А. А., Кісліцина Т. Ф.,
Крупа С., Мельник С. І., Панишев А. І., Сагоконь Д. А., Свєтуньков С. Г.,
Юркова Е. А.
В той же час варто звернути увагу, що багато науковців досить
звужено підходять до формування уявлення про конкурентоспроможність, зокрема, з позиції її ієрархічності, залишається багато невирішених питань щодо інтеграції вказаного поняття у механізм формування конкурентних стосунків між суб’єктами господарювання, що
обумовило актуальність проведеного авторами дослідження.
У зв’язку з цим основним завданням дослідження визначено
формування авторської позиції щодо сутності конкурентоспроможності підприємств на основі побудови ієрархії конкурентоспроможностей та економічного змісту конкурентних стосунків між суб’єктами
господарювання.
З огляду на те, що в економічній науці поширено декілька понять конкурентоспроможності (продукції, підприємства, регіону,
національної економіки, світової економіки), вважаємо за необхідне
сформувати логічний ланцюжок їх взаємозв'язку. Враховуючи, що
конкурентоспроможність продукції зазвичай розглядається на мікрорівні діяльності самого підприємства, а світової економіки – у найбільшому охопленні – мегарівні, вказаний ланцюжок функціонування
конкурентоспроможності різних рівнів може бути представлений
таким чином (рис. 1).
У наведеній ієрархії можна прослідкувати поступове зростання
рівнів конкурентоспроможності, що дозволяє продукції окремо взятого підприємства з мікрорівня досягти мегарівня розвитку світової
економіки. Економіка більшості країн в тій чи іншій мірі інтегрована
у світові господарські відношення, у зв'язку з чим просто необхідно
поступово підвищувати рівні конкурентоспроможності від нижчого
до вищого.
Окремо слід зосередитися на специфіці формування конкурентоспроможності на мезорівні. З одного боку, є конкурентоспроможність
галузі, з іншої – регіону. На основі побудованого нами логічного
принципу вважається за правильне забезпечення спочатку конкурентоспроможності окремих галузей регіону, а потім усього регіону. Але
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при цьому існують такі важливі моменти: по-перше, конкурентоспроможність галузі в межах національної економіки часто виходить за
межі регіону, що значно розширює поняття конкурентоспроможності
галузі в територіальному масштабі, а, по-друге, галузеві господарства
даного регіону можуть бути менш порівняно з аналогічними господарствами галузі в інших регіонах, що ніяк не зробить даний регіон. Тому
вважаємо, що мезорівень конкурентоспроможності не може розглядатися як сукупність галузевої і регіональної конкурентоспроможності,
а лише за окремими її складовими. Що не можна сказати, наприклад,
про мікрорівень конкурентоспроможності, на якому конкурентоспроможність продукції в будь-якому підвищує конкурентоспроможність
підприємства, володіючи причинно-наслідковим зв'язком, навіть
якщо не всі види продукції даного підприємства.
Важливе значення також має перехід з мікро- на мезорівень
конкурентоспроможності. Не кожне підприємство, що входить в галузь або регіон, може витримувати рівень конкурентоспроможності
всієї галузі або всього регіону. Тобто в даному випадку також існують
проблеми забезпечення конкурентоспроможності на кожному рівні
побудованої ієрархії.
Особливий інтерес представляє взаємодія категорій «конкурентоспроможність підприємства» і «конкурентоспроможність регіону».
На наш погляд, без забезпечення дієвості першого, тобто конкурентоспроможності підприємств, незалежно від їх галузевої приналежності, важко забезпечити конкурентоспроможність даного регіону.
Отже, побудована ієрархія конкурентоспроможностей, з одного
боку, дозволяє визначити місце кожного суб’єкта господарювання в
забезпеченні певного рівня конкурентоспроможності, а з іншого – залишає ще багато нерозв’язаних питань щодо взаємозалежності сформованих типів конкурентоспроможності.
Переходячи до дослідження чинників, що формують конкурентоспроможність окремого суб’єкта господарювання, його діяльність і
продукцію, варто зупинитися на наступному. На основі таких чинників
формується сукупність складових конкурентоспроможності, які відповідають сучасним вимогам ринку, дозволяючи реалізувати приховані можливості його суб'єктів в ринкових умовах і умовах світової конкуренції.
У таблиці 1 представлені різні наукові підходи до класифікації
чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі.
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Як видно з таблиці, кількість підходів до класифікації чинників
забезпечення конкурентоспроможності підприємств досить різноманітна. При цьому можна виділити загальні підходи до класифікації
чинників, засновані на виділення чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Деякі автори (Зелісько Н., Крупа С.) виділяють
також так зване активне (ділове) середовище функціонування підприємства, що, на нашу думку, має місце, оскільки безпосередньо
взаємодіє з підприємством. Інтерес представляє також якісний підхід
Кисліциної Т.Ф. і її твердження, що якість продукції є чинником
конкурентоспроможності.
Важливе місце у підвищенні конкурентоспроможності підприємств учені відводять резервам зниження витрат на виробництво
продукції. Але і тут є свої особливості: постійне здороження матеріально-технічного забезпечення (техніка, паливно-мастильні матеріали) нейтралізує, а в деяких випадках навіть перекриває, всі виявлені
резерви зниження витрат.
У зв'язку з таким негативним впливом зовнішнього середовища
на конкурентоспроможність підприємств особливу увагу підприємства відводять формуванню конкурентних переваг у внутрішньому
середовищі, що впливає на успішність роботи всього підприємства
як системи: організаційно-управлінських, техніко-технологічних,
інноваційних, соціально-психологічних, інформаційних, фінансових,
інвестиційних, культурних, виробничих, продуктових, кадрових, мотиваційних, якісних, комунікаційних і т. ін. Здатність конкурентних
переваг підприємства протистояти впливу чинників зовнішнього
оточення за рахунок потенціалу внутрішнього середовища забезпечує
йому стійкі, стабільні конкурентні позиції на ринку в умовах нестабільної і, навіть кризової, економіки.
У теоретичному аналізі сутності і чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємств важливе значення набуває також
осмислення таких ключових понять, як об'єкт, предмет і суб'єкт конкуренції. Авторський підхід до визначення цих понять показаний на
рис. 2.
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Як видно з представленого рисунку, об'єктом конкуренції виступає попит споживачів, сформований на заданому сегменті ринку, на
який також претендують підприємства-конкуренти. З цього виходить,
що кожне підприємство – учасник ринку бореться за свого споживача
шляхом так званого змагання, розкриваючи економічну сутність самої
конкуренції як економічної категорії.
Суб'єктом конкуренції виступають безпосередньо підприємства-виробники продукції, що конкурують між собою за споживачів і
частку ринку, тобто за об'єкт конкуренції.
Що стосується предмету конкуренції, то нами він визначений як
товар (робота, послуга) із заданими характеристиками і споживчими
властивостями, за допомогою яких підприємства-суперники намагаються завойовувати прихильність споживачів.
Якщо формулювати мету самої конкуренції, то, на нашу думку,
вона полягає саме в забезпеченні і підвищенні конкурентоспроможності продукції, підприємства, галузі, регіону, національної і світової економіки, тобто рівнів ієрархії, окреслених нами за допомогою
рис. 1.
Результати підвищення конкурентоспроможності, сформульовані нами на рис. 2, відображають як мікро-, так і мезо- і макрорівень
забезпечення конкурентоспроможності підприємств в економіці.
Таким чином, розглянуті теоретичні підходи до трактування
конкурентоспроможності дозволяють сформулювати беззаперечних
положень, що стосуються важливості даних категорій для економіки
в цілому:
1. Конкуренція спонукає суб'єктів господарювання постійно
шукати і знаходити новий вид товарів, робіт, послуг (шляхом удосконалення характеристик, властивостей, смаків, складу продукції).
2. Конкуренція спонукає товаровиробників оперативно реагувати на зміни потреб, смаків і переваг споживачів.
3. Конкуренція є серйозною і беззаперечною альтернативою
монополії.
4. Конкуренція сприяє розвитку науки, техніки, технології, інформаційних систем і комунікацій.
5. Конкурентоспроможність є важливою характеристикою діяльності підприємства, що дозволяє сформувати конкурентні переваги та
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одночасно підвищити ефективність своєї діяльності і використання
наявних ресурсів.
6. Конкурентоспроможність підприємства забезпечується цілим
набором чинників, основними з яких є чинники внутрішнього, активного (ділового) і зовнішнього середовища.
7. Конкурентоспроможність сукупності підприємств забезпечує
конкурентоспроможність самого регіону.
8. Результати підвищення конкурентоспроможності окремо взятого підприємства виявляються на мікро-, мезо- і макрорівні.
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П

оглиблення фінансово-економічної кризи, зниження обсягів виробництва у промисловості
призвели до уповільнення або призупинення
розвитку багатьох підприємств та стали причиною банкрутства деяких з них. Така ситуація потребує кардинальних перетворень внутрішнього середовища суб’єктів господарювання та мобілізації зусиль
керівництва щодо адаптації їх діяльності до ринкових змін. Сьогодні
на підприємствах склалися вкрай несприятливі умови не тільки для
розвитку виробництва, здійснення заходів щодо впровадження досягнень НТП, але і для простого відтворення основних засобів, ступінь
морального та фізичного зносу яких складає більше 50 % і постійно
збільшується.
Об’єктивні умови настання кризових ситуацій в економічних
системах визначають актуальність проблеми діагностики ймовірності настання банкрутства. Для підприємства мета такої діагностики
полягає у своєчасному визначенні критичних значень ключових індикаторів діяльності, що вказують на негативні зміни у функціонуванні
підприємства. Це, у свою чергу, надає можливість розробляти та застосовувати необхідні антикризові заходи. Таким чином, діагностика
ймовірності банкрутства є важливим інструментом забезпечення стабільного функціонування підприємства в висококонкурентних умовах
ринкової економіки.
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У напрямі моделювання оцінки фінансового стану та діагностування банкрутства підприємств для різних країн розроблено значну
кількість дискримінантних багатофакторних моделей, наприклад,
Е. Альтмана для США [1], Р. Таффлера і Г. Тішоу для Великобританії,
К. Беєрмана для Німеччини, Г. В. Давидової і А. Ю. Бєлікова для Росії,
О. О. Терещенка [5] та О. І. Черняка для України та багато інших. В основі цих моделей лежить задача класифікації підприємств за рівнями
потенційної можливості їх банкрутства на підґрунті значень кількох
незалежних змінних (факторів впливу). Суттєвим доробком вітчизняних учених є розвиток нових методико-методологічних підходів до
діагностування ймовірності банкрутства, зокрема дослідження в галузі нечітких, нейромережевих моделей. Серед вчених, які займаються зазначеним напрямом, варто виділити праці А. В. Матвійчука [6].
Крім того, на сьогодні в Україні розроблено та затверджено офіційні
методики. Серед них – методика поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій, яку
затверджено Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, а також Методичні рекомендації щодо виявлення
ознак неплатоспроможності підприємств та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства,
затверджені Наказом Міністерства економіки України [4].
Сьогодні для України проблема збитковості та банкрутства і надалі залишається надзвичайно актуальною. В умовах кризового стану
економіки загалом більшість підприємств працює збитково, а також є
велика частка тих, що знаходяться на межі банкрутства або на стадії
порушення справ про банкрутство.
Аналіз статистичної інформації свідчить, що у 2013 році фінансовий результат промислових підприємств до оподаткування
склав 13698,3 млн грн, з них 63,3 % підприємств отримали прибуток
(81336,9 млн грн), а 36,7 % – збиток у розмірі 67638,6 млн грн. У 2014
році ситуація вкрай погіршилась – загальний збиток промислових
підприємств склав 161425,9 млн грн, частка збиткових підприємств
залишилась майже на рівні 2013 року (36,8 %), але у вартісному вимірі збитки склали 239503,4 млн грн. Рентабельність (збитковість)
операційної діяльності в цілому по народному господарству у 2014
році склала –3,9 %, у промисловості – зменшилась на 0,7 в. п. до рівня

РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

111

2013 року і склала 2,3 % [2]. За попередніми підсумками у 2015 р.
фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 230612,6 млн грн збитків (у 2014р. – 389114,4 млн
грн збитків). Прибуток склав 279049,8 млн грн і проти попереднього
року збільшився на 51,3 %. Збитків понесено на суму 509662,4 млн
грн (на 11,1 % менше, ніж за 2014р.). Частка збиткових підприємств
у 2015р. порівняно з попереднім роком скоротилася на 5,8 в. п. – до
31,9 % [3].
Погіршення фінансового стану підприємства, що супроводжується зростанням його боргів, викликає ризик зриву платежів по
зобов’язаннях, припинення будь-яких виплат і згортання його діяльності, тобто виникає ризик банкрутства. Діагностика банкрутства, таким чином, може служити джерелом об’єктивних оцінок фінансової
стійкості підприємств. Ступінь ризику банкрутства – це комплексний
показник, що характеризує як фінансовий стан, так і якість управління підприємством, і має своє вираження у фінансовому еквіваленті,
хоча і не вичерпується одними лише фінансовими наслідками. Так,
нецільове залучення коштів рано чи пізно призведе до того, що обсяг позикових засобів перевищить реальні можливості підприємства
розраховуватись із кредиторами. Це означатиме втрату фінансової
стійкості, що може бути виявлено за балансом підприємства.
Аналіз ймовірності банкрутства підприємства може здійснюватися на основі як неформалізованих, так і формалізованих моделей.
Неформалізовані моделі прогнозування банкрутства ґрунтуються на
фундаментальному підході, який передбачає при визначенні ймовірності оголошення підприємства банкрутом урахування максимальної
кількості факторів шляхом обробки фінансової та бухгалтерської інформації. На відміну від евристичних методів, економіко-математичне моделювання використовується як спосіб оцінки та прогнозування
фінансової діяльності підприємства на формальному рівні. На даний
час існує більше 200 різноманітних моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Всі ці моделі умовно можна розділити на три
основні групи: статистичні моделі, моделі на основі штучного інтелекту та теоретичні моделі [7].
Для оцінки ймовірності банкрутства підприємства найбільш
широко використовуються статистичні моделі (в 64 % випадків).
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Особливостями цих моделей є те, що вони: фокусуються на можливих
ознаках банкрутства; інформація береться з фінансової і бухгалтерської звітності підприємства; моделі можуть бути як одновимірними,
так і багатовимірними; використовуються класичні статистичні процедури моделювання.
В межах статистичного підходу виділяють наступні методи
моделювання:
• дискримінантний (однофакторні та багатофакторні моделі)
аналіз;
• аналіз умовної ймовірності (математично-аксіоматичний та
Баєсів підходи);
• кластерний аналіз (об’єднання в кластери близьких за певним
критерієм об’єктів);
• аналіз виживання (моделювання процесів настання критичних
подій для об’єктів тієї або іншої сукупності);
• бінарний вибір (logit- та probit-моделі).
У світовій та вітчизняній практиці серед статистичних моделей
найбільш широко застосовуються моделі на основі дискримінантного
аналізу. Цей підхід полягає в аналізі співвідношення фінансових коефіцієнтів, побудові дискримінантної функції за допомогою математичних процедур та розрахунку інтегрального показника Z, на основі
якого з певною долею ймовірності можна передбачити банкрутство
суб’єкта господарювання.
Найбільш відомими моделями оцінки ймовірності банкрутства
підприємств, отриманими за допомогою дискримінантного аналізу, є
моделі таких відомих західних економістів, як Е. Альтман, Р. Таффлер,
Г. Спрінгейт, Р. Ліс та ін. Проте в більшості цих моделей основна увага концентрується на певному факторі, що викликає певні суперечності. Деякі моделі оцінюють схильність підприємства до банкрутства
на основі показників рентабельності та ділової активності (модель
Альтмана, модель Спрінгейта, модель Р. Ліса), хоча орієнтація цих
моделей на фактори рентабельності та ділової активності не завжди
є виправданою. Адже, з одного боку, збитковість підприємства і є
свідченням загрози банкрутства, але це не означає, що підприємство
обов'язково має збанкрутувати. З іншого боку, висока рентабельність
не виключає можливість банкрутства, адже може супроводжуватись
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незадовільними показниками ліквідності та фінансової стійкості, що
є свідченням загрози банкрутства
Найпопулярнішою західною моделлю є п’ятифакторна модель
Альтмана, яка була опублікована автором у 1968 році [1]. Вона являє
собою алгоритм інтегральної оцінки загрози банкрутства підприємства, заснований на комплексному обліку найважливіших показників,
що діагностують кризовий фінансовий стан. На основі обстеження
підприємств-банкрутів, Е. Альтман визначив коефіцієнти значимості
окремих факторів в інтегральній оцінці можливості банкрутства.
Дана модель має такий вигляд:
Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + X5,

(1)

де Z – інтегральний показник рівня загрози банкрутства;
X1 – відношення власного оборотного капіталу до суми активів;
X2 – відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;
X3 – відношення операційного прибутку до суми активів;
X4 – відношення ринкової вартості акцій (власний капітал) до
заборгованості;
X5 – відношення чистої виручки (доходу) від реалізації до суми
активів (оборотність активів).
У результаті підрахунку Z – показника для конкретного підприємства робиться висновок: якщо Z < 1,81 – ймовірність банкрутства
становить від 80 до 100 %; якщо Z = 1,81–2,77 – середня ймовірність
краху компанії від 35 до 50 %; якщо Z = 2,77–2,99 – ймовірність банкрутства невелика від 15 до 20 %; якщо Z >2,99 – ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності протягом найближчих
двох років вкрай малий. Точність прогнозу в цій моделі на горизонті
одного року становить 95 %, на два роки – 83 %. Недолік цієї моделі в
тому, що за її допомогою можна оцінювати ймовірність банкрутства
лише великих компаній, які розмістили свої акції на фондовому ринку.
Пізніше Е. Альтман модифікував варіант формули для компаній,
акції яких не котирувались на біржі, замінивши показник ринкової
вартості акцій на їх балансову вартість (X4 ). Дана модель дозволяє
прогнозувати банкрутство за п’ять років з точністю у сімдесят відсотків та має наступний вигляд:
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Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 ,

(2)

де X4 – відношення балансової вартості власного капіталу до балансової вартості зобов’язань.
При Z ≤ 1,23 – імовірність банкрутства висока; при 1,23 < Z ≤
2,9 – імовірність банкрутства можлива (зона невизначеності); при Z >
2,9 – імовірність банкрутства низька.
Модель Р. Таффлера та Г. Тішоу є досить обмеженою у застосуванні, оскільки її можна використовувати лише відносно тих
підприємств, акції яких котируються на фондових біржах. Модель
Р. Таффлера та Г. Тішоу має такий вигляд:
Z = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4 ,

(3)

де X1 – відношення операційного прибутку до поточних
зобов’язань;
X2 – відношення оборотних активів до загальної суми зобов’язань;
X3 – відношення поточних зобов’язань до суми активів;
X4 – відношення чистої виручки (доходу) від реалізації до суми
активів.
Домінуюче місце у вказаній дискримінантній функції належить
показнику співвідношення операційного прибутку і суми поточних
зобов’язань підприємства, який має вагу в 3–4 рази вищу, аніж у
інших коефіцієнтів. Тому незначні коливання лише двох фінансових
показників (операційного прибутку і поточних зобов’язань) можуть
суттєво позначатися на зміні інтегрального індексу, а, отже, і на об’єктивності оцінок ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання.
Аналогічно, як і аналітична модель Е. Альтмана, модель Р. Таффлера
та Г. Тішоу має свою «зону невизначеності» – проміжок від 0,2 до 0,3,
що також можна зарахувати до її слабких сторін [10].
Модель Г. Спрінгейта побудована на основі дослідження впливу
19 фінансових показників. Ця модель передбачає розрахунок чотирьох
факторів, які орієнтовані на майбутні доходи підприємства. Вважають,
що точність виявлення загрози неплатоспроможності за цією моделлю становить 92 %, однак зі збільшенням прогнозного періоду цей
показник зменшується. Високий рівень достовірності прогнозування
загрози неплатоспроможності робить цю модель придатною для ши-
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рокого застосування, однак із застереженнями, аналогічними тим, які
стосувалися Z-критерію Альтмана. Модель Г. Спрінгейта має вигляд:
Z = 1,03 X1 + 3,07 X2 + 0,66 X3 + 0,4 X4 ,

(4)

де X1 – відношення власного оборотного капіталу до суми активів;
X2 – відношення операційного прибутку до суми активів
X3 – відношення операційного прибутку до поточних зобов’язань;
X4 – відношення чистої виручки (доходу) від реалізації до суми
активів.
При Z < 0,862 підприємство вважається потенційним банкротом.
Дискримінантна модель, розроблена Р. Лісом для Великобританії,
має вигляд:
Z = 0,063 X1 + 0,092 X2 + 0,057 X3 + 0,001 X4 ,

(4)

де X1 – відношення власного оборотного капіталу до суми
активів;
X2 – відношення операційного прибутку до суми активів;
X3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;
X4 – відношення власного капіталу до позикового капіталу.
Граничне значення показника дорівнює 0,037.
Однак проведені дослідження точності прогнозування банкрутства українських підприємств із використанням низки вказаних
вище моделей виявило занадто низьку їхню здатність до оцінювання
реального фінансового стану компаній та передбачення банкрутств
в умовах української економіки. Моделі прогнозування банкрутства
українських підприємств мають ґрунтуватись на іншому наборі показників, тобто задача не може бути вирішена тільки зміною числових
значень коефіцієнтів моделі. Все це зумовлює необхідність розробки
нової моделі оцінки фінансового стану та діагностування банкрутства
підприємства, яка буде враховувати специфіку економіки України.
Проблему неможливості використання зарубіжних методик у
практиці оцінювання фінансового стану українських підприємств
спробував вирішити вітчизняний економіст О. О. Терещенко. Він
довів об’єктивну неспроможність традиційних вітчизняних методик
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аналізу фінансового стану давати адекватну оцінку кредитоспроможності та загрози банкрутства суб’єктів господарювання і розробив
комплекс дискримінантних моделей діагностики фінансової кризи
українських підприємств (табл. 1). Суттєвою перевагою зазначеного
підходу є врахування галузевих особливостей об’єктів дослідження
при побудові дискримінантних моделей діагностики банкрутства.
Для побудови дискримінантних моделей діагностики ризику
банкрутства було сформовано первинний каталог незалежних змінних
Таблиця 1
Дискримінантні моделі діагностики банкрутства Терещенка О. О. [5]
Групи видів економічної
№
діяльності
моделі
1
Сільське господарство
2
3

4

5.
6
7
8

Дискримінантна модель

Z = 0,105·X1+1,567·X2+0,301·X3+
+1,375·X4+1,689·X8 +0,168·X9 - 0,260
Харчова промисловість
Z = 0,261·X1+1,272·X2+0,13·X3+
+0,486·X4+0,639·X9 +0,221·X10 - 1,433
Інші галузі обробної промис- Z = 0,139·X1+1,535·X2+0,486·X3+
ловості (текстильна, перероб- +1,459·X4+0,265·X9 +0,159·X10 ка деревини, хімічна, целю- - 1,757
лозно-паперова тощо)
Добувна промисловість, ме- Z = 0,213·X1+2,208·X2+0,67·X3+
талургія, машинобудування, + 1,13·X4+ 1,48·X5 + 0,515·X8+
виробництво електроенергії, + 0,467·X10 - 2,599
газу, води
Будівництво
Z = 0,333·X1+1,458·X2+0,395·X4+
+1,407·X5+ +0,040·X6 +0,41·X10 - 2,325
Оптова та роздрібна торгівля, Z = 0,268·X1+1,773·X2+1,478·X4+
готелі та ресторани
+ 0,775·X5+0,028·X6 +
+ 0,097·X9+0,177·X10 - 2,026
Транспорт
Z = 0,145·X1+1,481·X2+1,007·X4+
+ 0,048·X6+0,146·X10 - 1,779
Інші види діяльності
Z = 0,306·X1+0,331·X2+1,309·X4+
+0,050·X6+0,363·X9 +0,258·X10 - 1,387
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(індикаторів фінансового стану підприємства), враховуючи наступні
критерії їх відбору для проведення дискримінантного аналізу:
• рівень кореляційного зв’язку між окремими показниками, які
включаються в дискримінантну функцію, має бути мінімальним;
• незалежні змінні дискримінантної моделі мають репрезентувати
групи показників, що характеризують різні параметри фінансового стану;
• значення показників мають істотно коливатися у разі відповідних змін фінансового стану підприємства, тобто різнитися в
залежності від групи об’єкта дослідження та бути максимально
наближеними при внутрішньогруповому порівнянні;
• показники мають об’єктивно відображати фінансовий стан
підприємства;
• значення незалежних змінних у межах вибіркової сукупності
повинні бути розподілені нормально.
З урахуванням зазначених критеріїв науковцем Терещенком О. О.
відібрано 10 фінансових індикаторів, які репрезентують усі групи фінансових показників (табл. 2) [5].
Розроблена дискримінантна модель О. О. Терещенка має значні
переваги над традиційними методиками: є зручною в застосуванні;
розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних; враховується сучасна міжнародна практика; за рахунок використання
різноманітних модифікацій базової моделі до підприємств різних видів діяльності вирішує проблему критичних значень показників; враховує галузеві особливості підприємства. Однак дана методика не є
досконалою і має свої недоліки: відсутність поглибленої класифікації
стійкості фінансового стану (існує лише – задовільний та незадовільний фінансовий стан); отримання значень в границях від –0,9 до 0,9
зобов’язує проводити додатковий аналіз для ідентифікації стійкості
фінансового стану.
Заслуговує на увагу модель, яка була розроблена авторським
колективом під керівництвом А. В. Матвійчука [6]. Модель оцінки
суб’єктивної ймовірності банкрутства українських підприємств у вигляді дискримінантної функції в якості пояснюючих змінних не використовує жодного показника, що розраховується на підставі прибутку
чи чистого прибутку. Такий підхід пояснюється тим, що переважна
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Таблиця 2
Набір незалежних змінних для дискримінантної моделі [5]
Незалежна
змінна
X1
X2
X3
X4

X5

X6
X7
X8
X9
X10

Алгоритм розрахунку
Поточні активи
Поточні забов’язання
Власний капітал
Валюта балансу
Чиста виручка від реалізації
Валюта балансу
Cash – flow 1
Чиста виручка від реализації +
інші операційні доходи
Cash – flow 2
Валюта балансу
Чиста виручка від реалізації
Позичковий капітал
Cash – flow 1
Позичковий капітал
Фінансовий результат
до оподаткування
Чиста виручка від реализації
Фінансовий результат
до оподаткування
Власний капітал
Чиста виручка від реалізації
Середні залишки обігових коштів

Характеристика
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт фінансової
незалежності
Коефіцієнт оборотності
капіталу
Коефіцієнт
рентабельності
операційних
продажів по Cashflow 1 (операційний
прибуток+амортизація)
Коефіцієнт
рентабельності активів
по Cash-flow 2 (чистий
прибуток+амортизація)
Коефіцієнт оборотності
позичкового капіталу
Відношення Cashflow 1 до позичкового
капіталу
Рентабельність
продажів
Рентабельність
власного капіталу
Коефіцієнт оборотності
оборотних активів

більшість українських підприємств декларує надто низький прибуток від своєї діяльності, або навіть збитки, щоб уникнути високих
податкових навантажень. Модель оцінки ймовірності банкрутства
А. В. Матвійчука має вигляд:
Z = 0,033 X1 + 0,268 X2 + 0,045 X3 + 0,018 X4 + 0,005 X5 + 0,015 X6 + 0,702 X7 (5)
де X1 – відношення оборотних активів до необоротних активів;
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X2 – відношення чистого доходу від реалізації до короткострокових зобов’язань;
X3 – відношення чистого доходу від реалізації до власного
капіталу;
X4 – відношення валюти балансу до чистого доходу від реалізації;
X5 – відношення власного оборотного капіталу до суми оборотних активів;
X6 – відношення залученого капіталу (довгострокові та короткострокові зобов’язання) до валюти балансу;
X7 – відношення власного капіталу до суми забезпечень та залученого капіталу.
Якщо при оцінюванні фінансового стану підприємства із застосуванням моделі (5) отримуємо значення Z більше за 1,104, то це
свідчить про задовільний фінансовий стан та, відповідно, низьку ймовірність банкрутства. Чим вище значення Z, тим стійкіше становище
підприємства. Якщо значення Z для підприємства виявиться меншим
за 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. Із зменшенням показника Z збільшується можливість банкрутства аналізованого підприємства [6].
Основним недоліком моделі А. В. Матвійчука є виділення лише
двох класів стану підприємства, що не завжди достатньо для оцінки
реальної фінансової ситуації. Адже до групи платоспроможних підприємств можуть потрапити як компанії із стабільним фінансовим
станом, так і платоспроможні підприємства на порозі кризи. Так само,
до групи неплатоспроможних підприємств можуть увійти компанії з
легкою фінансовою кризою і підприємства–повні банкрути. Це дещо
викривлює реальну оцінку фінансового стану підприємства і, відповідно, не дає можливості приймати адекватні управлінські рішення. У
цьому контексті важливим є завдання проведення аналізу фінансового стану підприємства з позицій оцінювання часу, що залишається до
її ймовірного банкрутства.
Визначення інтегрального показника на основі дискримінантної
функції пов’язано із рядом інших загроз невірної класифікації. Так,
наприклад, частина показників, що є в дискримінантній моделі, можуть бути надто низькими для певного підприємства у порівнянні зі
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своїми «нормальними» значеннями, а інші, навпаки, зависокими, що
також неприйнятно. Проте їхня комбінація може засвідчити стабільний фінансовий стан підприємства, оскільки є результатом розрахунку інтегрованої величини на основі всіх вхідних факторів одночасно.
Для послаблення такого впливу при проведенні фінансового аналізу важливо враховувати поряд з кількісними показниками ще й якісну експертно-аналітичну інформацію. Одним із загальноприйнятих
підходів до оцінювання можливості банкрутства підприємств, який
базується на роботі з якісними показниками, є метод бальної оцінки
Аргенті. Цей підхід полягає у розрахунку інтегрованого показника
(А-рахунку) на основі якісних факторів шляхом порівняння інформативних даних досліджуваного підприємства з відповідними даними
по збанкрутілих компаніях та підсумовуванням визначених балів за
усіма факторами ризику банкрутства.
Існують альтернативні підходи до діагностики банкрутства, що
здатні більш ефективно поєднувати кількісні дані з експертно-аналітичною інформацією в процесі аналізу фінансової стійкості підприємств.
Зокрема, Недосєкіним А. О. був розроблений підхід до діагностування
можливості банкрутства, що ґрунтується на елементах теорії нечітких
множин [8]. Із застосуванням нечітких моделей вдається не тільки оцінювати можливість банкрутства підприємств, а ще й досить ефективно
передбачати час, протягом якого банкрутство може відбутись [6, 9].
Здійснюючи вибір на користь тої або іншої моделі, необхідно
враховувати доступний математичний інструментарій, природу,
повноту та якість вихідних даних, горизонт прогнозування та цілі,
що переслідуються при моделюванні. Слід зауважити, що не існує
універсальних моделей для вирішення задачі оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Вибір найбільш ефективних моделей багато в
чому залежить від властивостей того середовища, в якому функціонують підприємства та доступної інформації.
Перспективою подальших досліджень є практична реалізація
розглянутих методів та моделей для оцінки ймовірності банкрутства
підприємств металургійної галузі. Крім того, заслуговують уваги
моделі бінарного вибору (logit- та probit-моделі) та моделі на основі
штучного інтелекту (нейронні мережі, теорія нечітких множин, метод
опорних векторів та ін.).
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О

сновне призначення маркетингових досліджень – забезпечення менеджера з маркетингу
всією інформацією, необхідною для виконання своїх функціональних обов'язків в процесі управління маркетингом, зокрема, аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування,
контролю та регулювання маркетингової діяльності. Маркетингові
дослідження реалізують зворотній зв'язок менеджера з маркетингу з
маркетинговою середою підприємства [1]. Необхідність маркетингових досліджень обумовлена потребою зниження ризиків прийняття
помилкових рішень за рахунок знання та розуміння стану та динаміки
факторів зовнішньої та внутрішньої середи.
Мета дослідження – розгляд особливостей проведення маркетингових досліджень металургійного підприємства та розробка на їх
основі сценаріїв розвитку галузі вцілому та окремого підприємства,
формування його конкурентних стратегій для розширення зовнішніх
ринків.
Основні завдання даної роботи наступні: розгляд теоретичного
аспекту проведення маркетингового дослідження; дослідження ринку
та особливостей здійснення виробничо-господарської діяльності
підприємств України на сучасному етапі розвитку ринкових відносин; аналіз сформованої ситуації на ринку; обґрунтування рішення,
прийнятого на основі використання маркетингових даних, щодо подальшої збутової діяльності ПАТ «Євраз – Д
 МЗ ім. Петровського».
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Актуальність обраної теми полягає в тім, що в умовах ринку
виникла необхідність адаптувати виробничо-збутову діяльність металургійного підприємства до сформованої ситуації [2]. Очевидно,
що використання маркетингової інформації є основою для розробки
й впровадженню конкурентних стратегій, планів розвитку підприємства і є підставою для ухвалення рішення про розширення або
скорочення обсягів виробництва, модернізації продукції або зняття її
з виробництва.
Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що
відрізняє його від збору й аналізу внутрішньої й зовнішньої інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної проблеми або
комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює
збір й аналіз інформації в маркетингове дослідження для ефективної
ринкової діяльності.
Маркетингові дослідження – це комплекс різноманітних заходів
по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству
розробляти і реалізовувати стратегію і тактику маркетингу та суттєво
зменшувати невизначеність прийнятих маркетингових рішень.
Об′єктами маркетингових досліджень можуть бути категорії,
процеси, явища економічного, соціального, психологічного характеру, що у сукупності представляють сутність і наслідок маркетингової
діяльності підприємства на конкретному ринку [3].
Маркетингові дослідження можуть розрізнятися по сутності,
об’єкту, напрямку, масштабам, строкам проведення і т. і. Всі маркетингові дослідження з достатньою ступінню умовності можна класифікувати по ознакам, які наведені нижче.
По відношенню до підприємства розрізняють внутрішні і зовнішні. Внутрішні – здійснюються на самому підприємстві у відношенні
таких аспектів діяльності як виробнича, інноваційна, організаційна
і т. і. Зовнішні зосереджуються на дослідженні чинників макро- і мікросередовища у різноманітних маркетингових аспектах.
По розробці стратегії проведення розрізняють первинні маркетингові дослідження і дослідження зворотного зв’язку.
Первинні дослідження мають своєю метою вивчення такого
об’єкту, який досі не брався до уваги, або ніколи не вивчався. При
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цьому головна увага приділяється статичному стану об’єкта, його
якісним і кількісним характеристикам.
Дослідження зворотного зв’язку організовуються для визначення реакції об’єкта на певні дії, тобто першочергова увага приділяється
динаміці процесів або змінам, що відбуваються з об’єктом.
В залежності від форми організації розрізняють систематичні і
спеціальні дослідження.
Систематичні дослідження провадяться регулярно впродовж достатньо довгого проміжку часу. Вони частіше прив’язані до конкретних об’єктів, здійснюються спеціальними підрозділами, і власне самі
є частиною стратегії підприємства. Спеціальні дослідження є разовими заходами, що пов’язані з вивченням таких факторів, значущість
яких зростає настільки, що потребує обов’язкового їх врахування в
формуванні стратегій підприємства. Це можуть бути або нові фактори, або вже відомі, але такі, що змінились настільки, що змінюється
характер їх впливу на діяльність підприємства [4].
По методам збору інформації розрізняють кабінетні, польові, та
змішані дослідження. Кабінетні дослідження – с прямовані на вивчення вторинної інформації, або інформації, яка вже існує по проблемі,
що вивчається. Польові дослідження – при їх здійсненні дослідник
максимально наближається до об’єкту дослідження, тобто використовуються методи безпосереднього збирання інформації. Змішані дослідження – це ті, що поєднують риси кабінетних і польових.
В залежності від цілей, які переслідуються маркетинговими
дослідженнями, розрізняють комерційні і некомерційні дослідження. Комерційні дослідження мають своєю метою досягнення комерційного прибутку. Некомерційні -визначення проблеми й цілей
дослідження;
Систематичні дослідження провадяться регулярно впродовж достатньо довгого проміжку часу. Вони частіше прив’язані до конкретних об’єктів, здійснюються спеціальними підрозділами, і власне самі
є частиною стратегії підприємства. Спеціальні дослідження є разовими заходами, що пов’язані з вивченням таких факторів, значущість
яких зростає настільки, що потребує обов’язкового їх врахування в
формуванні стратегій підприємства. Це можуть бути або нові факто-
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ри, або вже відомі, але такі, що змінились настільки, що змінюється
характер їх впливу на діяльність підприємства [4].
Процес проведення маркетингових досліджень у загальному випадку складається з 7-й основних етапів:
- вибір методів проведення дослідження;
- визначення типу необхідної інформації й джерел її одержання;
- визначення методів збору даних;
- розробка форм для збору даних;
- визначення обсягу вибірки;
- реалізація плану дослідження [5].
У сучасних умовах металургійні підприємства повинні зосереджувати підвищену увагу на ефективності функціонування в конкурентному середовищі, що зумовлює необхідність досягнення конкурентних переваг у довгостроковому періоді. Основою в цьому процесі є розробка конкурентних стратегій, які б забезпечували високу
норму прибутку та стабільне економічне зростання. Для забезпечення
ефективної діяльності підприємству необхідний єдиний стратегічний
напрямок розвитку. В рамках цього напрямку розробляються конкурентні стратегії.
На рисунку 1 схематично зображені пропозиції авторів цього дослідження щодо доповнення етапів розробки конкурентної стратегії
завданнями, пов’язаними з проведенням маркетингових досліджень.
Як видно з рисунку 1 на всіх етапах розробки конкурентної
стратегії маркетингові дослідження мають своє завдання, та сприяють підвищенню ефективні прийняття управлінських рішень, щодо
кожного етапу.
Розглянемо як цей процес втілюється на ПАТ «Євраз – ДМЗ
ім. Петровського». Підприємство працює в умовах постійного конкурентного тиску з боку інших виробників. Природно, що завод
відчуває конкуренцію як з боку підприємств металургійного комплексу України, так і певною мірою з боку російських виробників
металопрокату.
Стосується це практично всього спектру сортового і рядового
фасонного прокату, виробленого заводом. Так, наприклад, по фасонним профілям (кутовий прокат, швелера) конкурентами заводу є
ВАТ «Меткомбінат Дзержинського», ПАТ «Металургійний комбінат
Азовсталь», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» та інші під-
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Етапи розробки конкурентної
стратегії

Завдання маркетингових досліджень

Визначення місії та цілей

Вивчення потреб споживачів
Вивчення ринку

Виявлення конкурентних переваг
підприємства
Оцінка виробничих
потужностей здатних
забезпечити конкурентні
переваги
Аналіз альтернатив та вибір
конкурентної стратегії

Організаційне та фінансове
забезпечення конкурентної
стратегії

Реалізація стратегії та
контроль

Дослідження зовнішнього
середовища та ринкового
середовища підприємства
Бенчмаркетингові дослідження

Маркетингове дослідження
конкурентного середовища

Дослідження та моніторинг
аутсорсингової діяльності

Дослідження очікуваної
конкурентної позиції підприємства
на ринку

Рис. 1 – Етапи розробки конкурентної стратегії та завдання, пов’язані з
маркетинговими дослідженнями.

приємства галузі. Стратегічний напрямок в політиці виробництва
товарної продукції заводу – випуск кінцевої продукції (будівельний
прокат, спецпрофіля і т. д.) для машинобудування, будівельної індустрії, гірничо-видобувної промисловості і при цьому, в максимальному ступені скорочення виробництва товарного напівпродукту (в першу чергу, квадратної заготовки). Протягом ряду останніх років частка
товарного квадрата в загальному обсязі товарної продукції незмінно
знижується. У 2000-х роках вона становила 50 % і більше від загального обсягу товарної продукції заводу, в даний час – менше 35 %.
Для найбільш точного складання прогнозу на продукцію
необхідно постійно стежити за змінами зовнішнього середовища.
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Стежити за розвитком конкурентів, збирати інформацію про потенційних клієнтів, спостерігати за змінами на ринках збуту. Вся ця
інформація постійно змінюється й не є швидко-доступною, тому
проведення маркетингового дослідження є актуальним корисним для
підприємства ПАТ «Євраз – Д
 МЗ ім. Петровського».
Мета маркетингового дослідження ринку металопродукції – це
отримання інформації, потрібної для вирішення проблеми, що склалася на ПАТ «Євраз – Д
 МЗ ім. Петровського».
Цілі маркетингового дослідження:
- з'ясувати можливості та загрози зовнішнього середовища підприємства, та на їх основі визначитися із можливими сценаріями розвитку галузі;
- з'ясувати, які конкурентні переваги має підприємство, та
на цій основі сформувати конкурентні стратегії діяльності
підприємства.
Для проведення маркетингового дослідження ринку металопродукції буде застосований казуальний метод. Вибір даного методу
пояснюється тим, що необхідно вивчити причини проблеми, що
склалася на ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», для визначення
оптимального варіанту її вирішення.
При проведенні маркетингового дослідження використана
інформація, отримана на основі вторинних даних. Зовнішня
інформація – це та, котра приведена зі сторонніх стосовно підприємства джерел, вона різноманітна й розсіяна в безлічі джерел.
Використовуються кабінетні дослідження, так як це найбільш
доступний і дешевий метод проведення маркетингових досліджень.
Методи збору даних при проведенні маркетингових досліджень діляться на дві групи: кількісні і якісні. Так як маркетингове дослідження проводитиметься на основі вторинних даних, то будуть
використані якісні дослідження, а саме аналітичний та традиційний
методи. Метод традиційного аналізу використаємо при розгляді
факторів макро- та мікросередовища, які впливають на діяльність
підприємства.
Головною метою дослідження макро-середовища є виявлення
засобів та перспектив реалізації концепції сталого розвитку в чорній
металургії. З урахуванням сучасних суспільно-економічних умов, зокрема глобалізації економіки, екологічних обмежень та на основі ана-

128

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

лізу причин і наслідків економічної кризи 2008–09 років, Бостонська
консалтингова група (США) визначає кілька фундаментальних проблем, що стоять перед виробниками сталі, які можна підсумувати
наступним чином:
1) забезпечення конкурентоспроможності за умов зростання цін на
енергоносії та сировину при одночасному посиленні екологічних
вимог;
2) за наявності вищеозначених викликів – збереження або навіть
покращення технологічних показників при скороченні витрат
енергії та забруднення навколишнього середовища;
3) можливість скористатися перевагами, що надають сучасні та майбутні інструменти стратегії сталого розвитку. Загальна потреба в
заміні зношеного сталевого обладнання становить понад 300 млн
т сталі, що має бути вироблена та спожита на вітчизняному ринку, задля того щоб задовольнити потреби житлового будівництва,
комунального господарства, транспортної інфраструктури, промислових споруд, трубопроводів тощо. Це дуже важливий фактор майбутнього сталого розвитку чорної металургії в Україні,
яка має бути здатною забезпечити потребу вітчизняного ринку та
менше залежати від експорту [6].
Отже, після вивчення стану макросередовища, стратегічні цілі
підприємства, а саме випуск кінцевої продукції (будівельний прокат,
спецпрофіля і т. д.) для машинобудування, будівельної індустрії, гірничо-видобувної промисловості та скорочення виробництва товарного напівпродукту (в першу чергу, квадратної заготовки), виявилися
такими, що вірно враховують тенденції розвитку галузі.
З врахуванням можливих сценаріїв тенденцій розвитку, на підприємстві впроваджуються заходи підвищення конкурентних переваг
металопрокату, який випускає підприємство. З цією метою на підприємстві розробляються конкурентні стратегії, які конкретизують і
визначають шляхи реалізації загальної корпоративної стратегії, визначають підходи, за допомогою яких підприємство буде діяти в кожній стратегічній області бізнесу (СОБ). Такі стратегії ще називають
стратегіями конкурентоспроможності або стратегіями завоювання
конкурентних переваг. Конкурентна стратегія може існувати лише як
план окремого бізнес-напрямку, окремої СОБ підприємства. У муль-
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тибізнесовому підприємстві може бути кілька конкурентних стратегій. І кожна показує як завоювати сильні довгострокові конкурентні
позиції в конкретній СОБ [7].
Проведені маркетингові дослідження показали, що існує попит
в країнах Євросоюзу на рядовий фасонний прокат (швелера, кутовий
прокат, балки). Враховуючи цю інформацію на підприємстві впроваджена конкурентна стратегія широкої диференціації. Стратегія
широкої диференціації є способом завоювання конкурентних переваг
шляхом розширення споживчих якостей товару понад ті, якими володіє конкурент. Застосування стратегії диференціації стає можливе
у міру того, як диференціюються, урізноманітнюються запити споживачів. Ця стратегія включає в себе освоєння нових профілів за для
розширення сортаменту заводу. У рамках цієї стратегії випускається
ряд профілів по стандартам DIN EN 1026–1, DIN EN 1026–2, EN 1056–
1:1998, EN 1056–2:1993. Обсяги реалізації європрофілю склав вже
більше 16 % від усього обсягу реалізації фасонного будівельного металопрокату [8].
Результативною стратегія диференціації стає лише тоді, коли виробник, що її застосовує, знаходить шлях бути єдиним, хто пропонує
покупцям додаткові риси даного товару, які непросто скопіювати, а
покупці масово бажають товар з такими додатковими характеристиками. Ось чому стратегія диференціації попередньо глибоко обґрунтовується за допомогою проведення маркетингових досліджень.
Спочатку вивчається динаміка запитів споживачів, причини, чому
вони віддають перевагу тому чи іншому виду профілю, за що, за які
якості вони готові платити. Після цього підприємство пропонує один
чи декілька зразків товару з новими характеристиками, що відповідають запитам покупця. Причому ці характеристики повинні бути
відчутними. А конкурентна перевага з'явиться лише тоді, коли велика
кількість покупців зацікавиться даними характеристиками. У рамках цієї конкурентної стратегії на заводі освоєно виробництво 14-ти
видів профілів за євростандартами. В даний час програма освоєння
продовжує працювати, зокрема, вивчаються можливості виробництва
профілів для вагонобудування, нових видів автоободів.
На відміну від стратегії диференціації, стратегія фокусування
передбачає глибоку спеціалізацію підприємства, його окремих СОБ.
Мета – краще обслуговувати покупців даного цільового сегмента.
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Стратегія ринкової ніші (сфокусована стратегія) означає глибоку
спеціалізацію підприємства, його окремих СОБ, зосередження їх зусиль або на одному із сегментів ринку, або на певній групі товарів, або
на окремій групі покупців, або на низьких витратах. Іншими словами,
йдеться про знаходження на ринку тієї ніші, в якій підприємство хоче
і може забезпечити собі конкурентні переваги.
Сфокусована стратегія на диференціації залежить від даного
купівельного сегменту ринку, що вимагає унікальних характеристик
товару. По ряду позицій завод займає провідне положення в галузі,
будучи ексклюзивним виробником певних видів металопрокату.
Успіхом не тільки в Україні, але й країнах СНД і далекого зарубіжжя
користуються кранові рейки виробництва заводу ім. Петровського. У
рамках стратегії фокусування розширюються обсяги реалізації нових
освоєних рейкових профілів, таких як контактні рейки для метрополітену, безшеєчні жолобчасті трамвайні рейки РТЖБ‑58 [8].
Стратегія ринкової ніші дозволяє підтримувати високу репутацію таких видів металопрокату, як бронефутеровка для вугле- і рудорозмольних млинів. Катаний металопрокат заводу ім. Петровського
вигідно відрізняється за своїм експлуатаційними характеристиками
від продукції конкурентів, що неодноразово підтверджувалося покупцями. Бронефутеровка зусиллями збутових служб заводу активно просувається на українському ринку – нині споживачами цього
прокату є значна частина українських теплових станцій, на яких
експлуатуються млини для помолу вугілля. Візитною карткою заводу
залишається виробництво профілів для автомобільної промисловості.
Правда в останні роки споживання цих профілів знизилося, оскільки
споживачі металопрокату (автомобільні заводи КрАЗ, МАЗ, БелАЗ,
КАМАЗ, ГАЗ) зменшили випуск вантажних автомобілів. У цих
умовах для збереження сформованих в даний час обсягів замовлень
актуальними є оперативність, узгодження та виконання в обумовлені
терміни замовлень, суворе дотримання якісних показників та вимог
нормативно-технічної документації [8].
Отже, враховуючи все вищезазначене, можливо зробити висновок, про важливість проведення маркетингових досліджень у рамках
інформаційної системи підприємства. Ця система включає набір
процедур та методів для регулярного збору, аналізу та інтерпретації

РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

131

інформації з різних джерел та забезпечує інтеграцію, підтримку та
передачу менеджерам інформації у вигляді, який дозволяє прийняти
вірне управлінське рішення щодо розробки конкурентних стратегій
підприємства. Інакше кажучи, маркетингові дослідження та сучасна маркетингова інформаційна система являється головним інструментом ефективного управління.
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І

снує певна сукупність показників, за якими оцінюють конкурентоспроможність автомобільної
продукції. Це ускладнює розрахунок оцінки та
не забезпечує її надійності, якщо розглядаються специфічні умови
експлуатації автомобілів, наприклад, в умовах відкритої розробки
родовища. Кількість одиничних показників авторами вибирається не
з міркувань визначення надійної оцінки рівня конкурентоспроможності автомобіля, а з метою найбільш повного охоплення показників
його працездатності.
Основними показниками, на думку авторів роботи [1, с. 106], є
наступні: технічні (призначення, нормативні, ергономічні, естетичні
та ін.), економічні (ціна споживання) та організаційні (знижки, умови
платежу та поставок, комплектність поставок, строки та умови гарантії і ін.). При зіставленні виробу, що аналізується, з виробом конкурента використовують одиничні, групові та інтегральні показники.
Груповий показник об'єднує одиничні показники за однорідною групою параметрів (технічних, економічних, ергонометричних та ін.) за
допомогою вагових коефіцієнтів, які визначають експертним шляхом
[30, с. 38]. Аналіз результатів досліджень, представлених у науковій
праці [3, с. 139; 4, с. 122], показує, що практично всі методичні підходи
до оцінки рівня конкурентоспроможності розглядають її як відносний
показник, що може бути визначений тільки у наслідку порівняння.
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Фасхієв Х. А. і А. В. Крохмалева та [5, с. 72] пропонують сукупність показників, що віддзеркалюють якість автомобілів за такими ознаками: область застосування (конструктивні, технологічні,
споживацькі); напрям оцінювання (показники рівня якості, базові);
властивості (одиничні, комплексні, інтегральні); спосіб оцінювання
(абсолютні, відносні, питомі); значущість оцінки (основні, допоміжні). Автори роботи [6, с. 54] відзначають, що при встано-вленні
оцінки якості автомобіля потрібно враховувати разом кількісну зміну
ціни та якості машини. Зазначається, що автомобіль використовує покупець, і саме він його оцінює одночасно як за ціною, так і за якістю.
За результатами дослідження [7, с. 87], чим детальніше обґрунтовані
вибрані показники, тим правильнішою буде названа оцінка. Кузін Б.,
Юрьєв В. та Шахдінаров Г. [8, с. 64] підкреслюють, що одиничні
показники надають тільки одну технічну, економічну або техніко-економічну оцінку автомобіля. На їх думку, визначаючим є кінцевий
показник, за яким слід оцінювати якість машини.
Методи оцінки конкурентоспроможності частіше є кількісними.
Автор роботи [9, с. 40] вважає, що кількісна оцінка повинна базуватися на такому підході: інтегральні та індивідуальні показники повинні формувати систему оцінки конкурентоспроможності. Стосовно
певної групи автомобілів, наприклад, кар’єрних автосамоскидів
конкурентоспроможність тісно пов’язана з потребами їх споживачів –
гірничодобувних підприємств, тому будь-який автосамоскид повинен
характеризуватися тими показниками, які визначають ступень його
придатності для транспортування гірської маси в конкретних умовах.
Вище викладений аналіз дозволив визначити мету статті, яка полягає в узагальненні та систематизації показників оцінювання конкурентоспроможності вантажних автомобілів, що обумовлює шляхи її
підвищення.
Загалом, показник вимірює вплив того чи іншого фактору формування конкурентоспроможності автомобіля. Важливість цього
фактору в забезпеченні конкурентних переваг машини визначає
важливість показника, що розглядається. Концептуальний підхід до
формування конкурентоспроможності автомобільної продукції під
впливом різних факторів наведений на рис. 1. Ці фактори розподілені
за трьома групами: 1) інноваційний розвиток; 2) виконавці; 3) інформаційне забезпечення.
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Рис. 1 – Основні фактори формування конкурентоспроможності
автомобільної продукції

У систематизованому виді фактори, які впливають на формування конкурентоспроможності автомобілів згідно з їх рівнями впливу,
наведені на рис. 2. Ці фактори знаходяться на шести рівнях, серед
яких найважливішим є 1-й рівень – впровадження нової техніки й технології, а також рівні, що забезпечують впровадження 1-го рівня: 2-й
рівень – розвиток науково-дослідних та дослідно-конструкторських
розробок; 3-й рівень – проведення нових форм і методів організації
виробництва і праці. Такий розподіл факторів за рівнями впливу,
запропонований авторами статті, використовуючи результати досліджень Мочерного [10], Паршиної О. А. [11, с. 93], Янишівського В. М.
[12, с. 46], Малащука Д. В. [13, с. 111] та ін. Інноваційний розвиток
діючих моделей автосамоскидів на базі нової техніки й технології
прийнятий в дисертаційному дослідженні як основний шлях підвищення їх конкурентоспроможності.
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Рис. 2 – Р
 івні факторів виробництва автомобільної продукції за впливом на
її конкурентоспроможність

З метою визначення пріоритетності серед показників оцінювання та вибору автомобілів, проаналізована велика кількість наукових
праць (понад 900) різних авторів (усього 45 авторів). Цей аналіз дозволив встановити наступне.
По-перше, у багатьох публікаціях автомобіль характеризується
великою кількістю показників. Дійсно, вибір їх кількості щодо оцінювання конкурентоспроможності автомобілів підвищує їх достовірність, але науковці не враховують наступне: 1) показники однієї
групи продукції відрізняються один від одного незначно; 2) кількість
показників порівняльної оцінки впливає на точність результатів вимірювання ефективності.
По-друге, кількість одиничних показників вибрано не з міркувань забезпечення надійної оцінки конкурентоспроможності автомобіля, а з метою найбільш повної його характеристики.
По-третє, використання тільки технічних та економічних показників не завжди дозволяє одержати повну та достовірну оцінку конкурентоспроможності автомобіля, особливо коли продукція має вихід
на міжнародні ринки. На думку автора дисертації, слід враховувати
також показники, які будуть містити експлуатаційну та екологічну
безпеку.
По-четверте, автомобіль повинен задовольняти вимоги його
споживача, тому при оцінюванні конкурентоспроможності автоса-
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москида слід враховувати два аспекти: перший – це корисний ефект
(якість роботи та сервіс), який одержує споживач, купуючи машину;
другий – витрати, пов'язані з придбанням та експлуатацією обраного
автомобіля. Звідси витікає, що чим більше корисний ефект і менші
витрати на експлуатацію, тим конкурентнішим для споживача є придбаний автомобіль.
На думку авторів статті, показники оцінки конкурентоспроможності автомобілів за своїм змістом та кількістю мають визначати доцільність їх впровадження в конкретних умовах експлуатації замість
автомобілів, що вже впроваджені у виробництво. Для цього науковці
використовують велику кількість показників, серед яких частіше є
якість, ціна та попит. Ці показники надають узагальнену оцінку та не
свідчать про їх достатність для оцінювання конкурентоспроможності
автомобілів в тих чи інших умовах експлуатації. Так, виходячи зі змісту показників оцінки конкурентоспроможності самоскидів, а також
умов та особливостей їх експлуатації, обґрунтовується метод вибору
показників автомобілів при перевезенні гірських порід.
При виборі одиничних показників для розрахунку групових
показників, що характеризують економічну та технічну складові конкурентоспроможності автомобілів, слід виходити з того, що покупець
(споживач) буде вибирати показники для оцінювання різних моделей
машин, виходячи з їх споживчої вартості, а виробник – за рівнем
конкурентоспроможності на автомобільному ринку. Тому одиничні
показники у споживача і виробника автомобілів можуть бути різними,
що не поліпшує ринкові умови цієї продукції.
Розглянуті методичні підходи, за якими визначають оцінку конкурентоспроможності автомобілів, не спрямовані на встановлення
достатності показників за їх кількістю та змістом, вони не відображають сукупність показників якості автомобіля за рівнем значимості
(вагомості) та пріоритетності. Нижче обґрунтовані теоретичні засади
систематизації показників, що характеризують здатність автомобілів
задовольняти вимогам їх споживачів, а значить, можуть бути прийняті
для оцінювання конкурентоспроможності самоскидів для перевезення гірських порід в кар’єрах.
Вказані вище зауваження можуть бути усунені шляхом використання методу АВС- аналізу, який дозволяє класифікувати одиничні
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показники за ступенем їх вагомості (важливості). В залежності від
рівня впливу показника на технічний або економічний результат експлуатації автомобіля, за допомогою цього методу отримаємо рейтинговий список із виділенням трьох груп показників, які відрізняються
за своєю значимістю та пріоритетністю:
А (20 %) – залучаються більш частіше, і мають 80 %
пріоритетності;
В (30 %) – більш другорядні, мають 15 % вагомості;
С (50 %) – найменш цінні, мають лише 5 % важливості.
Одним з варіантів графічної інтерпретації АВС-аналізу виступає
діаграма Парето, яка наочно ілюструє не тільки групи, за якими розподіллено показники оцінки якості автомобілів, а й частку від кількості
посилань на них. Метод Парето стверджує, що 80 % значень якісного
параметру визначає 20 % кількості обраної сукупності показників і
спрямований на виявлення найвпливовіших чинників, доцільність
врахування яких є економічно та технічно виправданою. Автором
статті пропонується здійснити вибір показників, за якими слід оцінювати конкурентоспроможність автомобілів стосовно автосамоскидів,
які використовуються в кар’єрних умовах.
Результати аналізу діаграми Парето дозволяють виділити три
групи показників за їх суттєвістю, тобто в залежності від рівня впливу показника на технічний або економічний результат використання
самоскида. Таким чином, доцільність оцінки за обраними показниками збільшиться, оскільки буде відомо, які саме показники необхідно
обирати для визначення оцінки конкурентоспроможності самоскидів,
враховуючи умови їх експлуатації в кар’єрах. Але, в залежності від
мети дослідження, число груп при проведенні АВС-аналізу може
бути довільним. Наприклад, для визначення конкурентоспроможності автосамоскидів не потрібно залучати всі існуючі показники
як технічних так і економічних параметрів. Але якщо розділити всі
показники на групи по їх вагомості, то на частку групи найбільш значимих показників (група А), які складають 20 % від загальної їх суми,
прийдеться 80 % від загальної вагомості цих показників. На частку
групи більш другорядних показників (група В), яка складає 30 % від
всієї суми показників, приходиться 15 % їх вагомості. На частку групи
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найменш цінніших показників (група С), яка має 50 % від загальної
суми, складатиме лише 5 % вагомості (значимості).
В питаннях щодо визначення показників для оцінки конкурентоспроможності самоскидів вищезазначений алгоритм містить виконання наступних етапів роботи:
1-й етап – визначення мети, як доцільний набір технічних та
економічних показників, які будуть використовуватися для оцінки
конкурентоспроможності автосамоскидів, враховуючи умови їх
експлуатації;
2-й етап – прийняття в якості об’єкта одиничні показники оцінки
якості автомобілів;
3-й етап – збирання та впорядковування наукових джерел для
проведення АВС-аналізу. Всього опрацьовано та узагальнено більш
ніж тисячу наукових джерел: статті в періодичних журналах, монографії, збірники наукових праць. Встановлено 126 показників оцінки
якості автомобілів, які використовуються науковцями у своїх роботах.
Визначено кількість зроблених посилань по кожному показнику, які
використовуються у наукових публікаціях.
4-й етап – складання рейтингового списку за кількістю посилань
по всім 126 встановленим показниками в порядку зменшення їх кількості. Це дасть можливість на начальній стадії виявити пріоритетність
того чи іншого показника науковцями.
5-й та 6-й етапи – визначення частки, яка розраховується за відношенням параметру кожного показника до загальної суми значення
параметрів. Наростаючий підсумок кожного показника визначається
шляхом сумування значень наростаючого підсумку попередньої позиції із значенням питомої ваги поточної позиції;
7-й етап – присвоєння групі показників оцінок якості автомобілів. Досліджуваним показникам були присвоєні такі значення: група
А – складає перші 50 %, група В – від 50 % до 80 % та група С – показники, сума часток з накопиченим підсумком яких складає від 80 %
до 100 % від загальної суми всіх показників, які підлягають аналізу.
Такий розподіл свідчить про об’єктивність групування показників
оцінки якості згідно з рівнем їх значимості (табл. 1);
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Таблиця 1

Результати АВС-аналізу показників оцінки якості автомобілів
Група

Кількість
посилань

Частка від
кількості
посилань,%

Кількість
показників від
загальної суми

Наростаючий
підсумок,%

А

316

50 %

32

50 %

В

196

31 %

37

81 %

С

119

19 %

57

100 %

Всього

631

100 %

126

X

8-й етап – для кращого відображення отриманих результатів
здійснюємо їх інтерпретацію шляхом побудови діаграми Парето
(рис. 3).
Аналіз діаграми свідчить, що на показники групи А науковцями
зроблено 316 посилань, що склало 50 % від загальної кількості посилань. Значить ці показники зустрічаються частіше і мають 50 % наростаючого підсумку на конкурентоспроможність автомобілів. До цих
показників належать ергономічність, розхід палива, ціна автомобіля,
річна собівартість, робочий обсяг двигуна, повна маса автомобіля, тип

Рис. 3 – Д
 іаграма Парето, яка графічно інтерпретує розподіл показників на
групи, що визначають конкурентоспроможність автомобілів
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палива, кількість пунктів обслуговування, оперативність проведеного
ремонту, середня експлуатаційна швидкість та інші.
Показники групи В зустрічались 196 разів (31 % від кількості всіх
посилань), що свідчило про їх більшу вагомість, оскільки вони мають
81 % наростаючого підсумку кожного показника порівняно з попередніми. Ця група відображає наявність вогнегасника, потужність
генератора, наявність моторного гальма, напрацювання на відмову,
періодичність ТО‑2, комфортність, надійність, безпечність, складність конструкції, наявність кондиціонера, поточну вартість тощо.
Залишок показників (119 посилань – 19 %) містить група С. До
неї відносяться: матеріало- та енергоємність, економічність обслуговування автомобіля, інтенсивність поточної окупності, обсяг експорту, фондовіддача, частка ринку за основною продукцією, розвиток
автосервісу, наявність браку, витрати на гарантійний і поточний ремонти, на деталі, що швидко зношуються,, відповідність екологічним
стандартам, наявність виграних конкурсів з якості та інші. У той же
час, показники, які використовуються найменше (не частіше 5–10
або15 %), є не менш важливими, ніж інші.
Показники групи С використовуються найрідше, але на тепер
вони є не менш важливими, ніж дві попередні групи, оскільки через
свій вплив один на одного мають найбільший наростаючий підсумок.
У своїх роботах науковці можуть змінювати кількість показників та
їх зміст залежно від специфічних умов експлуатації автомобілів або
вимог споживачів, тому у подальших дослідженнях показники групи
С мали обмежене використання, у зв’язку з рядом специфічних особливостей експлуатації автосамоскидів.
У табл. 2 наведені рекомендації щодо проведення АВС-аналізу
для встановлення показників, за якими слід визначати конкурентоспроможність автомобілів. В залежності від мети або умов їх експлуатації зазначені рекомендації матимуть різний характер. На основі аналізу отриманих результатів досліджень можна констатувати наступне:
1) показники, які входять до групи А, визначають ряд специфічних
особливостей автомобіля (умови його експлуатації в кар’єрі). Ця
номенклатура показників є основною при оцінці машини і має
постійно підлягати контролю;
2) показники, які входять до групи А, визначають ряд специфічних
особливостей автомобіля (умови його експлуатації в кар’єрі). Ця
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Таблиця 2

Рекомендації щодо проведення АВС- аналізу для визначення
показників оцінки якості автомобілів
А
1. Ретельний контроль основних
показників оцінки якості автомобілів;
2. Достатній обсяг вибірки наукових джерел;
3. Точне визначення доцільної кількості показників;
4. Максимально точна оцінка, за обраними показниками;
5. Мають обов’язково враховувати
умови експлуатації автомобіля.
Використовуються у достатній
кількості наукових джерел. Є основними для визначення оцінки
конкурентоспроможності. Визначають ряд специфічних особливостей автомобіля.

В
1. Аналіз додаткових показників
оцінки;
2. Використання
меншої кількості показників у
розрахунках;
3. Можуть не враховувати умови
експлуатації автомобілів.
Використовуються меншою кількістю авторів. Є
менш вагомими
для оцінки автомобілів.

С
- Показники, характер
впливу
яких
визначає
покупець;
- Група нижчого їх
пріоритету;
- Відсутність або
незначний обсяг
інформації по зазначеним показникам.
Практично не надаються
уваги
авторами. Залучаються до оцінки
конкурентоспроможності автомобілів для задоволення вимог споживачів.

номенклатура показників є основною при оцінці машини і має
постійно підлягати контролю;
3) показники, які входять до групи В, є менш вагомими, ці показники не враховують умови експлуатації автосамоскида, не підлягають ретельному контролю та використовуються для більш
повного аналізу;
4) група С, як група найменшої пріоритетності, як правило розглядається авторами найменше. Показники, які входять до цієї
групи характеризують ті чи інші вимоги споживачів (залежно від
умов експлуатації автомобіля). Використання цих показників до
оцінки конкурентоспроможності автомобілів з часом може змінюватися, як і вимоги споживачів.
Отже, основні результати зводяться до такого:
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1) при оцінювані конкурентоспроможності автомобіля слід обирати
показники, які за своїм змістом та кількістю мають ураховувати
особливості впровадження цього автомобіля в конкретних умовах експлуатації;
2) при визначенні оцінки конкурентоспроможність автомобілів слід
враховувати рівень значимості (вагомості) та пріоритетності показників якості, за допомогою методу АВС-аналізу;
3) подальші дослідження щодо ефективності та доцільності використання показників оцінювання конкурентоспроможності
автосамоскидів будуть здійснюватися шляхом розрахунку рівня
їх техніко-економічної ефективності.
Для з’ясування змісту, значущості та умов використання оцінок
факторів впливу на конкурентоспроможність кар’єрних автомобілів,
установлених теоретичним шляхом за допомогою методу АВС-аналізу,
проведено експертне дослідження. З цією метою, а також вивчення
вимог та побажань споживачів опитані фахівці в цій області. В якості
експертів були задіяні працівники ПАТ «АвтоКрАЗ», Смолінського
та Новоконстянтинівського автотранспортних господарств, Східного
гірничо-збагачувального комбінату. До експертизи були залучені інженери-конструктори, керівники відділів технічного обслуговування,
інженери по налагодженню та випробуванню автомобілів, інженери-механіки, начальники автомобільного та технічного господарства
(усього 34 особи). Нарівні з розрахунковими методами обчислення
розміру експертної групи, рекомендується довільна чисельність опитуваних експертів – в межах від 15 до 30 осіб, хоча в деяких випадках
допускається їх збільшення або зменшення. В ході дослідження було
визначено пріоритетність факторів трьох основних груп, які впливають або не здійснюють значного впливу на рішення покупця щодо
придбання автосамоскида, та вивчено оцінку фахівців, яка відображала
їх задоволеність продукцією АвтоКрАЗ. За результатами анкетування
побудовано гістограми розподілу відповідей експертів за факторами
впливу (рис. 4–6).
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В ході експертного опитування отримані оцінки значущості того
чи іншого фактору розділено за 3-ма основними групами:
1) група формування якості;
2) група організації поставок;
3) група процесу ціноутворення.
За відповідями експертів, оцінка якості самоскида змінюється від
13,31 до 8,97 % (рис. 4). Це означає, що важливу роль для споживачів
мають фактори безпечності, надійності, довговічності, ремонтопридатності, зручності експлуатації, гарантійного терміну зберігання та
експлуатації автомобіля, впливу на навколишнє середовище. Останні
два фактори – естетичні властивості та новизна конструкції машини –
мають найменшу значущість та найменшу величину щодо задоволеності споживачів.

Рис. 4 – Гістограма розподілу відповідей експертів за факторами:
1– безпечність, 2 – надійність, 3 – довговічність (термін служби),
4 – ремонтопридатність, 5 – зручність експлуатації, 6 – г арантійний термін
експлуатації автомобіля, 7 – в плив на навколишнє середовище,
8 – естетичні властивості, 9 – н
 овизна конструкції
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Рис. 5 – Гістограма розподілу відповідей експертів за факторами групи
організації поставки: 1– своєчасність, 2 – дотримання строків виконання
замовлень, 3 – оперативність, 4 – реагування на скарги, термін реагування
на звернення, 5 – з датність здійснювати необхідний обсяг поставки,
6 – тривалість оформлення документів, 7 – збереження при експлуатації

Оцінка задоволеності споживачів факторами групи організації поставки автомобілів змінюється від 18,49 до 14,92 % (рис. 5).
Найвищу оцінку як пріоритетності, так і задоволеності має фактор
своєчасності поставки (18,49 %). Фактори реагування на скарги та
термін реагування на ці звернення, за визначенням експертів, мають
однакове значення – 8,58 %, та навпаки, оцінка задоволеності самоскидами має різні значення. Останній фактор – збереження при експлуатації відзначається найменшим рівнем задоволеності (14,92 %),
що говорить про незначний вплив цього фактору на рішення покупця
автомобіля.
Експертна оцінка задоволеності споживачів автомобілями, виходячи з факторів групи ціноутворення змінюється від 25,95 до 23,88 %
(рис. 6). Оцінки експертів відрізняються незначними коливаннями.
Найвищу оцінку задоволеності має фактор здатності компанії дотримуватися встановленого рівня цін протягом тривалого часу (25,95 %),
хоча за оцінкою значущості цей фактор посідає 3- є місце. Фактор
щодо співвідношення ціни та якості має найменше значення задоволеності (23,88 %), у той же час за значущістю він посідає перше
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Рис. 6 – Р
 озподіл факторів групи процесу ціноутворення за відповідями
експертів: 1– співвідношення ціна /якість, 2 – з датність компанії своєчасно
реагувати на зміни кон’юнктури ринку, 3 – здатність компанії утримувати
рівень ціни протягом тривалого часу, 4 – відповідність рівня цін компанії до
рівня цін авторинку

місце, що свідчить про його значний вплив на вибір автомобіля з боку
покупця та споживача.
Результати аналізу експертних оцінок дозволяють дійти висновку, що кожний покупець, купуючи автосамоскид, переслідує певні
цілі щодо його експлуатації. Його цілі можуть відрізнятися від цілей
інших покупців, але фактори з високою оцінкою його задоволеності
автомобілем підтверджують спільність поглядів чи вимог з іншими
покупцями. Тому, основні фактори, які впливають на вибір покупця
щодо придбання того чи іншого автосамоскиду можна сформулювати
наступним чином:
- безпечність, надійність, довговічність та ремонтопридатність;
- більшість покупців віддають перевагу своєчасності, оперативності та дотриманню строків виконання замовлень виробником
автомобілів;
- особлива увага покупців та споживачів приділяється факторам
співвідношення ціни та якості, здатності виробника своєчасно
реагувати на зміни кон’юнктури ринку;
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- більшість споживачів автосамоскидів достатньо консервативні
та віддають перевагу придбанню автомобіля, який перевірений
часом та власним досвідом, виходячи з відповідності рівня цін
компанії до рівня цін на ринку. Для такої категорії споживачів
інноваційне перетворення автомобіля не має великого значення;
- не мають особливого впливу на вибір покупцем автосамоскиду такі фактори, як рівень викидів в навколишнє середовище,
естетичні якості конструкції, тривалість оформлення документів при продажу та збереженні автомобіля протягом часу його
експлуатації.
У цілому слід констатувати, що оцінки впливу факторів, визначені методом АВС-аналізу, не збігаються з оцінками експертного дослідження. Це можна пояснити різними думками науковців та практиків
щодо значущості того чи іншого фактору в ефективності експлуатації
автомобілів. На думку авторів статті, при вирішенні питання, яке розглядається, слід приймати науково обґрунтовані оцінки та корегувати
їх стосовно практики перевезення вантажу в заданих умовах.
Зробимо певні висновки.
1. Показники оцінки рівня конкурентоспроможності автомобілів
слід розглядати у систематизованому виді за факторами, що утворюють їх конкурентні переваги за трьома групами: 1) інноваційний розвиток; 2) виконавці; 3) інформаційне забезпечення. Згідно з рівнями
впливу серед факторів інноваційного розвитку найважливішим є 1-й
рівень – впровадження нової техніки й технології, а також рівні, що
забезпечують впровадження 1-го рівня: 2-й рівень – розвиток науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок; 3-й рівень –
проведення нових форм і методів організації виробництва і праці.
2. Сукупність (групи) показників за рівнем їх значимості (вагомості) та пріоритетності може бути обґрунтована теоретично на
основі АВС-аналізу та доповнена практичними результатами інженерної експертизи. Проаналізовано велика кількість наукових праць
(понад 900) різних авторів (усього 45 авторів) та оцінок працівників
автотранспортних і гірничих підприємств. Встановлено, що одиничні
показники для розрахунку групових показників у споживача і виробника автомобілів є різними, що не поліпшує ринкові умови цієї
продукції.
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Виділені найбільш пріоритетні показники, які визначають умови
експлуатації автомобіля та мають підлягати постійному контролю,
менш вагомі, що враховують специфічні особливості автомобіля для
повнішого аналізу, та найменшої пріоритетності, характеризуючи ті
чи інші вимоги споживачів.
3. За оцінками експертного опитування значущості того чи іншого фактору за трьома групами: 1) формування якості; 2) організації
поставок; 3) процесу ціноутворення, важливу роль для споживачів
мають фактори безпечності, надійності, довговічності, ремонтопридатності, зручності експлуатації, гарантійного терміну зберігання та
експлуатації автомобіля, впливу на навколишнє середовище. Останні
два фактори – естетичні властивості та новизна конструкції машини –
мають найменшу значущість та найменшу величину щодо задоволеності споживачів.
4. Подальші дослідження щодо ефективності та доцільності
використання показників оцінювання конкурентоспроможності
автосамоскидів доцільно здійснювати шляхом розрахунку рівня їх
техніко-економічної ефективності, ураховуючи спільність поглядів чи
вимог покупців та виробників автомобілів щодо факторів оцінювання
їхньої задоволеності цією продукцією.
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С

учасні високодинамічні умови господарювання, а також безповоротність процесів інтеграції
вітчизняних підприємств у світову економічну
систему обумовлюють необхідність використання новітніх технологій
і методів управління. Здійснюючи послідовний перехід від застарілої
системи менеджменту до сучасної, прогресивні вітчизняні підприємства впроваджують елементи стратегічного управління, при цьому
досить часто такий перехід відбувається без належної адаптації закордонних підходів до вітчизняних умов і врахування специфіки конкретних промислових підприємств. Більш того, як правило, стратегічне
управління на підприємствах зводиться до стратегічного планування,
обмежуючись його вищим ієрархічним рівнем: формуванням місії,
визначенням візії та стратегічного бачення. Рідше до цього переліку
додається розробка генеральної цілі та стратегічних цілей. Що до
визначення стратегії, а точніше стратегічного контексту підприємства, то це питання частіше залишається поза увагою управлінців. На
більшості підприємств все ще відсутня корпоративна стратегія і тим
більше система функціональних стратегій. В той же час саме страте-
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гія займає центральне місце в теорії стратегічного управління, тому
дуже актуальним є на основі систематизації та критичного аналізу
закордонної та вітчизняної теорії та практичного досвіду розробити
сучасну методологію та методичний інструментарій формування
стратегічного контексту (системи стратегій) з урахуванням специфіки
розвитку вітчизняних промислових підприємств.
Розуміння стратегії як одного з найважливіших інструментів
стратегічного управління зумовило необхідність конкретизації її
сутності. В той же час складність і неоднозначність цієї категорії не
дозволяють дати однозначне і вичерпне її тлумачення. Розвиток теорії
та практики стратегічного управління обумовлює постійне удосконалення визначень стратегії. В даний час можуть бути виділені різні
підходи до розуміння сутності стратегії: цільовий; спосіб дій за для
досягнення цілей; принципи, правила, прийоми діяльності підприємства; напрями діяльності; план діяльності та інші [1]. На наш погляд
стратегія повинна визначати у який спосіб підприємство буде функціонувати на ринку та яким чином воно буде діяти для досягнення стратегічних цілей. З урахуванням викладених міркувань запропоновано
наступне визначення стратегії.
Стратегія підприємства є встановленим набором напрямів та
способів діяльності підприємства для досягнення його цілей та забезпечення максимально ефективного функціонування і розвитку за
рахунок формування і раціонального використання його конкурентних переваг.
Наступним важливим теоретичним питанням є розробка механізму формування стратегічного контексту (системи стратегій) підприємства та їх декомпозиції.
Традиційно в теорії стратегічного управління на великому промисловому підприємстві стратегії розробляються на чотирьох різних
ієрархічних рівнях: корпоративному, бізнесовому, функціональному
та операційному [1]. Таким чином відбувається послідовна декомпозиція стратегії найвищого рівня (корпоративної стратегії) на нижчих
ієрархічних рівнях.
З огляду на наявність різних рівнів розробки стратегій великого
значення набуває визначення змісту кожного виду стратегії та відповідальних за її розробку. Характеристика видів стратегічних дій, які
відповідають кожному з чотирьох рівнів розробки стратегії наведені
у табл. 1.
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Таблиця 1
Декомпозиція розробки стратегії по рівням ієрархії
Вид стратегії
Корпоративна
стратегія (портфельна
стратегія) –
стратегія
підприємства в
цілому. Визначає
спосіб (модель)
поведінки, яка є
найбільш доцільною та бажаною в
існуючих умовах
зовнішнього середовища, а також
визначає приоритетні напрямки
діяльності
Ділова стратегія
(бізне с-стратегія, конкурентна
стратегія), яка характеризує особливості кожного
окремого
виду
(сфери, напрямку)
діяльності
підприємства
Функціональна
стратегія – стратегія реалізації
окремої функціональної сфери.
Розробляється для кожного
функціонального
напрямку підприємства чи його
підрозділу
Операційна
стратегія формується для окремих виробничих одиниць та
визначає основні
правила їх діяльності

Відповідальні за
розробку
Топ-менеджери
та ключові менеджери. Розробляється стратегічним комітетом
(центром, відділом). Остаточне
рішення зазвичай приймається
Правлінням (радою директорів)

Керівники
окремих
напрямів (дивізіонів,
ЦФВ,
підрозділів). Рішення
зазвичай
приймаються корпоративним керівництвом або радою директорів
Керівники середньої ланки. Рішення розглядаються та приймаються стратегічним комітетом.

Керівники відповідних операційних підрозділів.
Рішення
р о з гля д ают ься
та приймаються
стратегічним комітетом.

Зміст
Визначення основних напрямків діяльності (продуктового
портфелю) підприємства.
Прийняття рішень щодо доцільності та видів реструктуризації: придбання підприємств, укріплення існуючих
ділових позицій, припинення
діяльності, що не відповідає
місії та стратегічним цілям,
ліквідації, реорганізації тощо.
Визначення
інвестиційних
пріоритетів та спрямування
корпоративних ресурсів в
найбільш привабливі сфери
діяльності.
Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та збереження конкурентних переваг.
Формування механізму адаптації до змін зовнішнього середовища

Визначення дій по підтримці
ділової стратегії та забезпеченню досягнення цілей підприємства (підрозділу)

Види
(приклади)
Стратегія
зростання
Стратегія стабілізації
Стратегія скорочення

Стратегія лідирування за витратами
Стратегія диверсифікації
Стратегія концентрації
на
споживачах

Маркетингова
стратегія
Інвестиційна
стратегія
Інноваційна
стратегія
Фінансова
стратегія
Стратегія
управління персоналом
Дії по рішенню специфічних Стратегія оновпитань, що пов’язані з опера- лення продукційною діяльністю виробни- тового ряду
чого підрозділу
Стратегія модернізації обладнання
Стратегія енергозбереження
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Сучасні дослідники найбільшу увагу приділяють формуванню
корпоративної та ділової стратегій, меншу – функціональним. Що
до операційній стратегії, яка визначає спрямованість виробничої
діяльності і є найбільш важливою для промислових підприємств, то
методологічні аспекти та методичний інструментарій її формування
в теперішній час практично відсутні. Для вітчизняних підприємств
важливість цієї стратегії підвищується враховуючи: значний знос їх
основних фондів, високу матеріало – та енергоємність продукції, недосконалість виробничих процесів, переважне виробництво продукції
з низькою доданою вартістю. У зв’язку з вищезазначеним особливої
значущості набуває формування та декомпозиція операційної стратегії з метою її деталізації та конкретизації.
Дієвим інструментом такої декомпозиції є система збалансованих показників (СЗП), яка дозволяє представити стратегію у вигляді
ключових індикаторів ефективності.
Підвищена увага до системи збалансованих показників обумовила наявність великої кількості її визначень [2–5]. У зв’язку з цим
вважаємо за доцільне навести авторську трактовку СЗП, яка в стислому вигляді повністю характеризує її сутність. З нашої точки зору,
система збалансованих показників є ретельно підібраним набором
індикаторів, які конкретизують стратегію підприємства шляхом її
декомпозиції і забезпечують комплексну, повну і різнобічну оцінку
ефективності його функціонування.
Виходячи із визначеної сутності СЗП виконує наступні функції:
• забезпечує конкретизацію стратегії шляхом декомпозиції її в
систему ключових показників ефективності (показників збалансованої системи);
• дозволяє здійснювати комплексну детальну оцінку за допомогою
різних за своєю суттю показників: фінансових і не фінансових;
виражених в грошових і натуральних одиницях; «запізнюючих»
та «випереджаючих»;
• забезпечує формування інформаційної бази, яка є підґрунтям
аналізу, поточного планування, прогнозування, актуалізації стратегії та ін.
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Структурно збалансована система показників в її первинному
вигляді складається з чотирьох складових [2–4].
Перша складова – «Клієнти» містить характеристику основних
клієнтів і способів задоволення підприємством їх потреб. Показниками
цієї складової є: задоволеність клієнтів, лояльність клієнтів, частка
ринку, кількість скарг клієнтів, рівень повернення товару, час відповіді на питання клієнта, ціна в порівнянні з конкурентами, прибуток на
одного клієнта і т. і.
Друга складова – «Внутрішні бізнес-процеси» дає опис основних
бізнес-процесів підприємства, ефективності їх організації, ступені
забезпечення потреб клієнтів та інтересів акціонерів. Визначає в яких
ключових процесах підприємство повинно підвищити ефективність,
досягти досконалості. До її складу доцільно включити наступні показники: точність обробки виробів, дотримання графіків (доставки,
виробництва), витрати на 1 грн. товарної продукції, оборотність запасів готової продукції, витрати на обслуговування продукції, тривалість фінансового циклу, тривалість операційного циклу, собівартість
продукції, виробіток на одного працівника, відсоток браку то що.
Третя складова «Навчання та розвиток» характеризує міру відповідності кваліфікації працівників поставленим цілям, здатність
забезпечувати стійкі результати діяльності в майбутньому. Найбільш
поширеними індикаторами цієї складової є: інвестиції в навчання на
одного клієнта, інвестиції в навчання на одного працівника, середній
стаж роботи на підприємстві, плинність кадрів, кількість раціоналізаторських пропозицій (всього/ на одного працівника), задоволеність
працівників, участь в прибутку, участь у капіталі, індекс мотивації,
продуктивність праці, кількість годин на навчання одного працівника,
коефіцієнт забезпечення компетентності.
Безумовно важливою є четверта складова «Фінанси», яка характеризує фінансові результати, що досягнуті підприємством. Перелік
показників цієї складової включає: вартість активів (в цілому, на одного працівника), показники прибутку (валовий, чистий, операційний
та ін.), показники рентабельності, додана ринкова вартість, додана
економічна вартість, додана вартість на одного працівника, ринкова вартість підприємства, ринкова вартість акції, співвідношення
власних і позикових засобів, чистий грошовий потік, ефективність
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чистого грошового потоку, оборотність дебіторської заборгованості,
оборотність кредиторської заборгованості і т. і.
Аналіз традиційної структури СЗП і показників, які входять до
її складу, свідчить про недостатність індикаторів, які характеризують
операційну діяльність підприємства. У зв'язку з вищезазначеним для
обґрунтованої декомпозиції операційної стратегії запропоновано складову «Бізнес-процеси» замінити складовою «Операційна діяльність»
і представити останню у вигляді трьох наступних блоків: «Сировина
і матеріали», «Основні фонди», «Організація операційного процесу».
Блок «Сировина і матеріали» характеризує якість сировини і
матеріалів, ціни їх придбання, швидкість доставки, оборотність сировинних ресурсів, а також рівень матеріаломісткості продукції.
У блок «Організація операційного процесу» включені показники, що характеризують організацію і ефективність операційної
діяльності, а саме терміни здіснення окремих виробничих процесів
та їх складових, витрати (наприклад, витрати на 1 грн. товарної продукції, темпи зростання (зниження) собівартості одиниці продукції
та окремих її статей, результати операційних процесів (в тому числі,
продуктивність агрегатів).
Особливу увагу приділено формуванню блоку «Основні фонди». З метою забезпечення збалансованості показників цього блоку
в його складі передбачено групи показників, що характеризують:
стан основних фондів підприємства, їх оновлення, витрати, що
пов'язані з експлуатацією основних фондів, а також ефективність їх
використання.
Характеристика складових блоку «Основні фонди» та можливий
перелік показників по кожній з них наведено в табл. 2.
Необхідно зазначити, що обов'язковим є розрахунок показників
блоку «Основні фонди» як в цілому по підприємству, так і по окремих виробничих підрозділах (цехах), що дозволить виявити найбільш
проблемні в цьому аспекті структурні підрозділи, а також визначити
конкретні заходи (так звані «ініціативи» [2]) або розробити інвестиційні проекти що до покращення стану основних фондів.
Оскільки істотна зміна технічного рівня основних фондів пов'язана з інвестиційною діяльністю, блок «Основні фонди» має бути
взаємопов'язаний як мінімум з двома функціональними стратегіями
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Таблиця 2
Склад показників блоку «Основні фонди»
Характеристика
блоку

Склад показників по групах
Стан основних фондів

Характеризує стан
основних
фондів
підприємства з точки зору фізичного та
морального зносу

Коефіцієнт зносу основних фондів
Коефіцієнт вибуття основних фондів
Доля основних фондів, термін служби яких перевищує нормативний
Доля основних фондів, що відповідають світовому рівню (перевищують світовий рівень)
Показники технічного рівня основних фондів

Характеризує швидкість та інвестування оновлення основних фондів

Коефіцієнт оновлення основних фондів
Сума інвестицій, що спрямовані на оновлення основних фондів
Частка інвестицій, що спрямовані на оновлення основних
фондів в загальному об’ємі інвестицій
Темпи зростання інвестицій в основні фонди
Співвідношення інвестицій в основні фонди на підприємстві,
що аналізується, та підприємстві-лідері (в середньому по галузі)
Сума інвестицій на 1 грн. товарної продукції
Співвідношення запланованих і виконаних заходів по оновленню основних фондів
Частка інвестицій в інноваційні заходи

Оновлення основних фондів

Витрати, які пов’язані з експлуатацією основних фондів

Характеризує витра- Енергомісткість 1 часу роботи обладнання
тоємність експлуата- Витрати, що обумовлені недостатністю основних фондів
ції основних фондів Витрати, що обумовлені надлишком основних фондів
Витрати на ремонт основних фондів
Темпи зростання витрат на ремонт основних фондів
Доля витрат на ремонт основних фондів в загальних поточних витратах підприємства
Темп зростання долі витрат на ремонт основних фондів в загальних поточних витратах підприємства

Ефективність використання основних фондів

Характеризує ефективність
використання
основних
фондів

Фондовіддача
Темп зростання фондовіддачі
Коефіцієнт завантаження основних фондів
Темп зростання завантаження основних фондів
Рентабельність основних фондів
Темп зростання рентабельності основних фондів
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підприємства: операційною і інвестиційною. Механізм формування
блоку «Операційна діяльність» в стратегічному контексті металургійного підприємства наведено на рис 1.

Рис. 1 – Механізм формування блоку «Основні фонди»
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Таким чином, запропонований методичний інструментарій щодо
декомпозиції операційної стратегії підприємства за допомогою системи ключових індикаторів, що різнобічно характеризують операційну
діяльність суб’єкта господарювання, дозволяють коректно планувати
та об’єктивно оцінювати її реалізацію. У зв’язку с надвисоким рівнем
зносу основних фондів більшості вітчизняних підприємств детально
пророблено цю складову та виконано її декомпозицію на другому
ієрархічному рівні. В подальших дослідженнях необхідно розробити
систему показників декомпозиції складових «Сировина і матеріали»
та «Організація операційного процесу», що дозволить всебічно характеризувати операційну стратегію.
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1. Довбня С.Б., Найдовська А. О., Хитько М. М. Стратегія підприємства /
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2003. – 398 с.
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К

орпоративне управління являє собою систему,
за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність акціонерного товариства [1]. У
межах корпоративного управління, насамперед, визначають функції
акціонерів, які здійснюють контроль за діяльністю менеджерів з огляду на результати діяльності товариства. Корпоративне управління не
обмежується виключно стосунками між інвесторами та менеджерами,
а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами стосовно діяльності товариства
(працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його
діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб [2]. Таким
чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між
інвесторами-власниками товариства, його менеджерами, а також
іншими заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників
корпоративних відносин.
Ефективне використання капіталу є ключовим завданням корпоративного управління, що обумовлено проблемою, яка виникла внаслідок розподілу функцій власності та управління, а також необхідністю приділення належної уваги захисту прав інвесторів в умовах, коли
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одні особи володіють товариством, а інші ним управляють. Проте, в
умовах більш високих корпоративних структур (декілька пов’язаних
правами власності товариств) проблеми, обумовлені розмежуванням
функцій між керівниками загальних корпоративних та асоційованих
рівнів, визначають актуальність захисту інтересів асоційованого підприємства. Тому, метою дослідження є розвиток теоретичних засад
формування системи управління гірничо-збагачувальним підприємством (далі – ГЗП) як асоційованим товариством в напрямку розподілу управлінських повноважень та обов’язків щодо забезпечення його
економічної безпеки.
Формування системи корпоративного управління відбувається
індивідуально на розсуд власників товариств, але для підвищення
ефективності системи можна використати принципи (ключові засади)
корпоративного управління, які поєднані в декілька груп та розкривають специфічність управління корпоративним підприємством. Сферу
поширення принципів корпоративного управління складають: мета
товариства; права акціонерів; наглядова рада і виконавчий орган; розкриття інформації та прозорість фінансово-господарської діяльності;
контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства; заінтересовані особи.
На етапі визначення мети підприємства виникають підстави для
формування дискусійного середовища, в якому зацікавлені особи
та групи відстоюватимуть власні інтереси та затверджуватимуть за
ними статус спільних цілей – цілей товариства конкретизованих в
змісті бізнес-стратегій. Критерії економічної безпеки акціонерного
товариства в цьому випадку визначатимуться інтегральним очікуваннями сукупності зацікавлених осіб щодо економічної безпеки власної
частки капіталу та товариства у цілому (рис. 1). Перекриття площ віддзеркалює те, що індивідуальні очікування щодо економічної безпеки
враховані у спільних цілях товариства, залишкова площа – ризики,
які має зменшувати акціонер самостійно або в ситуативній коаліції з
іншими зацікавленими особами товариства.
Оскільки внутрішні корпоративні конфлікти між акціонерами
становлять для товариства потенційні загрози, то корпоративне
управління має забезпечувати захист прав, законних інтересів та рівне ставлення акціонерів.
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Рис. 1 – Інтегральні очікування сукупності зацікавлених осіб акціонерного
товариства щодо економічної безпеки інвестованого капіталу

Тому, товариство повинно вжити необхідних заходів для запобігання порушень прав дрібних (міноритарних) акціонерів як з боку
посадових осіб товариства, так і з боку акціонера, який володіє контрольним пакетом акцій. Розмивання частки акціонера у статутному
капіталі товариства є грубим порушенням прав акціонера, оскільки
спричиняє зменшення частки акціонера у статутному капіталі товариства, в результаті чого зменшується вартість належних йому акцій та його вплив на прийняття рішень вищим органом товариства.
Наприклад, в 2004 р. у гірничо-металургійному комплексі України
набула широкого розголосу ситуація, коли міноритарним акціонером,
пов’язаним з групою «Приват», була здійснена спроба організувати
додаткову емісію акцій Інгулецького ГЗП, що призвело б до зменшення частки іншого акціонера комбінату – держави [3]. Як результат,
акціонери матимуть різні оцінки щодо економічної безпеки свого
положення у складі власників товариства.
Реалізацію власних інтересів акціонери товариства здійснюють
шляхом утворення найвищого управлінського органу загальних
зборів акціонерів з повноваженнями стратегічного управління бізнесом, майном товариства тощо. При цьому, на законодавчому рівні
закріплено [4], що повноваження з вирішення питань, що належать до
виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути делеговані
іншим органам товариства. Тому стратегічні рішення товариства, прийняті на загальних зборах є віддзеркаленням колегіального розуміння
економічної безпеки товариства та шляхів її забезпечення. Акціонери,
інтереси яких не були враховані, та такі, які мають сумнів у страте-
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гічній сталості функціонування підприємства, можуть обирати один з
двох принципових варіантів захисту власного капіталу: продовжувати
захищати інтереси або продати цінні папери товариства (за привабливої ринкової ціни). З цього можна зробити висновок, що внутрішні
корпоративні протиріччя та зміна складу учасників товариства може
по-різному позначитись на товаристві як цілісному суб’єкту господарської діяльності з налагодженою сукупністю бізнес-процесів.
Таким чином, економічна безпека корпоративного підприємства
визначатиметься професіональним управлінням при мінімальному
дисфункціональному впливі внутрішніх конфліктів серед власників.
Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції контролює та
регулює діяльність виконавчого органу. Зміни інтересів акціонерів та
неефективна господарська діяльність товариства можуть призвести до
кадрових змін в інших органах управління товариством. Наприклад,
поява нових акціонерів в складі власників Південного гірничо-збагачувального підприємства (після продажу акцій групою «Приват»)
та консолідація ними повноважень (разом з групою «SCM») дозволила змінити склад Наглядової ради та правління підприємством для
подолання збитковості діяльності підприємства [5]. Консолідована
більшість акціонерів на загальних зборах має можливість сформувати
такий склад Наглядової ради, яка захищатиме, насамперед інтереси
цієї більшості.
Завдання виконавчого органу товариства полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю, що передбачає його відповідальність
(підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів) за реалізацію мети, стратегії та політики товариства. Оскільки, виконавчий
орган може бути обраний на засіданнях Наглядової ради, то проблематика захисту інтересів частки акціонерів буде спостерігатись також у
діяльності виконавчого органу. Додаткові загрози економічній безпеці
формує найманий характер роботи членів виконавчого органу в товаристві (члени правління можуть не бути акціонерами товариства),
коли існує ймовірність використання членом правління повноважень
для досягнення власних цілей, які не співпадають з цілями товариства.
Прозорість та належне розкриття інформації є невід’ємною умовою ефективного корпоративного управління. Зрозумілість принципів
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управління дозволяє підвищити його ефективність, сприяє захисту та
реалізації прав інвесторів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Невикористання принципів розкриття інформації та прозорості в
корпоративному управління може бути визначено як обмеження захисту економічної безпеки внаслідок неможливості об’єктивної оцінки
ситуації та ставлення до неї легітимного керівництва товариства.
Елементом запобігання ризикам економічної небезпеки є прозорість в
питаннях визначення аудитора та ініціювання перевірки.
Довгостроковий економічний успіх товариства, його фінансова
стабільність, конкурентоспроможність, репутація є результатом колективних зусиль інвесторів, посадових осіб та інших працівників
товариства тощо. Товариство повинно враховувати інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть
тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб. До групи
пріоритетних зацікавлених осіб мають бути віднесені акціонери.
Неврахування інтересів частки акціонерів формує підґрунтя для внутрішніх корпоративних конфліктів.
У підсумку аналізу ключових принципів корпоративного управління зазначимо наступне [6]:
1. Акціонерні товариства як корпоративні підприємства з розподіленим на частки статутним капіталом мають в структурі управління
специфічні органи, які дозволяють учасникам товариства (акціонерам) захищати власні та спільні інтереси в процесів управління діяльністю товариства.
2. Пріоритетні права більшості акціонерів мають поширення
на всі вищі управлінські органи акціонерного товариства. Тому, переважну відповідальність за економічну безпеку товариства повинні
мати мажоритарні акціонери та їх коаліції.
3. Прийняття корпоративного кодексу товариства розкриватиме сутність обраних принципів управління, що формуватиме більш
прозоре середовище для оцінки економічної безпеки товариства та
прийняття рішень зацікавленими особами (рис. 2).
4. Наявність внутрішніх корпоративних конфліктів може бути
індикатором підвищення ризиків економічної безпеки товариства як
суб’єкту господарської діяльності.
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Рис. 2 – Формування ефективної системи корпоративного управління

В контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, яка
ґрунтується на ефективній системі стратегічного менеджменту важливими є внутрішні корпоративні підходи до розподілу повноважень
в зазначеній сфері управління товариством. Для аналізу змін в корпоративному управлінні гірничо-збагачувальних підприємств використані їх відомості, що надані до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку [7].
Встановлено, що принципових змін в підходах до корпоративного управління ГЗП за ці роки не відбулось. АТ не мають власного
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління. Тому не
можна визначити до компетенції якого органу управління віднесена
розробка такого кодексу та чи буде він оприлюднений для розуміння
принципів управління акціонерами (в т.ч. потенційними) та іншими
зацікавленими групами.
Узагальнюючи результати аналізу корпоративного управління на
гірничо-збагачувальних комбінатах можна зробити висновки:
− невизначеність складу Наглядової ради (наприклад, одноосібне
спостереження на криворізьких гірничо-збагачувальних підприємствах) вступає в протиріччя з колегіальним принципом функціонування цього органу;
− різноманітні підходи до розподілу повноважень між найвищим
органами управління товариствам, які формуються зі складу акціонерів (зокрема, централізація Наглядовими радами
Центрального та Інгулецького ГЗП повноважень зі стратегічного
управління бізнесом);
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− розбіжності в документальному оформленні управлінських
повноважень, які визначені або в розділах Статуту товариства
(Центрального ГЗП, Інгулецького ГЗП, Північного ГЗП), або в
окремих Положеннях (Південного ГЗП, Орджонікідзевського
ГЗП);
− поступове делегування повноважень щодо зовнішнього аудиту
виключно Наглядовій раді (функція контролю за якістю впровадження правлінням ОГЗП стратегій, визначених загальними
зборами товариства);
− відмінності у рішеннях щодо включення акції до лістингу
фондових бірж (планують використати таку можливість більш
прибуткові Центральний, Інгулецький та Північний гірничо-збагачувальні підприємства, на відміну від фінансово нестабільних
Південного та Орджонікідзевського ГЗП, які надають перевагу
кредитним ресурсам);
− спільною рисою корпоративного управління розглянутих підприємств є відсутність корпоративного кодексу -різним складом
акціонерів, їх індивідуальним баченням напрямків розвитку та
форм управління товариством;
− перевагами організації засідань Наглядової ради у порівнянні з
трудомістким скликанням зборів акціонерів (проблема кворуму
та протиріч при великий кількості акціонерів або недоцільність
позачергових зборів при концентрації акцій у власності одного
чи двох акціонерів);
− політикою товариства щодо ймовірного входження до складу
його співвласників нових осіб (чинника перерозподілу структури влади) при організації обігу цінних паперів на світових фондових біржах;
− фінансовою стратегією товариства, яка орієнтована на залучений
капітал акціонерів або кредитний ресурс, що надається іншими
суб’єктами корпоративного об’єднання (банківськими установами) та формує додаткову фінансову залежність товариства [8].
Таким чином, асоційований статус гірничо-збагачувальних
підприємств в складі фінансово-промислової групи обумовлює наявність додаткових специфічних чинників в площині корпоративного
управління, які впливають на господарську діяльність підприємств.
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Значення має характер портфелю активів фінансово-промислової групи (синергетична або конгломератна), відповідна портфельна політика (зміна кількості активів та масштабів їх діяльності) та визначеним
статусом асоційованих підприємств (центр витрат, центр прибутків).
Фінансово-промислова група (ФПГ) як власник гірничо-збагачувального підприємства визначатиме доцільні його характеристики,
виходячи з того, що підприємство забезпечує досягнення спільних
цілей: це може бути прибуток групи, прибуток окремих вертикально-інтегрованих активів групи (підприємства гірничо-металургійного комплексу), прибуток інших асоційованих структур, що здійснюють комерційну діяльність в групі (наприклад, діяльність ПрАТ
«Приватінтертрейдінг» на ринку марганцевої руди). Загалом, захист
економічної безпеки підприємства залежатиме від наступних осіб:
− мажоритарного власника товариства, який представляє ФПГ та
оцінює зиски з позицій потенціалу активів групи та доцільності
подальших капіталовкладень у розвиток підприємства;
− міноритарного власника, який не входить до складу ФПГ та
визначає короткострокову та довгострокову ефективність індивідуальних портфельних інвестицій (дивіденди, ринкова вартість
акцій);
− наймане правління підприємства (високі доходи на ключових
посадах) та інші категорії персоналу товариства (стабільність
робочого місця та зарплати);
− держава – зацікавленість в стабільності соціально-економічної
ситуації в регіоні (формування програм підтримки або обмежень
діяльності).
З перелічених зацікавлених осіб найбільші повноваження щодо
організації системи управління економічною безпекою має мажоритарний власник, розуміння мотивів та принципів діяльності якого
дозволятиме іншим особами визначити власні ризики та зиски взаємодії з товариством. Для міноритарних акціонерів та найманого керівництва товариства інтерес становите інформація стосовно залежності результатів господарської діяльності товариства від можливості
використання переваг входження до складу ФПГ. При цьому, утворюються різні моделі взаємодії «асоційоване підприємство – ФПГ»:
одні, передбачають розподіл фактичного прибутку, а інші – втручання
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ФПГ в управління підприємством, яке втрачає функціональну самостійність. У другому випадку положення асоційованого підприємства
ускладнюється наявністю в складі ФПГ інших підприємств-конкурентів. Тому, асоційоване підприємство має захищати власні позиції
шляхом формування унікальних характеристик в умовах зовнішнього
та внутрішнього конкурентного середовища.
Мінливість корпоративних інтересів в сфері інвестування власних асоційованих підприємств може бути підтверджена наступним
прикладом: корпорацією SCM та холдингом «Метінвест» прийнято
рішення про переважну доцільність купівлі прав на розробку родовища вугілля в США, незважаючи на існування корпоративного
активу – ПАТ «Краснодонвугілля», шахта «Дуванна» (місто утворююче підприємство м. Суходільск Луганської області). Цей висновок
ґрунтується [9] на підставі аналізу збільшених обсягів інвестицій в
будівництво портових потужностей, які забезпечать більший обсяг
перевезень експортної продукції, а саме сталі, обсяг виробництва якої
«Метінвест» планує суттєво збільшити. До того ж потреба підприємств холдингу у вугіллі забезпечувалась закупівлями з підприємств
Кузбасу (Росія). Низька рентабельність діяльності національних
вугільних підприємств, які контролюються холдингом, гірші якісні
характеристики мінерально-сировинної бази, низька привабливість
інвестування в розвиток виробничих потужностей цих підприємств
та інші чинники є підґрунтям надання переваги політиці інтернаціоналізації напрямків інвестицій холдингу. З базових принципів управління холдингом «Метінвест» видно (табл. 1), що основних об’єктом,
який має відповідати зовнішнім викликам є компанія «Метінвест»
в цілому. Для забезпечення цієї мети активи компанії можуть змінюватись за кількістю та пріоритетом корпоративної підтримки.
Динамічність корпоративних змін відбивається оновленням структури холдингу «Метінвест» (табл. 2), яка з 2011 р. стала складатись з
двох підрозділів: гірничодобувного та металургійного дивізіонів [10].
Цим передбачається посилення принципу вертикальної інтеграції
корпоративних активів та отримання ефектів синергії їх взаємодії.
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Таблиця 1
Базові принципи управління холдингом «Метінвест» [11]
Принцип
Спеціалізація

Вертикальна
інтеграція
Єдине стратегічне
управління
Централізація
Ріст та інвестиції

Зміст
концентрація на ключовій компетенції – стратегічному
управлінню гірничо-металургійним комплексом. Це
підвищує ефективність Компанії (Метінвесту – авт.)
та її інвестиційну привабливість.
контроль всіх етапі утворення вартості як спосіб
забезпечення стабільності та стійкості до коливань
ринкової кон'юнктури.
максимізація синергії взаємодії активів для
стабільного приросту акціонерної вартості Компанії.
можливість оптимізувати управлінські витрати,
уніфікувати бізнес-процеси і технології, підвищити
ефективність бізнесу в цілому.
підвищення
конкурентоспроможності
шляхом
інвестицій у впровадження найбільш ефективних
світових технологій у виробництво й управління.
добір найбільш ефективних технологій – управлінські,
виробничі, інформаційні.

Впровадження
кращих світових
практик
Синтез традицій та майстерність в металургійній справі.
інновацій
Установка на
максимізація
результатів
стосовно
якості
лідерство
менеджменту, продуктивності, якості продукції,
контролю над витратами, умов праці, ефективності
бізнес-процесів, охорони навколишнього середовища.
Особисте
небайдужість як основа корпоративної культури.
ставлення до
справи

Таким чином, можна стверджувати, що економічна безпека підприємства, яке перебуває в складі великої та фінансово сталої промислової групи, може бути під загрозою, оскільки поточний виробничий потенціал та прогнози щодо його розвитку не задовольняють
пріоритетні корпоративні інтереси. Відкритість принципів управлін-
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Таблиця 2

Структура холдингу «Метінвест»

−
−
−
−
−
−

Гірничодобувний
дивізіон
Інгулецьке гірничо-збагачувальне
підприємство;
Північне гірничо-збагачувальне
підприємство;
Центральне гірничо-збагачувальне
підприємство;
Комсомольське рудоуправління;
Краснодонвугілля;
United Coal
Company (видобуває коксівне й енергетичне вугілля у
штатах Західна Вірджинія, Вірджинія
й Кентуккі, США).

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Металургійний
дивізіон
Металургійний комбінат «Азовсталь»;
ММК ім. Илліча;
Єнакіївський металургійний завод;
Харцизький трубний завод;
Промет Стіл (виробництві арматурного прокату,
Болгарія);
Ferriera Valsider (металургійнй завод, Італія);
Metinvest Trametal (виготовлення товстолистового конструкційного прокату, Італія);
Spartan UK (єдиний виробник високо якісного
товстолистового прокату в Великобританії);
Метінвест-Ресурс ексклюзивний постачальник
брухту чорних металів для українських металургійних підприємств Групи Метінвест – ПАТ
МК «Азовсталь», ПАТ «Єнакіївський МЗ» та
ПАТ «ММК ім. Ілліча»;
Авдіївський коксохімічний завод;
НВО Інкор і Ко (науково-виробниче об’єднання
є одним із найбільших виробників коксохімічної продукції – н
 афталіну й феноло-крезолів у
світі, Україна).

ня холдингом дозволяє частково визначити характер політики щодо
окремого асоційованого підприємства, а визначити її більш докладно
можна при наявності корпоративного кодексу підприємства із затвердженими принципами централізації-децентралізації повноважень.
Враховуючи вищевикладене, систему економічної безпеки
асоційованого підприємства слід будувати з урахуванням сталості
ключових функцій на рівні, що забезпечує самостійне (автономне)
функціонування товариства [12]: достатність чистого прибутку для
фінансування поточних та стратегічних планів; здатність мобілізовувати інвестиційні ресурси – збереження високого рейтингу кредитоспроможності та привабливості для потенційних інвесторів при
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додатковій емісії цінних паперів; безпосередні контакти з зацікавленими особами, що впливають на ефективність діяльності – без участі
підрозділів корпоративного об’єднання; збереження функціонального
потенціалу – самостійність управління кадрами, майном та іншими
ресурсами на підприємстві з подальшим погодженням, на відміну від
виконання директивних розпоряджень). Колегіальними управлінськими органами товариства доцільно здійснювати оцінку критичності
організаційних трансформацій, що обумовлюють: незворотність змін
внутрішнього середовища асоційованого підприємства (втрата управлінського та інших складових трудового потенціалу, що забезпечує
стратегічну конкурентоспроможність); сутність політики ФПГ щодо
підприємства (формування нового або виснаження поточного потенціалу). Головним чинником, який визначає вихідні положення економічної безпеки управління асоційованим гірничо-збагачувальним
підприємством є корпоративний кодекс, а його відсутність утворює не
прогнозоване нестабільне середовище, що погіршує оцінку привабливості взаємодії з товариством зацікавлених осіб та позначатиметься
на результатах його діяльності. Узгодженість зацікавлених суб’єктів
на вищому корпоративному рівні щодо напрямків, змісту та джерел
фінансування розвитку гірничо-збагачувального підприємства дозволить підвищити ефективність конкретних інвестиційних проектів у
виробничій сфері.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Х

арактерною особливістю розвитку кінця XX –
початку XXI століття є активізація інтеграційних процесів у підприємництві. Наслідком
інтеграційного процесу є формування інтегрованої підприємницької
структури (ІПС).
Значна частина питань щодо формування різних видів ІПС
знаходиться в фінансовій площині. Одним з найбільш значущих є
питання фінансового механізму формування ІПС, покликаного забезпечити ефективне управління фінансами суб’єктів господарювання,
підвищення їх фінансової стійкості та платоспроможності, зростання
кількісного та якісного доступу до фінансових ресурсів, досягнення
синергетичного ефекту.
Трансформаційні процеси в підприємництві обумовлюють цілеспрямовані та поглиблені наукові дослідження в сфері фінансового
забезпечення інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання, що є
особливо доречним в час кризових явищ, фінансової нестабільності.
Формування інтегрованих підприємницьких структур є пріоритетною тематикою досліджень ряду зарубіжних та вітчизняних
науковців, серед яких слід відзначити: О. І. Амошу, І. А. Бланка,
В. Дементьєва, В. Цветкова, А.А Пилипенка, Л. І. Федулову,
В. М. Горбатова, В. С. Пономаренка, В. Бандуріна, С. Авдашеву,
П. Ю. Буряка, С. Ф. Смеречівського, А. В. Козаченко, О. Є. Кузьміна,
Я. О. Побурка,
І. Р. Михасюка,
У. З. Ватаманюк-Зелінську,
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І. Зятковського, Р. І. Тринька, Ю. Уманціва та інших. Питанням фінансового механізму формування ІПС присвячено праці І. В. Алєксєєва,
Є. О. Бесараба, В. О. Кузьмінського, Г. М. Калач, Ю. В. Петленко,
Р. Гільфердінга, О. Вільямсона, В. В. Бочарова та інших.
Віддаючи належне науковим доробкам вітчизняних та зарубіжних вчених у вирішення питань теорії та методології формування ІПС,
слід зауважити про об’єктивну необхідність подальшого поглиблення
теоретичних досліджень та практичних розробок щодо фінансового
механізму формування ІПС в Україні.
В рамках цієї наукової публікації ставимо за мету дослідити теоретичні положення фінансового механізму формування ІПС, розробити практичні рекомендації у контексті його вдосконалення.
1. Наповнення та розвиток фінансового механізму
формування інтегрованих підприємницьких структур
Під впливом фінансової глобалізації відбуваються кардинальні
зміни у господарсько-фінансових відносинах суб’єктів господарювання. Світовий досвід показує, що найбільш ефективною стратегією
фінансового поступу, набуття конкурентних переваг є об’єднання
різнорідних капіталів у межах ІПС. Слід зауважити, що сучасні реалії ринкової економіки (прогресивний виробничий розвиток, інтернет-технології) сприяють взаємодії суб’єктів різних секторів економіки на національному та транснаціональному рівнях.
В цих умовах, особливої актуальності набуває питання фінансового механізму формування ІПС, реалізації ефективних інструментів
та методів управління фінансами, відповідних принципів фінансового забезпечення та регулювання, прийняття виважених управлінських
рішень щодо господарсько-фінансової діяльності. Необхідність розвитку фінансових аспектів ІПС обумовлює більш глибокі дослідження наукових положень даного напряму.
На основі аналізу підходів, викладених у науковій літературі
щодо сутнісного наповнення терміну «фінансовий механізм» та дослідження природи ІПС сформулюємо власне визначення: фінансовий
механізм формування ІПС– це система фінансових методів та інструментів регулювання фінансових відносин у процесі накопичення та
використання фінансових ресурсів на основі правового, нормативно-

174

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

го та інформаційного забезпечення з метою формування тарозвитку
такої структури, отримання фінансових переваг інтеграції, активізації
прояву синергетичного ефекту.
Виходячи з результатів проведеного дослідження узагальнимо
модель фінансового механізму ІПС (рис. 1).
Досліджуючи теоретичні та практичні положення тематики ІПС,
ми прийшли до висновку, що формування ІПС, як і будь-якого іншого
суб’єкта господарювання, здійснюється протягом життєвого циклу,
стадіями якого є зародження, зростання, зрілість та спад. Обґрунтуємо
нашу думку.
Як показує аналіз, суб’єкти господарювання, обираючи стратегію
інтеграції, переслідують досягнення конкретної мети (забезпечення

Рис. 1 – Узагальнена модель фінансового механізму формування ІПС
Джерело: сформовано авторами
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необхідного обсягу фінансових ресурсів, оновлення основних фондів, зростання конкурентоспроможності продукції та ін.). Визначення
в процесі діяльності суб’єкта господарювання додаткових потреб
обумовлює новий етап інтеграції та в підсумку зумовлює перехід від
простої форми інтеграції на більш складнішу.
На сьогодні, основною проблемою, з якою стикається більшість
вітчизняних суб’єктів господарювання є нестача фінансових ресурсів
для ведення господарсько-фінансової діяльності, погашення фінансових зобов’язань. Життєвий цикл ІПС з аспекту забезпечення фінансовими ресурсами зображено на рис 2.
На етапі формування ІПС фінансові можливості окремо функціонуючих компаній є обмеженими, що зумовлює обрання певного
рівня інтеграції.
Етап зростання характеризується поступовим задоволенням потреб учасників ІПС у фінансових ресурсах за рахунок використання
фінансових переваг інтеграції.

Рис. 2 – Життєвий цикл ІПС з аспекту забезпечення фінансовими ресурсами
Джерело: власна розробка
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Етап зрілості передбачає активізацію можливостей фінансового
механізму ІПС, що обумовлює ріст ринкової вартості учасників ІПС,
ефективне управління фінансами ІПС та її учасників, оптимізацію
фінансових витрат, синергетичний ефект. На цьому етапі обсяг фінансових ресурсів стабілізується на певному рівні.
Подальший розвиток ІПС залежить від аналізу фінансових результатів діяльності. Проте, в переважній більшості, окремі учасники
ІПС визначають нову базову потребу та, відповідно, ідуть на новий
виток інтеграції.
Фінансовий ефект розвитку ІПС проявляється в оптимізації
фінансових ресурсів та забезпечується шляхом: розподілу грошових
потоків, доступу до дешевих довготермінових кредитів, формування
кредитної історії компанії, єдиної цінової політики, оптимізації податків [5; с. 61].
Ефективний фінансовий механізм забезпечує реалізацію фінансової стратегії, яка призначена забезпечити фінансову стійкість
компаній-учасників та ІПС в цілому. Слід враховувати, що склад ІПС
постійно змінюється (купівля стратегічно важливих активів, продаж
непрофільних активів), а тому відсутня стала величина фінансових
ресурсів, яка б забезпечувала розвиток в довгостроковому періоді.
Результати проведеного дослідження дозволяють удосконалити
процес інтеграції шляхом перегляду та впорядкування стадій інтеграційного процесу, беручи до уваги прагнення досягти наперед визначеної мети інтеграції, задовольнити фінансові мотиви інтеграційної
взаємодії (рис. 3).
На першому етапі здійснюється визначення мети формування
ІПС. Специфіка фінансового механізму формування ІПС визначається через досягнення мети, яку ставлять перед собою власники
та менеджери. Одні науковці в меті вбачають капіталізацію [11],
інші – досягнення стійкого розвитку у довгостроковій перспективі
[15; с. 188], ще інші – сталий розвиток як системи в цілому, так і її
структурних одиниць [9, с. 15]. Метою може бути також збільшення
ринкової вартості, максимізація прибутків власників, синергетичний
ефект, оптимізація податків, збільшення обсягів продажу.
На другому етапі розробляється сценарій інтеграції, що визначає
тип взаємозв’язків фінансового механізму, перелік учасників, аналіз
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фінансових мотивів їх інтеграційної взаємодії. Вагоме значення займає фінансове планування інтеграції, яке пов’язане з прийняттям
рішень щодо системи управління фінансами. Організація раціональної інтеграції всіх структурних одиниць ІПС передбачає ефективність

Рис. 3 – Алгоритм послідовності етапів формування ІПС з аспекту його
фінансового механізму
Джерело: узагальнено авторами
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технологічної та фінансової взаємодії. Як показує практика, найбільш
популярним є фінансовий механізм вертикальних ІПС.
Не менш важливим на другому етапі є аналіз можливостей отримання синергетичного ефекту інтеграції. Негативний синергетичний
ефект свідчить про недоцільність інтеграції суб’єктів господарювання, неефективність фінансового управління такою ІПС [6–8].
На третьому етапі відбувається реалізація інтеграційного процесу відповідно до обраного сценарію. Даний етап передбачає налагодження фінансових відносин структурних одиниць ІПС. Як правило, відбувається задоволення фінансових мотивів інтеграції суб’єктів
господарювання, що входять в конкретну ІПС. Дія фінансового
механізму ІПС спрямована на фінансове забезпечення інтеграційної
взаємодії суб’єктів господарювання.
На четвертому етапі відбувається аналізування обсягу фінансових ресурсів (їх достатність та/або необхідність залучення), а також
реалізація моделей фінансового механізму (внутрішнє кредитування,
внутрішнє інвестування, трансфертні ціни, податкова оптимізація).
На п’ятому, завершальному етапі здійснюється аналіз результатів
та приймається рішення щодо подальшої взаємодії суб’єктів господарювання в межах ІПС або ж необхідності коригування відповідних
фінансових відносин, реорганізації ІПС.
Якщо за підсумками аналізу досягнуто мету інтеграції (оцінка
за обраним критерієм), фінансового розвитку, то отримання нових
фінансових ресурсів відбувається через розширення та розвиток
бізнес-напрямів діяльності, нові партнерства, вихід на нові ринки. В
основному, це відбувається на основі використання таких механізмів
як диверсифікація, внутрішня інтеграція, злиття та поглинання.
Якщо обраної мети не досягнуто відбувається звуження бізнес
напрямів-діяльності або ж можлива ліквідація ІПС. В цьому випадку
слід проаналізувати причини та перешкоди отримання відмінних, від
бажаних, результатів інтеграції. У разі виявлення невідповідності відбувається коригування дій та повернення на другий етап.
Розглянута послідовність етапів фінансового механізму формування ІПС з аспекту досягнення мети інтеграції представляє комплексне вирішення питання фінансової взаємодії суб’єктів господарювання. Вона може використовуватись як на етапі формування ІПС так і в
процесі її функціонування.
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Дослідження етапів формування ІПС в Україні дало змогу зробити висновки про характерні особливості їх фінансового механізму:
велика кількість учасників ІПС, що ускладнює фінансові відносини
всіх рівнів; непрозорість відносин власності та фінансових потоків;
недосконалість законодавства; виведення фінансових ресурсів в офшори, зростання збитковості суб’єктів господарювання, брак фінансових ресурсів, незначна кількість фінансових закладів в складі ІПС.
Проаналізувавши особливості фінансового механізму формування ІПС в Україні, слід зауважити, нагальну необхідність його вдосконалення та розвитку.
В цьому напрямі вважаємо за необхідне, говорити про такі важливі напрями удосконалення фінансового механізму формування ІПС
як розширення можливостей фінансування ІПС за рахунок збільшення кількості фінансових закладів у її складі. Вважаємо, за необхідне,
урізноманітнити види та форми фінансових закладів в рамках ІПС,
включаючи в їх склад не тільки банки та страхові компанії, але і інші
небанківські установи, які дозволять залучати тимчасово вільні фінансові ресурси (рис. 4).

Рис. 4 – Структура системи небанківських фінансових установ України
Джерело: [4; с. 137]
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Розвиваючи вищевказане, вважаємо за необхідне, надати перевагу
формуванню в національній економіці фінансово-орієнтованих ІПС.
Основна перевага збільшення кількості фінансових закладів у
складі ІПС полягає в можливостях маневрувати більшими обсягами
фінансових ресурсів, інвестиційних та кредитних коштів банківських
та небанківськіх установ, що входять в конкретну ІПС.
Як відомо, сьогодні ризик кредитування компаній дуже високий,
що зумовлено багатьма чинниками, серед яких можна відзначити нестабільність валютного курсу та пов’язані з цим інфляційні ризики, низькі
фінансові показники компаній. В цьому аспекті, приналежність банку
до ІПС забезпечує йому збереження обсягів кредитування, а відтак грошових потоків та капіталу. Іншою перевагою для банку є концентрація
та акумуляція фінансових ресурсів компаній-учасників ІПС, зниження
інвестиційного ризику. Тому такі фінансові схеми, як кредитування та
масштабне інвестування можуть бути здійснені саме в ІПС.
Важливим напрямом фінансового механізму ІПС, безумовно, є
оподаткування. Природа ІПС передбачає оптимізацію оподаткування
в частині зниження ставки податку на прибуток за рахунок погашення
збитків одних учасників за рахунок прибутків інших (схема групових
збитків), повне або часткове уникнення оподаткування окремих операцій між пов’язаними особами. З однієї сторони, оптимізація оподаткування є фінансовим мотивом інтеграції суб’єктів господарювання в
сучасному конкурентному середовищі, а з іншого боку – результатом
фінансового механізму формування ІПС, перерозподілу внутрішніх
фінансових потоків.
На нашу думку, істотними є наступні положення та пропозиції
щодо вдосконалення податкового регулювання ІПС в Україні:
– відображення у фінансовій звітності, а саме, в додатку до декларації з податку на прибуток операцій з контрагентами (понад
50 млн грн.);
– аналіз органами податкових інспекцій України операцій між
учасниками ІПС з метою виявлення ухилень від сплати податків,
порушення норм податкового законодавства;
– налагодження співпраці з податковими органами іноземних країн
(особлива увага на країни-офшори) з метою отримання інформації про операції з компаніями-учасниками ІПС України;
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– аналіз майна вітчизняних ІПС, виявлення фактів набуття власності в неконкурентних умовах з доплатою за таке майно;
– стимулювання підприємництва через надання податкових пільг
(наприклад, для витрат на науково-дослідну роботу, як головну
умову інноваційного розвитку).
З метою вирішення питань фінансового забезпечення ІПС, видається необхідним розроблення внутрішніх нормативних документів.
До таких документів слід віднести, документи, складання яких передбачено законодавством, наприклад, «Наказ про облікову політику» та
документи, які розробляються відповідно до потреб прийняття конкретних управлінських рішень, наприклад «Наказ про трансфертне
ціноутворення». Ці документи повинні описувати дії в разі неточності
та суперечності вітчизняного законодавства, фінансові аспекти формування ІПС в залежності від обраної організаційно-правової форми,
галузі діяльності, а також усунути виникнення конфліктних ситуацій.
Управління фінансами ІПС передбачає вчасне отримання повної
та правдивої інформації в різних зрізах. Ефективною інформаційною
базою для власників, керівників, кредиторів виступають дані фінансового та управлінського обліку. Удосконалення інформаційного
забезпечення розкривається в автоматизації баз даних, що дозволить
оперативно отримувати інформацію про фінансово-господарську
діяльність по різних підрозділах, у різних зрізах. Таким чином, буде
вирішено два важливі завдання: доступність фінансової інформації з
будь-якого підрозділу, достовірність та оновлення баз даних.
З метою оцінювання фінансового стану ІПС, вважаємо за необхідне, складати та подавати консолідовану фінансову звітність.
Основним принципом останньої є цілісність. При складанні консолідованої фінансової звітності слід використовувати спеціальні положення, що усувають спільні статті та подвійний рахунок.
Кожен учасник ІПС – це елемент внутрішньої підсистеми. В свою
чергу, кожна така підсистема є системою більш високого порядку і
так до тих пір, поки ІПС не буде розглядатись як єдина система. Це
обумовлює складну, багаторівневу систему фінансового планування,
фінансового аналізу, фінансового контролю, тобто основних фінансових методів. Тому фінансові методи доцільно застосовувати на різних
рівнях, наприклад рівень ІПС, окремого учасника, бізнес-напряму
діяльності та ін.
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До фінансових інструментів відносять специфічні, притаманні
ІПС інструменти регулювання грошових потоків: внутрішнє інвестування, банківські кредити, трансфертне ціноутворення та ін.
Необхідність удосконалення фінансового механізму формування
ІПС обумовлена також можливостями використання їх потенціалу в
аспекті зростання національної економіки. На нашу думку, саме реалізація ефективної фінансової діяльності ІПС в комплексі з макроекономічними реформами сприятиме зростанню обсягів інвестиційних
ресурсів у національну економіку, активізації інноваційних процесів.
Такої ж думки притримується автор наукового джерела [14; с. 26]: «на
сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні характерною
тенденцією є пошук на всіх рівнях господарського управління фінансових ресурсів, потрібних для виведення економіки з кризового стану
та фінансування потреб виробництва. І саме корпоративна форма
господарювання та формування інтегрованих структур різного типу є
найбільш прийнятною для вирішення цієї проблеми».
Таким чином, на нашу думку, передумовою ефективного фінансового механізму формування ІПС в економіці України є вирішення
наступних завдань:
• удосконалення механізму розкриття інформації про відносини
власності та оприлюднення інформації про власників активів
ІПС;
• публікація статистичної та фінансової звітності компаній-учасників ІПС;
• проведення перевірок на предмет дотримання вимог податкового
законодавства;
• облік взаєморозрахунків в межах ІПС;
• кредитна підтримка суб’єктів господарювання, які мають стратегічне значення для держави;
• відділення бізнесу від політики.
2. Державна політика у сфері фінансового механізму
формування інтегрованих підприємницьких структур
В Україні триває складний процес трансформації соціально-економічних відносин, який характеризується посиленням ролі корпоративних структур [17; с. 13].
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Вітчизняні ІПС здійснюють вагомий вплив на фінансову систему
України, політику та суспільство. За різними оцінками, вони контролюють до 70 % національної економіки. Це, в значній мірі, зумовлено
основною особливістю формування останніх: набуття власності через
механізм приватизації державних підприємств найбільш рентабельних галузей національної економіки.
Відтак, вагома роль ІПС відводиться в соціально-економічному
розвитку України. І це не випадково. Як показує світовий досвід, локомотивом розвитку економіки передових країн світу є ІПС у формі
корпорацій, фінансово-промислових груп, холдингів та ін.
Беззаперечно, вважаємо за доцільне зауважити, що середні та
малі компанії необхідні у структурі національного господарства, проте вони мають інші фінансові механізми діяльності, а тому їх віддача
у розвиток національної економіки є менш значущою.
Проте як показує практика, в Україні, потенціал ІПС для вирішення питань економічного зростання використовується не в повній мірі.
Це обумовлено існуванням ряду чинників, які стримують розвиток
фінансових механізмів інтеграції суб’єктів господарювання у ІПС.
Так, професор Уманців Ю. М. серед найважливіших причин виокремлює, передусім, нестабільність національного політико-правового
середовища, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури,
інституційну незрілість ринку цінних паперів, низьку інвестиційну
привабливість значної кількості українських компаній, інформаційну
закритість і непрозорість діяльності багатьох підприємств [16; с. 37].
Перелічені причини в тій чи іншій мірі гальмують формування та
розвиток ІПС, тим самим обмежуючи позитивні імпульси щодо стабілізації тенденцій зростання національної економіки.
Поглиблення суперечностей формування та функціонування
ІПС в Україні вимагає дієвих підходів держави в частині інтеграції
суб’єктів господарювання, управління їх фінансами. Такої ж думки
притримується професор Алєксєєв І. В.: за умов виваженої державної
промислової політики створення промислово-фінансових груп може
стати одним із реальних методів підвищення ефективності підприємництва, подолання депресивної фази кон’юнктури в ринковій економіці, каталізатором концентрації інвестиційних ресурсів у пріоритетних
напрямах [1; с. 4].
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Саме тому, в рамках даної роботи слід приділити належну увагу
дослідженню аспектів державної політики у сфері інтеграційних процесів у підприємництві, зокрема фінансового механізму формування
ІПС.
Викладення результатів нашого дослідження розпочнемо з розкриття основних напрямів механізму взаємовідносин держави та ІПС,
якими, на нашу думку, є:
– державне регулювання фінансового механізму формування ІПС;
– державна підтримка фінансового механізму ІПС.
Складність фінансової діяльності ІПС в умовах становлення
ринкової економіки в Україні обумовлює необхідність державного
регулювання, яке здійснюється за такими напрямами: регулювання
фінансових аспектів формування ІПС; податкове регулювання; регулювання порядку амортизації основних засобів і нематеріальних активів; регулювання грошового обігу та форм розрахунків між ІПС та
іншими організаціями; регулювання валютних операцій, що здійснюються ІПС; регулювання інвестиційної діяльності ІПС; регулювання
кредитних операцій; регулювання процедур банкрутства [13; с. 66].
Важливе місце займає законодавчий інструментарій. На державному рівні шляхом прийняття нормативних та законодавчих актів закладаються організаційні, правові та фінансові механізми формування та функціонування різних форм підприємництва, забезпечується
перебіг цивілізованих фінансових відносин.
За результатами аналізу вітчизняного законодавства у сфері
фінансового механізму інтеграції суб’єктів господарювання, можна
стверджувати про відсутність якісної правової бази в досліджуваному
аспекті проблематики, існування ряду неточностей та суперечностей,
правова база є неповною, наявні закони потребують доопрацювання.
Незважаючи на те, що з року в рік збільшується кількість укладених угод злиття та поглинання, формуються нові ІПС (у 2013 році
створено енергетичний холдинг «Східно-європейська паливно-енергетична компанія»), наявні структури змінюють тактику та фінансову
політику діяльності, на законодавчому рівні відсутнє офіційне визначення поняття «інтегрована підприємницька структура». Це, у свою
чергу, породжує ряд трактувань сутності цього поняття науковцями та
аналітиками, створює перешкоди для класифікації організаційно-правових форм ІПС.
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Іншим питанням, яке потребує негайного державного регулювання є законодавче визнання організаційно-правових форм ІПС.
Відповідно до Господарського кодексу України формами інтеграції
компаній є: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдинг.
Проте в національній економіці функціонують структури, які по переважній більшості ознак підпадають під визначення «промислово-фінансова група». Водночас, діюче законодавство не відображає правові
основи їх формування (у вересні 2010 року втратив чинність Закон
України «Про промислово-фінансові групи в Україні», статтю 125
Господарського Кодексу виключено з Кодексу), що суперечить світовій практиці. Як наслідок, існуючі ІПС не оформлені на офіційному
рівні, їх діяльність не підпадає під спеціальний контроль, моніторинг
і регулювання.
Для обґрунтування нашої думки наведемо приклад: «Приват» –
неофіційна назва, яку присвоїли аналітики ІПС, скоротивши назву
центральної фінансової установи – «Приватбанку». Назва «Приват»
є досить умовною, тобто офіційно зареєстрованого об’єднання не
існує, тому офіційні дані – адреса, контактний телефон, посадова
особа, сайт – в ідсутні.
Перейдемо до аналізу Закону України «Про акціонерні товариства», який сприяє захисту прав власності, мінімізації можливостей
для рейдерського втручання. Положення, які спрямовані на захист від
рейдерства передбачають: проведення зборів за місцезнаходженням
товариств, обов’язкове попереднє повідомлення від особи, яка хоче
купити значний пакет акцій (10 % і більше), голосування з використанням бюлетеня для голосування тощо. Також Змінами від 2015 року
Закон зменшує кворум загальних зборів акціонерного товариства
з 60 % до 50 %+1акція, що мінімізує можливість свідомо блокувати
проведення загальних зборів компаніями, які сукупно володіють від
40 до 50 % акцій. Як відомо, держава володіє 50 %+1 акцією ПАТ
«Укрнафта», проте часто виникають проблеми з проведенням зборів
акціонерів. Учасники ІПС «Приват», які контролюють 42 % акцій
найчастіше ігнорують проведення зборів. Порушення прав акціонерів
призводить до численних корпоративних конфліктів.
На наступному етапі проаналізуємо норми податкового законодавства. Слід зауважити, що реально останні носять виключно
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фіскальний характер та спонукають до приховування реальних прибутків. Загальновідомою є практика мінімізації податків шляхом виведення фінансових ресурсів у офшори та низько-податкові юрисдикції,
де зареєстровані материнські компанії ІПС. Для фінансової системи
України це виливається у зменшенні обсягів надходжень до бюджету,
а в підсумку до дефіциту бюджету. Навіть подальше повернення фінансових ресурсів у національну економіку у формі кредитів чи/або
інвестицій не зменшує навантаження на фінансову систему держави,
адже за укладеними кредитними договорами потрібно сплачувати
відсотки, а за портфельними інвестиціями – дивіденди, а це додаткові витрати для бюджету. Норми законопроекту про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення
прийнято з метою покращення інвестиційного клімату в Україні, мінімізації застосування офшорних схем, ухилення від оподаткування,
недопущення виведення прибутку за кордон.
Проведений аналіз показує, що окремі ІПС або ж її учасники
свідомо ставлять за мету – монополізувати конкретні ринки, або їх
сегменти з метою отримання надприбутків. В науковій літературі
нерідко висловлюється стурбованість щодо завоювання монопольних
позицій окремих суб’єктів господарювання національної економіки в
результаті злиття та поглинання компаній конкретних галузей. Так,
активне скуповування українських активів власниками кількох ІПС
України призвело до фактичної монополізації наступних галузей та
ринків: ІПС «Приват» – ринок феросплавів, авіаперевезення, ІПС
«DF Group» – ринки аміаку, карбаміду, аміачної селітри, «ДТЕК» –
регіональні ринки енергетики, «Метінвест» – ринок металургії,
«Укртелеком» – ринок фіксованого зв'язку. Для усунення цієї ситуації необхідно забезпечити ефективний державний контроль процесів формування ІПС, в першу чергу їх фінансового забезпечення.
Негативними наслідками монополізму є укладення картельних угод,
встановлення завищених цін, що однозначно має негативний вплив на
національну економіку.
Об’єктивно, що конкурентна політика держави спрямована на
підтримку та захист економічної конкуренції, обмеження монопольної діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення ефективного
функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних
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відносин. Основою конкурентної політики держави є антимонопольне законодавство.
Очевидною є суперечність у національній економіці між необхідністю ефективної конкурентної політики з боку держави, з метою недопущення монополізму, та фактичним розвитком ІПС, який
передбачає зростання рівня концентрації та централізації капіталу.
Відповідь на це питання дає професор Уманців Ю. М. у своїй роботі
«Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі»:
конкуренція і монополія не виключають, а взаємно доповнюють одна
одну. Конкуренція породжує концентрацію виробництва, котра на
певному етапі свого розвитку призводить до монополії [18; с. 341].
Отже, монополізм великих ринкових суб’єктів, якими часто виступають ІПС, є закономірним результатом процесу нагромадження
капіталу. Цікавим у цьому напрямі є досвід Європейського Союзу,
представники якого не перешкоджають формуванню монополій, вважаючи підвищення рівня концентрації виробництва прогресивним
явищем у економіці.
На наступному кроці проаналізуємо механізми державної підтримки фінансового механізму формування ІПС.
Основними формами державної підтримки фінансового механізму ІПС є: пільги в оподаткуванні прибутків, пільгова система кредитування, інформаційне забезпечення, фінансова допомога, підготовка
кадрів та інше [2; с. 109].
Важливим аспектом фінансових відносин між державою та ІПС
є державно-приватне партнерство. В рамках державно-приватного
партнерства фінансові відносини направлені на фінансування розвитку інфраструктури держави. З іншого боку держава може фінансувати
проекти та програми ІПС, які мають загальнонаціональний характер.
Успішність державно-приватного партнерства обумовлюється широким можливостями, які воно забезпечує. Ця нова модель
співпраці державного і приватного сектору дозволяє створювати
проекти з цінністю для трьох сторін: держава, бізнес та суспільство.
Федулова Л. І. вдало підкреслює ці переваги: держава отримує додаткове джерело фінансування соціально-необхідної інфраструктури, а
приватний сектор отримує можливість інвестувати в ті галузі соціально-економічного життя країни, які раніше вважалися сферою держав-
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них капіталовкладень, таким чином розширює межі своєї діяльності
та одержує джерело довгострокового доходу [19; с. 79–80]. Крім того,
механізм державно-приватного партнерства виступає альтернативою
приватизації, оскільки дозволяє покращити об’єкти інфраструктури
без їх виведення з державної власності.
Незважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів, нагальну
необхідність залучення інвестиційних ресурсів приватного сектору
з метою забезпечення сталого економічного розвитку, слід визнати,
що застосування механізму державно-приватного партнерства не набуло відповідного поширення. Сфера застосування проектів державно-приватного партнерства в Україні є доволі вузькою (енергетика,
телекомунікації, транспорт, водопостачання та водовідведення), належним чином не оцінюється потенціал такої форми співробітництва.
Як результат, упродовж 1991–2013 років у національній економіці реалізовано 58 проектів державно-приватного партнерства на загальну
суму 14345 млн дол. США.
Реалії національної економіки показують низький рівень зацікавленості приватних інвесторів в проектах державно-приватного
партнерства, оскільки викуп корпоративних прав є більш вигідним,
адже дозволяє приватному партнеру отримати право власності та
розпорядження об’єктом на свій розсуд і не мати ніяких зобов’язань
перед державним партнером [10; с. 84].
В напрямі розвитку досліджуваної тематики слід зауважити необхідність реалізації стандартів соціальної відповідальності бізнесу.
Аналіз демонструє, що принцип соціальної відповідальності бізнесу
є одним з найбільш важливих факторів стабільного соціально-економічного розвитку держави. Сьогодні, ідей соціально відповідальної
діяльності дотримується значна кількість великих, середніх і навіть
малих компаній в усьому світі.
В національній економіці основними суб’єктами просування
ідей корпоративної соціальної відповідальності є потужні ІПС, такі
як «System Capital Managment», «Інтерпайп» та представництва зарубіжних компаній, які впроваджують в національну економіку сучасні
світові принципи, стандарти та практики. Інструментом реалізації
принципів соціальної відповідальності є публікація не фінансового
звіту з сталого розвитку.
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Узагальнена інформація щодо державної політики щодо фінансового механізму формування ІПС в Україні представлена на рис. 5.
За результатами проведеного дослідження можна дати наступні
пропозиції щодо вдосконалення державної політики стосовно фінансового механізму формування ІПС в Україні.
В цьому напрямі, зауважуємо, доцільність ухвалення відповідних прогресивних законів, зокрема Закону України «Про інтегровані
підприємницькі структури», «Про транснаціональні корпорації в

Рис. 5 – Державна політика щодо фінансового механізму формування ІПС
Джерело: власна розробка
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економіці України» з метою налагодження законодавчої вертикалі
прийняття рішень щодо управління фінансами ІПС. Це забезпечить
прозорість відносин власності та фінансових оборотів, усуне труднощі кількісного та якісного аналізу ІПС у національній економіці.
Закон України «Про інтегровані підприємницькі структури» повинен містити наступні положення:
– законодавче визначення поняття «інтегрована підприємницька
структура», різноманітність можливих організаційно-правових форм ІПС, наслідком чого є різні моделі фінансових схем
інтеграції;
– затвердження процедури офіційної реєстрації формування ІПС
(на одному з етапів – список організацій, які належать до конкретної ІПС, кінцевих бенефіціарів, іноземних філій);
– дотримання принципу відділення влади від бізнесу;
– обов’язковість публікації фінансової звітності з метою ознайомлення зацікавлених осіб;
– контроль за напрямами витрачання коштів, наданих у вигляді
пільг та дотацій з бюджету.
Іншим пропонованим Законом, який враховує актуальну, на
сьогодні, тенденцію транснаціоналізації капіталу є Закон України
«Про транснаціональні корпорації в Україні», сутність якого полягає
у регулюванні фінансових питань діяльності іноземних суб’єктів господарювання у вітчизняній економіці, визначення та обґрунтування
напрямів підтримки національного капіталу при виході на міжнародні
ринки.
На наступному етапі доцільним є прийняття Концепції розвитку
ІПС в Україні, основними положеннями якої є: визначення цільового
призначення ІПС, особливостей фінансового забезпечення, систем інвестування, кредитування, визначення механізму цін, механізму сплати податків. З метою розвитку інтеграційних процесів у підприємництві доцільним видається наступне: надати ІПС статус юридичної
особи, дозволити працювати у складі ІПС більше ніж одному банку.
Вирішення важливої проблеми – необхідність узгодження національних інтересів та інтересів фактично існуючих ІПС, подано
в науковій літературі: «здійснити офіційну інституціалізацію ПФГ
шляхом надання їм статусу юридичної особи та фінансових пільг за
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умови участі у державних програмах розвитку пріоритетних галузей
економіки» [12; с. 23–24].
1 вересня 2013 р. шляхом прийняття Закону «Про внесення змін
до Податкового Кодексу України про трансфертне ціноутворення» запроваджено податковий контроль за трансфертним ціноутворенням.
Прийняття цього закону, беззаперечно, є важливим для розвитку цивілізованих фінансових відносин. Проте для того, щоб закон повністю
працював потрібно допрацювати вузькі місця.
Вагоме значення для мобілізації власних фінансових ресурсів може дати визнання ІПС консолідованим платником податків.
Оперативний перерозподіл фінансових ресурсів в межах ІПС, фактично, є механізмом самофінансування. Безумовним плюсом такого
перерозподілу є те, що рух коштів не потрібно оформляти як авансовий платіж або фінансову допомогу і, відповідно, не потрібно сплачувати в бюджет податок на прибуток і податок на додану вартість.
Запровадження податкової консолідації щодо усіх видів податків дозволить спростити порядок оподаткування ІПС та сприятиме розвитку
таких суб’єктів у національній економіці. Це своєрідна пільга для
ІПС, оскільки дозволяє знизити базу податку на прибуток в результаті
погашення збитків одних учасників через прибутки інших. Це сприятиме відкритості структури власності та фінансових потоків ІПС.
Іншим аспектом є те, що документ доцільно коригувати в частині
отримання інформації про трансфертні ціни контрагентів, принципи
визначення таких цін. Як відомо, за рахунок трансфертних цін з нашої
держави щороку виводиться в офшори близько 100 млрд грн. Таким
чином, Україна втрачає близько 20 млрд грн. податків та зборів у рік.
З цього приводу, слушно зауважено «що незважаючи на визнаний привілейований статус великого бізнесу та його широкі можливості щодо впливу на прийняття рішень загальнодержавного масштабу,
схильність до тінізації капіталу і значний фіскальний потенціал великих підприємств, потребують постійного удосконалення інструменти податкової політики з метою усунення розбіжностей в інтересах
держави і відповідних платників податків, що, на нашу думку, стане
передумовою його розвитку в Україні» [3; с. 16].
З метою недопущення мінімізації податкових платежів ІПС, органам Державної фіскальної служби доцільно здійснювати контроль
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за операціями всередині таких структур, а також за операціями з учасниками, які знаходяться в іноземних країнах. Доцільно внести зміни
в договори з країнами, в яких зареєстровано більшість материнських
компаній вітчизняних ІПС про уникнення подвійного оподаткування
(Кіпр, Нідерланди).
Таким чином, податкова політика держави повинна виконувати
не тільки фіскальну функцію, проте також стимулювати використання
ІПС свого інвестиційного та інноваційного потенціалу, контролювати
ухилення від сплати податків, в тому числі через офшори.
Вважаємо за необхідне створити єдиний керуючий орган, який
би займався питаннями реалізації інтеграційних процесів у підприємництві з метою побудови ефективних та раціональних технологічних
та фінансових зв’язків.
В цьому напрямі було створено Реєстр великих платників податків України. Кабінетом Міністрів була прийнята постанова «Про
утворення Центрального офісу з обслуговування великих платників
податків» від 18.01.2012 р. № 42 [20; с. 412–413].
Розкриваючи наукові положення досліджуваної тематики, слід
зауважити місце фінансового механізму ІПС в контексті реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Як відомо, реформа
адміністративно-територіального устрою передбачає передачу повноважень органам місцевого самоврядування. Формування ІПС в регіоні розглядаємо як фактор зростання обсягів надходжень фінансових
ресурсів до місцевих бюджетів, досягнення соціально-економічного
розвитку певної адміністративно-територіальної одиниці.
Потужні ІПС відіграють важливу роль в соціально-економічному
розвитку територій, адже сплачують «левову» частку податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, є каталізатором інвестицій, активізують
інноваційні моделі розвитку підприємництва, забезпечують соціальну захищеність громадян. Зростання доходів компаній підвищує
інвестиційну надійність та привабливість суб’єктів господарювання
для зовнішніх інвесторів, забезпечує умови для залучення інвестицій
в розвиток інфраструктури територій. Учасники ІПС є основою розвитку економічної системи держави, заснованої на засадах конкуренції, основним споживачем кредитних ресурсів фінансового сектору
держави.
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Формування ІПС сприяє підвищенню конкурентоспроможності
регіонів. Вертикальні ІПС здебільшого формуються на галузевому
рівні, є вагомими центрами інвестування, використання кредитних
ресурсів регіонів. З метою підвищення конкурентоспроможності
регіонів і забезпечення збалансованого регіонального розвитку на
державному рівні слід забезпечити підтримку конкурентного середовища, не допускати розвитку монополізму, забезпечити можливість
вільного руху капіталів, товарів, ресурсів, робочої сили у межах регіонів та країни, сприяти розвитку підприємництва.
Соціально-економічний розвиток будь-якого регіону України
прямо пропорційно залежить від вхідних інвестиційних потоків. В
цьому напрямі слід зауважити позитивні сторони механізму державно-приватного партнерства. Даний механізм є ефективним інструментом залучення інвестицій бізнесу в розвиток об’єктів інфраструктури,
соціально-економічне зростання. Позитивний вплив формування ІПС
в регіоні проявляється в тому, що вони можуть забезпечити притік
інвестиційних ресурсів в депресивні райони. З іншої сторони за допомогою механізму державно-приватного партнерства забезпечується
контроль за використанням коштів.
Висновки
Під впливом фінансової глобалізації відбуваються кардинальні
зміни в господарсько-фінансових відносинах суб’єктів господарювання. В світлі означеного, вагома роль відводиться систематизації та
вирішенню теоретичних та методологічних питань, пов’язаних з формуванням фінансового механізму ІПС в Україні, який направлений на
ефективне управління фінансами, досягнення синергетичного ефекту.
Аналіз фінансового механізму формування ІПС, що діють в
Україні, демонструє ряд випадків недосконалості їх фінансового планування, а саме не врахування фінансових можливостей та переваг
банків в складі ІПС. В цьому напрямі вважаємо за необхідне, говорити
про такий аспект удосконалення фінансового механізму формування
ІПС як розширення можливостей фінансування ІПС за рахунок збільшення кількості фінансових установ у її складі.
В Україні, потенціал ІПС для вирішення питань економічного
зростання використовується не в повній мірі. Це обумовлено існуван-
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ням ряду чинників, які стримують розвиток фінансових механізмів
інтеграції суб’єктів господарювання у ІПС.
Недосконалість фінансового механізму формування ІПС призводить до витіснення фінансових ресурсів із реального сектору економіки у спекулятивні операції та офшори, тінізації реальних фінансових
потоків, необґрунтованому підвищенню цін, що в підсумку негативно
впливає на національну економіку, є чинником поглиблення кризових
явищ.
Для усунення цієї ситуації необхідно забезпечити ефективну
державну політику процесів інтеграції вітчизняних суб’єктів господарювання. Провідне місце в державній політиці має займати блок, присвячений фінансовому механізму формування ІПС. Сутність державного регулювання має передбачати не тільки отримання певного рівня
податкових відрахувань, а й сприяти розвитку інтеграційних процесів
суб’єктів господарювання. В загальному, державне регулювання повинне бути направлене на збереження конкурентних умов діяльності
суб’єктів господарювання, недопущення створення монополій, розвиток банківської системи та вітчизняного фондового ринку.
Об’єктивно, що результати даного дослідження доцільно використовувати для вдосконалення фінансового механізму формування
ІПС, вибору оптимальних схем їх фінансування з метою забезпечення
зростання фінансових можливостей, ринкової вартості та прибутковості останніх, мінімізації ризиків господарювання в довгостроковому періоді, підвищення ефективності управління фінансами таких
структур. Реалізація запропонованих положень та практичних рекомендацій буде сприяти розвитку фінансового механізму формування
ІПС в Україні.
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ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
(ТРАСТ): ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В

мировой практике ведения бизнеса используются многочисленные юридические инструменты, но, пожалуй, ни один из них не вызывает
столько вопросов, споров и мифов, сколько институт доверительной
собственности или, в британской традиции, – траста, треста (англ. –
trust, fiduciary ownership). Общественный и деловой интерес к трасту
многократно усилился в связи с появлением в 2016 году так называемых «Панамских документов» (англ. – Panama Papers), которые содержат многочисленные доказательства незаконного использования
оффшорных юрисдикций политическими деятелями, бизнесменами,
прочими известными людьми. Вследствие раскрытия инсайдерских
документов панамской юридической компании Mossack Fonseca
мировой общественности стали известны масштабы злоупотреблений безналоговыми и низко-налоговыми юрисдикциями со стороны
публичных персон многих стран мира. Не стал исключением и руководитель одной восточноевропейской страны, прибегший к использованию инструмента «слепого траста» и оффшорных компаний для
формального ухода от владения крупным кондитерским бизнесом на
период действия своих президентских полномочий. Учитывая возросший интерес к форме и содержанию траста и его использованию
в деловой практике, представляется необходимым осветить основные
теоретические и практические аспекты данного юридического инструмента. В этом будет состоять цель авторской публикации.
Проблематика доверительной собственности является достаточно хорошо изученной в отечественной научной и деловой литературе. В советский период были изданы фундаментальные юриди-
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ческие и экономические монографии Р. Нарышкиной, В. Мозолина,
М. Кулагина, переводные труды Г. Ласка, Р. Миллса, Я. Лазара,
В. Перло, других видных представителей академической науки.
Весомый вклад в познание доверительной собственности внесли и
многие украинские исследователи, в первую очередь Р. Майданник,
Г. Барац, В. Безбах. Вместе с тем, современная деловая практика
обусловила модификацию известных трастовых конструкций и появление все более сложных и совершенных схем использования данного инструмента. Помимо ранее сформулированной цели, автор видит
свою задачу в актуализации имеющихся знаний в данной области.
Прежде всего отметим, что траст относится к традиционным
юридическим инструментам англо-американского (общего) права.
Доверительная собственность представляет собой один из наиболее
своеобразных и значительных институтов общего права.
Будет весьма уместным сказать несколько слов о происхождении
траста. Зарождение траста принято относить к XII веку н. э. [1, С. 263].
Английские рыцари, уходя в крестовые походы, оставляли свое имущество доверенному лицу, чтобы тот использовал его в интересах
жены и детей [2, С. 4]. Отношения доверительной собственности
использовались также для обхода древнейшего принципа общего права: «Муж и жена едины перед лицом закона, и этим единым является
муж» (англ. – Husband and wife are one in law and the one is husband).
Другими словами, для того, чтобы муж не стал собственником всего
имущества жены, которое было у нее до брака, она заблаговременно
передавала свое имущество доверительному собственнику, который
впоследствии управлял им в пользу замужней женщины [2, С. 7].
Юридический словарь Мозли и Уайтлея определяет траст как
фидуциарное (то есть основанное на доверии) отношение, в силу
которого одно лицо – учредитель (settlor) передает свое имущество в
собственность другому лицу – доверительному собственнику (trustee),
для управления в интересах третьего лица – выгодоприобретателя,
бенефициария, бенефициара (beneficiary) [1, С. 263; 3, С. 13]. В качестве последнего может выступать как сам учредитель (доверитель),
так и другое указанное им лицо. Кроме того, учредитель может лишь
очертить круг лиц, оставив свободу определения конкретных выгодоприобретателей самому доверительному собственнику (например,
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если целью траста выступает благотворительность) [4, С. 30]. Если
учредитель прямо указывает бенефициариев, то такая доверительная
собственность признается частной (private trust) в отличие от благотворительного траста, который всегда открыт для публики (public
trust) [3, С. 13].
Как видим, конструкция траста предполагает расщепление
прав собственности на один и тот же объект. Одна часть правомочий
(управления и распоряжения имуществом) принадлежит доверительному собственнику, вторая часть (получение и использование доходов
от этого имущества) принадлежит бенефициарию, третья часть (отдельные правомочия владения, а также право прекращения договора
доверительного управления) остается у учредителя траста (рис. 1).
Рассмотрим далее экономические выгоды и юридические обременения траста для всех участников указанной конструкции.
Система управления по доверенности обеспечивает учредителю:
• длительное квалифицированное управление его собственностью;
• избавляет его от забот, связанных с ответственностью, поскольку
учредитель не несет ответственности за уплату налогов с имущества, находящегося в доверительном управлении, не отвечает по
связанным с ним судебным требованиям и проч.;
• сохраняет нетронутым переданное в управление по доверенности имущество;

Рис. 1 – Классическая конструкция траста
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• обеспечивает его юридическую охрану и фактически дает возможность человеку контролировать свою собственность даже
после смерти [5, С. 513; 6, С. 211].
Распределение собственности между членами семьи с передачей
управления доверенному банку или компании сокращает налоги,
так как налог с дохода каждого члена семьи, получаемого от управляемого по доверенности капитала, начисляется отдельно, без учета
общего дохода семьи [6, С. 211]. Если учредитель траста назначает
себя бенефициарием, он получает также прямые финансовые выгоды
от доверительного управления. Заметим, что трасты, конструируемые
отечественными бизнесменами, в большинстве своем базируются на
данной модели (учредитель = бенефициарий).
Доверительный собственник использует переданное ему в собственность имущество строго в соответствии с целями, указанными
учредителем. Специфика траста как правового института заключается в том, что в отношениях со всеми третьими лицами собственником
выступает именно доверительный собственник, а не учредитель или
бенефициарий [3, С. 14; 4, С. 31; 5, С. 512]. В тоже время он несет
ответственность перед другими сторонами траста за использование
имущества и его сохранность.
Доверительный собственник не может получать каких-либо
выгод от управления имуществом, кроме вознаграждения за свои
услуги. В США, например, типичными функциями доверительного
собственника, управляющего имуществом по завещанию, являются:
1) принятие на себя физического владения активами и титула на
собственность;
2) вынесение заключения о настоятельных нуждах клиента и (при
необходимости) выплата доходов;
3) покупка – продажа активов и осуществление капиталовложений;
4) получение доходов с активов и выполнение обусловленных
платежей;
5) уплата всех налогов;
6) распределение активов, как было оговорено в соглашении [7,
С. 95].
Подобными полномочиями наделяются ныне и доверительные
собственники в Великобритании. Типовая форма доверенности на
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общее управление делами доверителя предусматривает следующее:
«Доверительному собственнику поручается вступать во владение любой моей собственностью и удерживать ее, управлять ею, переводить
на счет, закладывать, обременять, продавать и реализовывать ее, и
действовать в отношении моей собственности и моих дел во всех отношениях таким образом, каким в отношении ее я мог бы действовать
сам» [8, С. 186].
Следует подчеркнуть, что наибольшие экономические выгоды
при наименьших правовых обременениях получают бенефициарии,
имеющие исключительные права на присвоение всех доходов, полученных от доверительного управления имуществом учредителя.
Таким образом, в настоящее время доверительный собственник
фактически ничем не связан (кроме целей траста), а учредитель и
бенефициарий не имеют на имущество никакого права, кроме права
контролировать направление и способы его использования (права на
бенефит), и в случае неудовлетворенности действиями доверительного собственника могут требовать расторжения трастового договора.
Рассмотрим иные существенные аспекты института доверительной собственности.
Источником траста может быть не только соответствующий
договор. Зачастую траст возникает независимо от воли сторон, непосредственно вытекая из содержания их правоотношений в других
сделках. Речь идет о «конструктивной доверительной собственности»
(constructive trust), в соответствии с которой одно лицо на началах
особого доверия ведет дела других лиц (отношения директоров
корпораций с самой корпорацией, отношения принципала и агента).
Заключаемое в этой схеме право возникает не по воле учредителя, а
создается, конструируется в силу предписаний закона или решения
суда. Траст может быть назначен судом с целью охраны интересов недееспособных лиц (аналог континентального института опекунства).
При этом защищаются лица, интересы которых зависят от добросовестности тех, которым приходится доверять ведение своих дел [3].
Далее остановимся на популярной среди мировых политических
деятелей схеме передачи активов в «слепой» траст на период пребывания на государственной службе. Преимущественно это делается
во избежание конфликта интересов, когда политический деятель в
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силу возложенных на него функций может оказывать протекцию собственному бизнесу.
«Слепой» траст (англ. – blind trust) – это договор о передаче имущества в доверительную собственность независимой траст-компании,
согласно которому бенефициарий не может получать информацию об
активах траста, а также давать указания в отношении активов траста
его управляющему [9]. Учредитель данной трастовой конструкции,
как правило, является и ее бенефициарием.
В странах общего права «слепой» траст работает, поскольку типичный портфель активов богатого человека может состоять из множества преимущественно миноритарных пакетов акций различных
компаний. В ходе управления траст-компания по своему усмотрению
осуществляет сделки с переданными в траст активами, и со временем
учредитель траста перестает знать, что является его активами, поскольку они закрыты от посторонних глаз (поэтому траст называется
«слепым»). А если политик не знает, что является его активами, то
и не может принимать решения в интересах отраслей и компаний, в
которых имеются его бизнес-интересы [10].
В Украине «слепой» траст выглядит банальной фикцией.
Известно, что украинские бизнесмены в большинстве случаев владеют мажоритарными пакетами акций (долей) непубличных компаний.
Поэтому продать такие пакеты акций без ведома политика-бизнесмена сложно, а конфиденциально – практически невозможно. По мнению исполнительного директора инвестиционной компании Concorde
Capital А. Геруса, в такой ситуации пропадает весь смысл «слепого»
траста. Даже если политик передает свои акции в «слепой» траст,
«слепота» относительно владения не наступает. А, значит, он понимает, каким отраслям предоставлять госзаказ и приоритетную государственную поддержку. Понимают и топ-менеджеры, кто на самом
деле является владельцем активов. Понимают и другие чиновники
при выделении земли, оформлении разрешений, проведении тендеров и т. д. [10]. Поэтому можно утверждать, что передача президентом
Украины в «слепой траст» некоторых своих активов никоим образом
не снимает конфликта интересов «чиновника – б
 изнесмена».
Еще один немаловажный аспект. Основная роль доверительных
собственников принадлежит ныне не частным лицам, а юридическим
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(corporate trustee), каковыми являются траст-отделы коммерческих
банков и независимые траст-компании. Это закономерное явление,
поскольку получение стабильных доходов от переданного в траст
капитала невозможно без профессионального управления этим капиталом, что требует специальных знаний, надежных источников
информации, соответствующей инфраструктуры и т. д. Современные
корпоративные доверительные собственники работают с огромным
количеством небольших по объему капиталов. При этом им выгодно
осуществлять не раздельное управление каждым из таких мелких
капиталов, а всей совокупностью [2, С. 18]. Иными словами, персонификация множества трастов является для доверительных собственников технически обременительной, поэтому они предпочитают
выплачивать доверителям усредненный доход от всего переданного
в траст имущества.
Автор полностью разделяет мнение видного украинского исследователя доверительной собственности Р. Майданника о том, что
важнейшими преимуществами отношений доверительного управления являются:
• постоянство указанных отношений (в отличии от одноразового
характера представительских и агентских услуг);
• универсальность целевого использования этой правовой конструкции и возможность ее преобразования в другие разновидности доверительного управления;
• наличие обязательных стандартов управления траст-фондом,
которое обеспечивает гарантии интересов учредителей [11,
С. 40–41].
Резюмируем сказанное. Доверительная собственность представляет собой типичный пример расщепленной собственности англо-американского права. Конструкция траста позволяет согласовать
экономические интересы всех сторон сделки: учредителя, доверительного собственника и бенефициария, нацеливая их на максимизацию доходности капитала, переданного в доверительное управление.
Взаимовыгодный, универсальный и стабильный характер траста
обеспечивает его широкое распространение в странах общего права,
а в последнее время – и
 в государствах континентальной Европы.
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Рецепция института траста деловой практикой (а впоследствии,
и законодательством) стран континентальной Европы в последние
десятилетия идет ускоренными темпами. Так, во Франции институт доверительной собственности получил название «foundation», в
ФРГ – « treuhandschaft».
В этом плане законодательство ЕС во многом опережает национальные правовые системы европейских стран. Так, 4-я Директива
Европейского Союза по противодействию отмыванию преступных
доходов и финансированию терроризма (Directive (EU) 2015/849)
предусматривает, что выгодоприобретатели траста (помимо других
лиц) могут считаться конечными бенефициарными собственниками
имущества, переданного в траст [9].
Несмотря на многочисленные теоретические и практические
проблемы, этот институт приживается и в нашей стране.
Декретом КМУ «О доверительных обществах» от 17.03.1993 г.
было регламентировано создание доверительных обществ, которые
лишь в общих чертах напоминали трастовые организации стран англо-американского права. Отечественные доверительные общества
осуществляли исключительно представительскую деятельность по
реализации прав собственности других лиц (доверителей). В экономическом плане они сыграли роль временных держателей и накопителей приватизационных имущественных сертификатов, которые
аккумулировались влиятельными отечественными бизнесменами, а
затем обменивались на контрольные пакеты акций приватизируемых
предприятий. По этой схеме работали многие широко известные бизнесмены и политики, в частности братья Суркисы и В. Медведчук
(ДО «Омета-траст»), И. Коломойский c партнерами (траст-отдел КБ
«Приватбанк»). Подавляющее большинство этих псевдо-трастов в
дальнейшем были ликвидированы, некоторые трансформировались
в компании по управлению активами. С юридической точки зрения
главная проблема отечественных доверительных обществ состояла в
отсутствии законодательной базы, предусматривающей существование института доверительной собственности.
Такая возможность появилась лишь в 2003 году с принятием
нового Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), в кото-
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ром регулированию доверительных отношений посвящена глава 70
«Управление имуществом» [12].
Часть 1 ст. 1029 ГК Украины «Договор управления имуществом»
практически дословно дублирует дефиницию траста, обозначая
участников договора управления имуществом несколько отличными
от англо-американских прототипов названиями: «По договору управления имуществом одна сторона (установитель управления) передает
другой стороне (управителю) на определенный срок имущество в
управление, а вторая сторона обязуется за плату осуществлять от своего имени управление этим имуществом в интересах установителя
управления либо указанного ним лица (выгодоприобретателя)».
Впрочем, имеются веские основания полагать, что украинская
доверительная собственность не является полным аналогом англо-американского траста. Скорее, здесь имеет место соответствие
формы, и лишь отчасти – содержания. Например, украинский управитель весьма ограничен в своих действиях. Часть 1 ст. 1037 ГК
Украины устанавливает, что «управитель может отчуждать имущество, переданное в управление, заключать в отношении его договор
залога лишь при согласии установителя управления». Доверительный
собственник (trustee) в странах общего права ограничен лишь условиями трастового договора.
Таким образом, перевод в практическую плоскость проблем, связанных с рецепцией доверительной собственности свидетельствует
о том, что континентальная правовая система постепенно освобождается от догм и перенимает прогрессивные нормы альтернативной
системы права.
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У

сучасних умовах глобалізації та міжнародної
інтеграції важливим завданням для вітчизняних підприємств стає пошук засобів підвищення ефективності їх функціонування та напрямів розвитку. А це
вимагає раціонального управління всією сукупністю наявних у підприємства ресурсів і компетенцій, що можуть використовуватись для
досягнення поставлених цілей, тобто їх економічним потенціалом.
Як правило, управління потенціалом передбачає прийняття і
здійснення управлінських рішень, направлених на ефективне використання, нарощення, оптимізацію структури економічного потенціалу
підприємства з метою досягнення його цілей і забезпечення стійкого
функціонування та сталого розвитку. При цьому управлінський вплив
має спрямовуватися як на внутрішні чинники зростання потенціалу,
так і на зовнішнє середовище для забезпечення довгострокових конкурентних переваг і максимізації потенціалу підприємства. Основним
завданням такого впливу є досягнення позитивного синергічного
ефекту у використанні головних складових сукупного економічного
потенціалу: виробничого, організаційного, маркетингового та фінансового потенціалу.
Однак, для ефективного управління сукупним економічним
потенціалом підприємства та його складовими є необхідною його
достовірна попередня оцінка. Крім того, достовірного значення
економічного потенціалу потребують процеси розробки стратегії
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діяльності підприємств, оцінки їх вартості, обґрунтування конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості тощо. Тому проблема визначення рівня економічного потенціалу підприємства та його
складових завжди залишається актуальною.
Дослідженню питань оцінки та управління економічним
потенціалом підприємства присвячено праці багатьох науковців: Бачевського Б. Є., Решетняк О. О., Должанського І. З.,
Краснокутської Н. С., Лапіна Є. В., Сабадирьової А. Л., Федоніна О. С.,
Рєпіної І. М., Олексюк О. І., Чернікова Д. А. та інших. Ними досліджено різні аспекти цього питання – визначення економічного потенціалу, його складові, структура та класифікація, методи оцінки, ефективність використання та напрями розвитку. Проте, попри ґрунтовну
проробку категорії економічного потенціалу, на сьогодні не існує
загальноприйнятої, універсальної, досконалої методики його оцінки.
Тому метою даної роботи є обґрунтування методичних положень
оцінки економічного потенціалу підприємства та його складових, що
забезпечують достовірний результат у кількісному вимірнику та в графічному представленні, ґрунтуються на доступних даних, дозволяють
порівняти його з конкурентами, виявити першочергові напрями його
максимізації.
Сучасне трактування економічного потенціалу підприємства
має двоїстий характер. З одного боку, потенціал уособлює в собі
внутрішні потенційні можливості самого підприємства по виробництву товарів (робіт, послуг), а з іншого – потенційні зовнішні
(ринкові) можливості по реалізації таких товарів (робіт, послуг)
своїм споживачам та отримання доходу [1].
Тому й теорія оцінки економічного потенціалу на сьогоднішній
день представлена широким різноманіттям методичних підходів та
методів [1–6]. Найбільш розповсюдженими можна вважати методи
вартісної оцінки та методи, що ґрунтуються на комплексному аналізі
певних груп показників з наступним перетворенням їх в інтегральний
показник, або в певне графічне представлення.
Вважаємо, що найбільш популярним і проробленим графоаналітичним методом оцінки потенціалу, методом, який наочно висвітлює недоліки в управлінні потенціалом, на сьогоднішній день є
графоаналітична модель «Квадрат потенціалу». Вперше цей метод
було запропоновано у 1998 році І. М. Рєпіною, як засіб діагностики
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підприємницького потенціалу підприємства [2, 3]. Завдяки його очевидним перевагам, цей метод активно використовується науковцями
не тільки для оцінки потенціалу підприємств, а й для визначення їх
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, фінансового
стану тощо.
Проте, попри численні позитивні моменти, графоаналітична
модель «Квадрат потенціалу» має й суттєві недоліки. Узагальнивши
характеристики методу, відзначені її авторами, та власні дослідження
з цього приводу, сформуємо результати критичного аналізу цієї моделі у вигляді таблиці 1 та наведемо власне бачення можливостей її
вдосконалення.
Наведені в таблиці способи усунення недоліків моделі
«Квадрат потенціалу» будуть застосовані нами в даній роботі для її
вдосконалення.
Зауважимо, що напрями, запропоновані І. М. Рєпіною [2, 3] достатньо вдало відображають основні аспекти діяльності підприємства.
Але, оскільки значення векторів репрезентують складові сукупного
потенціалу підприємства, вважаємо, що більш коректно їх називати
у відповідності до назв складових: виробничий потенціал, маркетинговий потенціал, фінансовий потенціал та організаційний потенціал,
також, розуміючи різну значущість кожного вектору, називати фігуру
будемо чотирикутником.
Склад показників – чинників кожної складової економічного
потенціалу підприємства, окрім І. М. Рєпіної, було досліджено й багатьма іншими науковцями [2–5, 8]. Проте, різні погляди на кількість
і сутність головних складових економічного потенціалу та недоліки
комплексу показників, виявлені нами і наведені в таблиці 1 (зокрема,
їх дублювання, абстрактність, неможливість кількісного визначення
тощо), не дозволяють скористатися наявними на сьогоднішній день
пропозиціями щодо чинників основних складових економічного
потенціалу.
На наш погляд, склад показників кожної складової економічного
потенціалу підприємства має обумовлюватись розумінням їх сутності.
Так, під виробничим потенціалом ми розуміємо максимально можливий випуск конкурентоспроможної продукції певного асортименту за
наявного організаційно-технічного рівня виробництва, при найбільш
ефективному використанні виробничих ресурсів і виробничих компетенцій підприємства.
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Таблиця 1
Переваги та недоліки графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу»
(укладено на основі [2–6] та власних досліджень)
Переваги методу
Дозволяє встановити кількісне значення потенціалу підприємства у вигляді шкали
значень
Охоплює чинники основних
складових сукупного потенціалу підприємства: виробничого, маркетингового, фінансового та потенціалу оргструктури і менеджменту
Дає можливість системно
встановити кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень
його розвитку та конкурентоспроможності і, на підставі
цього, обґрунтувати та своєчасно реалізувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності функціонування підприємства
Оперує фактичними показниками, які можна розрахувати
на основі публічної звітності
підприємства

Всі показники, що формують
вектори сукупного потенціалу
підприємства, є також чинниками вартості підприємства
у відповідності до основних
підходів вартісної оцінки:
майнового, порівняльного та
доходного.

Недоліки методу та способи їх усунення
Недоліки
Певна трудомісткість, але менша,
ніж у вартісних методів
У сучасному вигляді методика оперує
великою кількістю
абстрактних показників, які складно
визначити кількісно
Наявність дублювання: одні й ті ж
показники рекомендують застосовувати для визначення
різних векторів.
Наявність дублювання в межах самих векторів

Способи усунення недоліків
Обмежитися
порівнянням
трьох – п’яти аналогічних підприємств для побудови квадрату потенціалу
Уточнення показників, що
формують кожен вектор. Показники мають визначатися
кількісно на основі даних публічної звітності порівнюваних підприємств
Виявлення найбільш вагомих
чинників кожного з векторів,
усунення дублювання в межах
векторів

Використовуються досягнуті значення показників,
чинників кожного
вектора, на певну
дату оцінки, або за
один аналізований
період. Не враховується динаміка показників
Не
враховується
значимість
кожного з векторів у
сукупному потенціалі підприємства.
Не
обґрунтовано
спосіб визначення
сукупного економічного потенціалу
підприємства

Пропонується розглядати кожен вектор потенціалу підприємства з точки зору його досягнутого рівня та потенціалу
розвитку.
Рекомендується, за можливістю, розраховувати показники,
що формують кожен вектор,
як середнє значення за кілька
останніх звітних періодів
Розробити показники вагомості векторів моделі та вагомості складових кожного вектору
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Тому до складу чинників виробничого потенціалу відносимо
показники виробничої потужності, стану основних засобів, ефективності використання виробничих ресурсів.
Визначення організаційного потенціалу ґрунтується на розумінні
поняття організаційної структури управління, яка уособлює побудову
та устрій суб'єкта господарювання, способи його внутрішнього підпорядкування, зв'язки між структурними елементами управління, які
дозволяють виконувати необхідні управлінські функції.
Виходячи з цього, під організаційним потенціалом розуміємо
здатність менеджменту підприємства створити ефективну систему взаємодії між усіма елементами його потенціалу. При цьому всі
бізнес-процеси в компанії мають прагнути до мінімуму за вартістю
і часом виконання. З урахуванням зазначеного, організаційний потенціал може бути представлений показниками, що репрезентують
рівень продуктивності праці в компанії, рівень організаційних витрат
підприємства на одиницю результату, тобто продукції, рівень заробітної плати працівників, адже, забезпечення вищої заробітної плати на
підприємстві у порівнянні з конкурентами, що діють у тому ж зовнішньому середовищі, певним чином свідчить про більш ефективну
організацію управління підприємством.
Маркетинговий потенціал визначається нами як здатність підприємства щодо розподілу та реалізації максимально можливого обсягу
його продукції та забезпечення постійної конкурентоспроможності.
Тому і ряд чинників маркетингового потенціалу включає показники
щодо обсягів продажу продукції та динаміки їх зміни, місця підприємства серед конкурентів та ефективності збутової діяльності.
Вважаємо, що вдале визначення фінансового потенціалу було
представлене в працях Краснокутської Н. С. [6] – це можливості
підприємства забезпечити основні ланки ланцюжка «збут – виробництво – закупівлі» фінансовими ресурсами за принципом найбільш
ефективного їх розподілу та використання. Тоді чинники, що репрезентують фінансовий потенціал, мають охоплювати результативність
діяльності, тобто рентабельність, швидкість діяльності (ділову активність), показники структури, формування та використання капіталу.
Виходячи з наведеного розуміння сутності складових сукупного
потенціалу підприємства, нами було обґрунтовано показники, що
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визначають довжину кожного з чотирьох векторів. При цьому при
формуванні системи показників було враховано наступні вимоги:
їх не повинно бути занадто багато, але достатньо для відображення
основних чинників відповідних складових; вони повинні: а) відображати специфіку підприємств – об’єктів оцінки; б) визначатися
кількісно і на основі публічної звітності підприємств; в) виключати
дублювання.
Розроблену систему складових кожного вектору чотирикутнику
потенціалу підприємства наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Чинники чотирьох складових економічного потенціалу підприємства
та їх вагомість
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3

Чинники складових
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Виробнича потужність, од
Обсяг виробництва у вартісному виразі, тис. грн.
Рентабельність продукції,%
Рентабельність виробництва,%
Знос основних фондів,%
Фондоозброєність одного працівника, тис. грн./особу
Фондовіддача, грн./грн.
Капітальні інвестиції на 1 грн. продукції, грн./грн.
Коефіцієнт оновлення основних засобів
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Співвідношення середньомісячної заробітної плати
одного працівника підприємства з середньогалузевою
середньомісячною заробітною платою
Продуктивність праці одного працівника, тис. грн./особу
Середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн.
Адміністративні витрати на 1 грн. реалізованої продукції,
грн./грн.
Зарплатоємність продукції, грн./грн.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Частка ринку,%
Обсяг реалізації, тис. грн.
Темп зростання обсягів реалізації,%

Вагомість,
kВ
0,09
0,08
0,12
0,11
0,12
0,07
0,11
0,14
0,16
0,33
0,12
0,23
0,13
0,19
0,14
0,11
0,15
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№

Чинники складових

4

Коефіцієнт співвідношення темпу зростання обсягу
реалізації підприємства і темпу зростання обсягів галузі
Витрати на збут на 1 грн. реалізованої продукції, грн./грн.
Рентабельність продажу,%
Співвідношення середнього темпу зростання ціни і
середнього темпу зростання собівартості продукції
Період погашення дебіторської заборгованості, днів
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
Чисті активи, тис. грн.
Рентабельність активів,%
Тривалість фінансового циклу, днів
Частка фінансових витрат в чистому доході від реалізації
продукції
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними
засобами
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт маневреності власного капіталу

5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
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Вагомість,
kВ
0,15
0,07
0,14
0,16
0,08
0,17
0,10
0,19
0,14
0,07
0,11
0,11
0,11

Для обґрунтування вагомості складових частин економічного
потенціалу металургійного підприємства було використано метод
експертних оцінок. В якості експертів було залучено висококваліфікованих економістів, науковців, до кругу інтересів яких входить дослідження потенціалу підприємства. Визначення вагомості складових
сукупного потенціалу здійснювалось кожним експертом за допомогою методу попарного порівняння показників.
У результаті обробки даних було отримано показники вагомості кожної складової, які, для зручності використання, округлено до
десятих:
• виробничий потенціал – 0 ,3;
• організаційний потенціал – 0 ,1;
• маркетинговий потенціал – 0 ,3;
• фінансовий потенціал – 0,3.
Виконана перевірка узгодженості думок експертів за допомогою
коефіцієнта конкордації засвідчила високу узгодженість думок, а
критерій узгодженості Пірсона підтвердив не випадковий характер
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результатів. Таким чином, отримані значення вагомості складових
сукупного економічного потенціалу мають сенс і можуть використовуватися в подальших дослідженнях. Думки експертів щодо вагомості
чинників кожної складової теж мають хорошу і високу узгодженість.
Вагомість чинників складових економічного потенціалу підприємства представлена в таблиці 2.
Для розрахунку кожної з чотирьох складових економічного потенціалу виконується порівняння оцінюваного підприємства за кожним її чинником з аналогічними підприємствами, що є найближчими
конкурентами. За можливістю, показники за кожним підприємством
розраховуються як середні за три останніх роки, щоб зменшити вплив
випадкових чинників на результат. Величина кожної складової визначається за алгоритмом, запропонованим І. М. Рєпіною [2, 3].
Для цього дані подаються у вигляді матриці-таблиці (аij), де в
рядках знаходяться номери (і) та назви показників (i = 1, 2, 3, …, n),
а в стовпцях – назви підприємств, оцінюваного та конкурентів
(j = 1, 2, 3, …, m).
За кожним показником проводиться ранжирування підприємств
з урахуванням коефіцієнта вагомості (kВ) і визначенням відповідного
місця (аij).
Для кожного підприємства визначається сума місць (Рj), отриманих у процесі ранжирування за формулою:
(1)
Коефіцієнти вагомості чинників (kВ) приймаються на основі
табл. 2.
Отримані значення Рj трансформуються у величини відповідних
складових Вк (к =1, 2, 3, 4), що створюють чотирикутник потенціалу підприємства. Вк розраховуються в умовних одиницях (у. о.).
Розуміючи, що сумарна вагомість чинників кожної складової дорівнює одиниці, скоректуємо формулу, запропоновану І. М. Рєпіною.
Вона набуває вигляду:
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(2)
Визначивши довжину всіх векторів, будуємо чотирикутник потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки.
Для інтерпретації результатів за окремими складовими потенціалу використовується наступна шкала значень: 0–0,3 у. о. – низький
потенціал;
0,3–0,7 у. о. – середній потенціал; 0,7–1 у. о. – високий потенціал
[2].
Для визначення величини сукупного потенціалу підприємства
запропоновано скористатися методикою, за якою будується «багатокутник конкурентоспроможності» [7].
Площу багатокутника потенціалу підприємства можна обчислити за формулою:
(3)
де Вк та Вк+1 – довжина суміжних к-ї та (к+1)-ї складової потенціалу за оцінюваним підприємством;
αк/(к+1) – кути між суміжними к-ю та (к+1)-ю складовою.
Кути між суміжними складовими розраховуються за формулою:
,

(4)

де αк/(к+1) – кут між двома суміжними векторами;
kвк – вага першої (к-ї) складової з двох суміжних.
Використовуючи розраховану в роботі вагомість складових сукупного потенціалу підприємства, визначаємо кути між ними (табл. 3).
З урахуванням визначених кутів, вектори чотирикутника сукупного потенціалу будуть мати вигляд, наведений на рис. 1.
Підставляючи значення синусів відповідних кутів в формулу 3,
отримуємо сукупне значення економічного потенціалу підприємства
ЕПП:
ЕПП = 0,475 ВП·ОП+0,295ОП·МП+0,475МП·ФП+0,475ФП·ВП

(5)
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Таблиця 3
Розрахунок кутів між суміжними складовими чотирикутнику
потенціалу підприємства
Складові
Виробничий
потенціал
Організаційний
потенціал
Маркетинговий
потенціал
Фінансовий
потенціал
Сукупний потенціал

Умовне
Вагомість Кут між суміжними Синус
позначення складової
складовими
кута
ВП

0,30

108

0,95

ОП

0,10

36

0,59

МП

0,30

108

0,95

ФП

0,30

108

0,95

ЕПП

1

360

3,44

Оскільки чотирикутник потенціалу будується на одиничних векторах, то максимальне значення за кожною складовою – виробничий
потенціал (ВП), організаційний потенціал (ОП), маркетинговий потенціал (МП) та фінансовий потенціал (ФП), дорівнює одиниці. Тоді
максимальна величина сукупного потенціалу за формулою (5) складе
1,72 у. о. Мінімальне значення потенціалу дорівнює нулю. Виходячи
з цього, обґрунтуємо шкалу значень економічного потенціалу підпри-

Рис. 1 – Вектори чотирикутника сукупного потенціалу підприємства
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ємства, розділивши максимальне значення на три діапазони – низький
потенціал, середній та високий (табл. 4). Для визначення діапазонів
використовуємо значення інтерпретації результатів за кожною складовою економічного потенціалу підприємства(Вк), наведені вище.
Виконані на основі запропонованих методичних положень розрахунки дозволили отримати значення економічного потенціалу металургійних підприємств і порівняти їх між собою (табл. 5).
За результатами розрахунків можна зробити висновок, що
найбільше значення економічного потенціалу 0,73 у. о. має ПАТ
"АрселорМiттал Кривий Рiг", найнижче – ПАТ «Євраз – ДМЗ ім.
Петровського» (0,155 у. о.), інші підприємства мають середній рівень
економічного потенціалу.
Виконані розрахунки сукупного економічного потенціалу металургійних підприємств підтверджують практичну придатність
обґрунтованих в роботі методичних положень та їх переваги у порівнянні з існуючими методиками.
Таким чином, за результатами роботи можна зробити наступні
висновки.
Найбільш відомим дослідженим графоаналітичним методом
оцінки потенціалу підприємства можна вважати графоаналітичну
модель «Квадрат потенціалу», запропоновану І. М. Рєпіною. Ця модель характеризується багатьма позитивними моментами: дозволяє
обчислити кількісне значення потенціалу підприємства у вигляді
шкали значень; дає можливість системно встановити кількісні та
якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності; оперує фактичними показниками,
виявляє та наочно представляє недоліки в управлінні підприємством.
Разом з тим, дана модель потребує певного доопрацювання у
напрямку виявлення вагомості складових економічного потенціалу,
Таблиця 4
Інтерпретація значень економічного потенціалу підприємства
Величина ЕПП, у.о
0–0,16
0,16–0,84
0,84–1,72

Інтерпретація результату
Низький потенціал
Середній потенціал
Високий потенціал
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Таблиця 5
Економічний потенціал металургійних підприємств
Підприємство

ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ
ім. Петровського»
ПАТ "Дніпровський
металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського»
ПАТ "Алчевський
металургійний комбінат"

Значення складових
Сукупний
економічного потенці- економічний Інтерпретація
алу, у. о.
потенціал,
значення
ВП ОП МП ФП ЕПП, у. о.
граничне
значення між
0,18 0,59 0,14 0,55
0,155
низьким та
середнім
середній
потенціал,
0,53 0,36 0,55 0,19
0,25
близький до
низького
середній
потенціал,
0,42 0,44 0,18 0,45
0,24
близький до
низького

ПАТ «Маріупольський металургійний 0,46 0,13 0,76 0,60
комбінат ім. Ілліча»
ПАТ "АрселорМiт0,68 0,80 0,72 0,65
тал Кривий Рiг"
ПАТ «Запорізький
металургійний ком- 0,73 0,69 0,64 0,56
бінат «Запоріжсталь»

0,40
0,87
0,73

середній
потенціал
високий
потенціал
середній
потенціал,
близький до
високого

уточнення показників, що формують кожну складову, обґрунтування
способу визначення сукупного економічного потенціалу підприємства та інтерпретації отриманих результатів.
Виходячи з цього, в роботі було розроблено методичні положення графоаналітичної оцінки економічного потенціалу підприємства,
що дозволяють вирішити вказані проблеми.
Виявлено нерівний вплив складових на значення сукупного економічного потенціалу підприємства, розроблено показники вагомості
складових: виробничий потенціал – 0,3; організаційний потенціал –
0,1; маркетинговий потенціал – 0 ,3; фінансовий потенціал – 0,3.

РО ЗДІ Л 3. СУ ЧАСНІ ТЕХ НОЛОГ І Ї УПРАВЛІ ННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

219

У розрізі кожної складової економічного потенціалу (виробничого, організаційного, маркетингового та фінансового), обґрунтовано
систему показників, котрі вимірюються кількісно, досить просто можуть бути розраховані на основі доступних даних публічної звітності.
Встановлено вагомість чинників кожної складової.
Для обчислення величини сукупного економічного потенціалу
підприємства, як площі чотирикутника, побудованого на його векторах, у роботі розроблено методичні положення, які дозволяють отримати кількісний та графічний результат потенціалу, порівняти його зі
значенням потенціалів підприємств-конкурентів. Дана методика дозволяє наочно проілюструвати недоліки в управлінні підприємством
та обґрунтувати напрями підвищення його економічного потенціалу.
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С

учасні тенденції зміни бізнес середовища
вимагають від вітчизняних суб’єктів господарювання здійснювати активний пошук,
адаптацію та запровадження інноваційних методів, технологій та інструментарію управління з орієнтацією на максимально раціональне
використання економічного потенціалу, оптимізацію процесу виробництва, покращення ефективності функціонування з урахуванням ризиків і невизначеності, посилення конкурентного статусу на ринках.
Запорукою сталого економічного розвитку, досягнення бажаних результатів на тривалу перспективу в українських реаліях та подолання
несприятливих кризових явищ, що викликано глибинними якісними
перетвореннями світової і національної економіки, за досвідом провідних країн, є запровадження концепції ощадливого виробництва [1,
с. 27–30]. Еволюція ощадливих перетворень характеризується зміною
акцентів і пріоритетів управління промисловим підприємством. Це
обумовлює необхідність встановлення, узгодженості та взаємозв’язку фінансових і нефінансових показників оцінювання, що дозволяє
підприємству (1) суттєво впливати на ефективність використання
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, (2) пришвидшити
оборотність елементів капіталу, (3) покращити дивідендну політику,
(4) отримати додаткові внутрішні джерела фінансування активів, (5)
залучити зовнішні ресурси для розширення діяльності.
Проблемні питання розвитку 1 особливостей запровадження
концепції ощадливого виробництва як домінуючої у світовій практиці
в управлінні промисловим підприємством, в межах якої передбача-
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ється ухвалення стратегічних, тактичних та оперативних рішень за
критерієм створення цінності (притаманної продукту корисності для
споживача: очікувані якість, кількість, ціна, термін поставки) розглядаються у працях зарубіжних дослідників С. Белл (Steven C. Bell),
М. Вейдер (Michael Wader), Э. Данн (Anne Dunn), М. Джордж (Michael
L. George), Б. Керролл (Brian J. Carroll), Т. Оно (Taiiti Ono), М. Орзен
(Michael A. Orzen), Д. Тэппинг (Don Tapping), Л. Уілсон (Lonnie
Wilson), П. Уорд (Peter T. Ward), Р. Шах (Rachna Shah) [1–8]. Серед
вітчизняних вчених за даною проблематикою проводять дослідження
Д. Барабась, А. Вакуленко, О. Момот, Ю. Норенко, Т. Омельяненко,
О. Щербина [9, 10].
Водночас, недостатньо приділено уваги адаптації зарубіжного
досвіду запровадження концепції ощадливого виробництва до вітчизняних реалій розвитку бізнес-середовища і ведення господарської діяльності суб’єктами, а також ще не знайшли належного обґрунтування результати функціонування українських промислових підприємств
на засадах ощадливості, що визначає актуальність даної проблеми і
необхідність даного дослідження.
Метою дослідження є систематизація й узагальнення практичного зарубіжного і вітчизняного досвіду ефективного функціонування
промислових підприємств в результаті запровадження й адаптації
принципів і методів управління в контексті ощадливого виробництва.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення
таких завдань:
– на основі аналізу опублікованих праць зарубіжних дослідників
встановити трансформацію пріоритетів ощадливих перетворень
в управлінні промисловим підприємством;
– розкрити результати досягнень світових лідерів з впровадження
концепції ощадливого виробництва, в також обґрунтувати визначальну роль підтримки держави і громадських організацій щодо
активізації й поширення ощадливих змін в управлінні промисловим підприємством;
– обґрунтувати доцільність запровадження і використання інструментарію ощадливого виробництва з метою підвищення
ефективності діяльності промислового підприємства в контексті
ощадливих перетворень на безперервній основі.
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Теоретичною основою дослідження є сучасні друковані праці
вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері менеджменту промислового підприємства, статті, опубліковані в наукових збірниках і періодичних виданнях, ресурси мережі Інтернет.
В ході дослідження використано такі методи і прийоми: структурно-логічного і системного аналізу – для встановлення періодів зміни
ощадливих перетворень з виокремленням особливостей; системний
метод – для визначення розвитку і оцінювання результатів функціонування промислових підприємств на засадах ощадливості. Водночас
використано загальнонаукові методи наукових досліджень – аналіз,
синтез, індукція, дедукція, монографічний метод.
Б. Керролл наголошує на завершенні індустріального століття
масового виробництва і успішному початку ери ощадливого виробництва (Lean Production Era) [4, с. 3]. Але період започаткування концепції ощадливого виробництва серед фахівців з управління залишається
дискусійним.
Так, С. Белл і М. Орзен розглядають розвиток концепції з кінця
1800-х років [2, с. 13–17, 307–311] за трьома епохами:
– 1890 р. – 1940 р. – наукового управління з фокусуванням на вдосконалення процесів і збільшення продуктивності праці;
– 1940 р. – 1995 р. – участі у формування основних принципів,
розробка і запровадження інструментарію з орієнтацією на
вдосконалення ефективності виробництва через повагу до праці
робітників, врахування потреб клієнтів та забезпечення якості;
– з 1996 р. – інтеграції кращого досвіду різних країн світу і активне
розповсюдження ідей ощадливості в практику.
Опис історії концепції ощадливого виробництва Д. Теппінг і
Е. Данн починають з 1900 р. [6, с. 23]. Відбувається запровадження теорій: Ф. Тейлора – час і рух, Е. Уітні – взаємозамінні деталі,
С. Тойода – Jidoka. 1935 рік стає роком поширення в США принципів
масового виробництва Г. Форда, а в Японії – Jest-in-time К. Тойода.
Зміни, викликані завершенням другої світової війни і необхідністю
швидкого відновлення економіки, породжують нові запити споживачів, що зумовлює потребу в гнучкому виробництві. Так, з 1945 р.
формуються основні положення виробничої системи Т. Оно (Toyota
Production System), яка набуває подальшого світового визнання і
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поширення, насамперед, серед автовиробників у США. Протягом
тривалого часу відбувалось вдосконалення ідей ощадливого виробництва через розробку і зміни інструментів, зокрема, Kaizen, Poka-Yoke,
Kanban, 5S, TQM, JIT. Світова глобалізація, зміна підходів до управління витратами, посилення вимог до якості готових виробів стає поштовхом до запровадження з 2001 р. загальних принципів управління
потоком створення цінності Д. Теппінга. До тепер здійснюються
розробки, обмін досвідом щодо використання методів й інструментів
ощадливого виробництва з орієнтацією на постійне вдосконалення
роботи з цілеспрямованої оптимізації витрат і усунення втрат.
Р. Шахом і П. Уордом за орієнтир обрано 1927 р., в якому остаточно сформовано принципи виробничої філософії Генрі Форда
(FPS), і встановлено фази еволюційного поступу концепції ощадливого виробництва [7, с. 787]:
– до 1945 р. – філософія Генрі Форда;
– 1945 р. – 1978 р. – прогрес у Японії, основне завдання якого ретельне і послідовне зменшення втрат, досягнуто через повагу до
роботи виконавців, що забезпечують виробництво тільки необхідної кількості продукції у визначений час і заданими параметрами якості;
– 1973 р. – 1988 р. – Toyota Production System в Північній Америці –
використання найуспішнішого досвіду провідними підприємствами шляхом запровадження ресурсоощадних технологій для
подолання економічної кризи;
– 1988 р. – 2000 р. і донині – академічний прогрес і активізація
науково-методичних і прикладних розробок щодо впровадження і використання інструментарію, спрямованого на поєднання
таких пріоритетів, як високий рівень якості, задоволення потреб
споживачів, безпека працівників, відповідальне ставлення до
довкілля.
В результаті узагальнення наукових розробок зарубіжних дослідників встановлено, що ощадливі перетворення характеризуються
зміною пріоритетів управління промисловим підприємством: (1)
орієнтація на ефективність і продуктивність через вивчення витрат;
(2) орієнтація на цінність для клієнта через залучення працівників;
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(3) орієнтація на якість і сталий розвиток через синергію інтересів
зацікавлених сторін.
Орієнтація на ефективність і продуктивність відбувається шляхом впровадження: стандартизованих методів виробництва, розподілу праці і спрощення роботи, використання статистичних методів
контролю якості. Основним результатом ефективного функціонування промислового підприємства є збільшення продуктивності праці.
Водночас, доцільно виокремити деякі обмеження. Командноадміністративне керівництво і контроль за використанням обмежених ресурсів визнаються як ключові елементи системи управління.
Робітники розглядаються як взаємозамінні ресурси без використання
їх інтелекту. Як наслідок, погіршення морального стану і виникнення
трудових конфліктів, що позначається на якості.
Активне поширення і використання ідей ощадливого виробництва пов’язано з необхідністю зміни мислення, що спрямовано на
послідовне усунення втрат. Першочерговим завданням стає суцільне
виявлення й ідентифікація втрат, встановлення причин виникнення
та обґрунтування шляхів зменшення аж до ліквідації. Т. Оно визначено сім видів втрат через: перевиробництво, очікування й простої,
непотрібне транспортування, зайві етапи обробки, надлишкові запаси, непотрібні переміщення, випуск дефектної продукції [1, с. 49–51,
с. 175–176]. Найнебезпечнішими є втрати через перевиробництво,
оскільки викликають решту видів втрат і сприяють їх приховуванню,
а найбільшими – втрати через надлишкові запаси. Втрати через непотрібне транспортування є наслідком нераціонального розміщення
обладнання, розташування приміщень, напрямку матеріального й
інформаційного потоків. При відсутності обґрунтованої організаційно-технічної й технологічної регламентної документації промислового підприємства виникають втрати через зайві етапи обробки і
непотрібні переміщення. Втрати через випуск дефектної продукції
з’являються як результат залучення персоналу недостатнього рівня
компетентності, застосування нераціональних методів й інструментів
виконання посадових обов’язків. Втрати через очікування й простої
розглядаються як приховані з малою ймовірністю ідентифікації й усунення, але порівняно з іншими мають найменший вплив на результати
функціонування підприємства.
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В подальшому роботу промислового підприємства орієнтовано на повільне нарощення обсягів виробництва з фокусуванням на:
створення цінності клієнту, дотримання якості, безперервне вдосконалення. Це забезпечує якість всіх ресурсів, ініціативність й індивідуальна відповідальність при вирішенні поставлених завдань, робота в
команді при обґрунтуванні раціональних управлінських рішень щодо
подолання типових і нестандартних ситуацій. Як позитив доцільно
зазначити створення можливості для вдосконалення професійних
знань і розвитку навичок персоналу на постійній основі (навчання
при зміні посади, підвищенні кваліфікації, з метою зміни психологічного клімату в колективі, при зміні технологічного процесу) шляхом запровадження інноваційних програм навчання з відривом (без
відриву) від виробництва, самоосвіти з атестацією спеціалізованими
організаціями (без атестації), на робочому місці [11, с. 149].
Цінність продукту для споживача створюється в результаті
виконання виробником операцій технологічного процесу; процедур забезпечення якості; заходів з організації, супроводу та адміністрування виробництва. Одночасно формуються тільки необхідні
(реальні) витрати з орієнтацією на мінімізацію або усунення втрат,
перелік яких доповнено такими видами втрат через: проектування
товарів, які не відповідають потребам споживачів; нереалізований
творчий потенціал персоналу; перевантаження і нерівномірність [5,
с. 255–262]. Доцільно розглядати процес виробництва із супутнім
забезпеченням і процесом споживання як єдиний потік створення
цінності для споживача. Для дотримання цього працівникам і власникам підприємства-виробника щоденно необхідно переглядати потік
створення цінності з орієнтацією на майбутній добробут ключових
учасників: споживача і постачальника. Як наслідок, в ланцюжку «постачальник – виробник – споживач» ухвалюються спільні ощадливі
управлінські рішення.
Ключовим стає безпека праці і повага до кожного виконавця,
впровадження програм з удосконалення і прискорення виробництва
і покращення якості готового продукту, а також документування
процесу роботи через стандартизацію. Л. Уілсон відзначає систему
ощадливого виробництва як найкращу задокументовану систему, що
використовується протягом тривалого часу [8, с. 10].
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Обмеженнями можна вважати (1) конкурування методологій
управління, (2) експериментування з різними методами й інструментами безперервного вдосконалення (Six Sigma, Just-in-Time, Jidoka,
Kanban, Toyota Production System, Total Productive Maintenance, Single
Minute Exchange of Dies, Kaizen), що призводить до (3) вивільнення
штату персоналу і скорочення робочих місць.
Прийняття персоналом ощадливого мислення (Lean Thinking)
передбачає проведення ретельного аналізу проблем і пошук можливостей їх усунення, що покращує функціонування підприємства з
орієнтацією на ефективність, інтеграцію, досконалість. Передбачено
впровадження методів безперервного вдосконалення за межами
виробництва, за всіма функціями бізнесу, в усіх сферах економіки.
Для тривалого успіху на перспективу доцільно розглядати реалізацію єдиного унікального набору інструментарію, що дозволить
отримати кращий результат на основі синергії щодо ефективності,
продуктивності та якості в межах окремого робочого місця, певного
функціонального підрозділу чи виокремленого суб’єкта управління, потоку створення цінностей, підприємства в цілому, ланцюжка
«постачальник – виробник – споживач».
Особливої актуальності при ухваленні стратегічних, тактичних
та оперативних управлінських рішень, що ґрунтуються на критеріях створеної цінності і доданої вартості, набувають Value-Based
Management, VBM; Business Performance Management, ВРМ; Balanced
Scorecard, BSC; Total Performance Scorecard, TPS.
Слід зазначити, що для вдосконалення: (1) не існує меж і можливостей покращення (одиничне управлінське рішення або системне
вдосконалення; локальний чи глобальний масштаб дії); (2) немає сторонніх і байдужих (залучаються функціональні керівники і виконавці
на всіх рівнях ієрархії, а також персонал, який бере на себе відповідальність за наслідки реалізації ухвалених рішень з покращення);
(3) відсутні перерви і зупинки (процес покращення безперервний, на
постійній основі, стабільно підтримується).
Щороку в світі і в Україні збільшується кількість прихильників
японського менеджменту з фокусуванням на запровадження інновацій
як основи сталого економічного розвитку, долучається більша кількість підприємств і їх працівників до вивчення, опанування та запро-
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вадження концепції ощадливого виробництва (Lean Production). Слід
наголосити на неможливості повторення управління підприємством
за Toyota Production System (ТРS). Доцільно обґрунтовувати унікальні
підходи й адаптувати існуючі методи, прийоми й інструменти з урахуванням ментальності й особливостей функціонування бізнесу, а також
безперервно проводити навчання всього персоналу теорії ощадливого
виробництва й ознайомлення з новітніми практичними досягненнями.
Єдиним непорушним залишається орієнтація управління – постійне
вдосконалення виробництва й зменшення втрат (непродуктивних витрат) з подальшою їх мінімізацією аж до усунення.
В сучасній науково-практичній літературі доведено доцільність
застосування принципів ощадливого виробництва в управлінні підприємствами всього світу в адміністративних процесах, в сферах
будівництва, транспорту і зв’язку, логістики, фінансів, культури,
охороні здоров’я, освіти. Найефективніше впроваджують ощадливе
виробництво такі світові лідери [12, с. 16–17]:
1 місце – Toyota – один з трьох найбільших виробників автомобілів у світі, де розроблено і успішно втілюється філософія ощадливого
виробництва (інша назва Toyota Production System, TPS);
2 місце – Ford (всесвітньовідома автомобільна компанія) – здійснює постійні вкладення, результатом яких є покращення ефективності і зменшення втрат;
3 місце – John Deere (один з найбільших виробників сільськогосподарської техніки) – змінено виробниче мислення, зусилля спрямовано на процеси, що додають цінність клієнту;
4 місце – Parker Hannifin (одна з найбільших у світі компаній у
сфері руху і контролю) – прийнято стратегію входження в електронний бізнес і застосування методик підвищення продуктивності, покращення якості і рівня обслуговування клієнтів, зменшення витрат;
5 місце – Textron (американський промисловий конгломерат, до
якого входять Bell Helicopter, Cessna Aircraft, Textron Systems) – розроблено власні стандарти Textron’s Lean Six Sigma Standards щодо
запровадження певних інструментів і методик зі спрямуванням на
усунення втрат, зменшення варіації та забезпечення розвитку за всіма
сферами діяльності;
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6 місце – Illinois Tool Works (найбільший виробник обладнання) – дотримання підходу: оперативно й ефективно реагувати на запити клієнтів через постійну децентралізацію і розподіл діяльності;
7 місце – Intel (американська корпорація, найбільший світовий
виробник мікропроцесорів для комп’ютерів) – отримані результати: зменшення втрат через проектування шляхом скорочення часу з
14 тижнів до 10 днів на розробку нової мікросхеми;
8 місце – Caterpillar Inc. (американська корпорація, одна з провідних у світі виробників техніки) – розроблено власну виробничу систему (Caterpillar Production System) з елементами TPS і як ключовий
аспект визнано швидкість з тривалим ефектом успіху;
9 місце – Kimberley-Clark Corporation (виробник продуктів гігієни) – поширює філософію ощадливого виробництва через залучення
персоналу до процесу розвитку підприємства, що сприяє зменшенню
втрат інтелектуального капіталу і підвищенню ефективності праці;
10 місце – Nike (всесвітньовідомий виробник спортивного одягу
і взуття) – досягнуто таких результатів: зменшення витрат шляхом
мінімізації втрат через транспортування і створення запасів, впровадження ощадливого постачання і розміщення виробничих потужностей в регіонах збуту.
Для активного поширення і запровадження ощадливого управління створюються:
– на державному рівні Lean Advancement Initiative (LAI) в США,
UK Lean Aerospace Initiative у Великобританії з метою сприяння
цілеспрямованої трансформації промисловості через реалізацію
сучасних методів організації виробництва, моделей поведінки
та інструментів для вдосконалення співпраці всіх зацікавлених
сторін зі збереженням і створенням робочих місць [13, с. 12–14];
– на федеральному рівні МЕР (Мережу розширення партнерства
виробників) в США для підтримки малих і середніх підприємств
і забезпечення бізнесу виробничого консультування і навчання
[13, с. 13];
– громадські організації Lean Enterprise Academy [14], Lean
Enterprise Institute [15], які сприяють розповсюдженню ідей
ощадливості шляхом проведення Lean навчання і тренінгів
(на робочому місці і / чи поза місцем роботи), конференцій і ве-
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бінарів (Internet-мережевих), самітів (очних пленарних засідань);
розробки матеріалів для Lean навчання; поширення і обміну
досвідом практики впровадження концепції Lean Production в
різних країнах світу.
Для сприяння єдності українсько-японських цінностей в соціальній, економічній та науковій сферах в 2010 р. створено КАЙДЗЕН
Клуб в Україні [16]. Діяльність щодо популяризації філософії ощадливого виробництва і безперервного вдосконалення серед представників українського бізнесу, органів державного управління, місцевого
самоврядування та громадських організацій здійснюється шляхом:
– проведення для керівників і фахівців семінарів і тренінгів,
майстер-класів, консультацій експертів, публікації відповідних
матеріалів;
– поширення й обміну досвідом практики успішного впровадження інструментів концепції Lean Production кращими вітчизняними підприємствами; розповсюдження корисної інформації щодо
впровадження Lean Production в різних країнах світу;
– організації навчальних турів на кращі підприємства України,
Японії та Європи для ознайомлення з Lean Production в дії;
– розробки матеріалів для Lean навчання за багаторівневою
програмою підготовки сертифікованих практиків і експертів з
розвитку виробництва на принципах Ощадливого виробництва;
організації ефективного співробітництва між українськими підприємствами, створення умов для ефективного розвитку українського бізнесу і підвищення його інвестиційної привабливості.
За підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) представники вітчизняних провідних підприємств
(важкої промисловості, легкої промисловості, аграрного сектору)
залучаються до тренінгових місій в Японії, що сприяє накопиченню досвіду з впровадження і використання принципів, методів, інструментів японського стилю управління з орієнтацією на
постійне вдосконалення [16].
Єдиним підприємством-взірцем щодо успішної реалізації методології й інструментів Lean Production в Україні протягом декількох
десятиліть є Кременчуцька фабрика тютюнових виробів ПАТ «Джей
Ті Інтернешнл Україна» (JTI Україна) [17, с. 18; 18].
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В організації виробництва підприємств харчової промисловості
активно використовують інструментарій ощадливого виробництва,
зокрема: ПАТ «Лантманенн Акса» (найбільший виробник швидких
сніданків в Україні) з 2006 р., ПАТ «Монделіс Україна» (найбільший
виробник шоколадної продукції, печива, цукерок, жувальної гумки,
льодяників та солоних снеків) з 2007 р., ПАТ «Оболонь» (найбільший
пивоварний завод Європи) з 2008 р.
Концепцію бізнесу ПАТ «Лантманенн Акса» сфокусовано на
забезпечення виключно високого рівня якості продуктів від початку
виробничого циклу (посіву зернових культур і кінцевої обробки) через виробництво до полиці в супермаркеті, що виражено «ми несемо
відповідальність за якість нашої продукції від землі до столу». Це стало можливим завдяки налагодженню командної роботи, інтенсивного
відкритого обміну інформацією, ліквідації втрат, вдосконалення на
безперервній основі.
В ході господарської діяльності ПАТ «Лантманенн Акса» керується розробленими і затвердженими правилами і політиками на
засадах ощадливості [19]:
– Кодекс ділової етики (перша редакція 2008 р.), де закріплено
зобов’язання у п’яти сферах діяльності: навколишнє середовище
(фокусування на мінімізацію обсягів викидів парникових газів і
забруднення довкілля з одночасною максимізацією ефективного
використання ресурсів), ділова етика (орієнтація на обачливість
і розсудливість та інформаційну безпеку як основу взаємодії з
клієнтами, постачальниками, діловими партнерами та місцевою
громадськістю), робоче середовище (акцент на корисний і довірчий діалог з цільовими групами щодо відкритості і прозорості
презентованих ділової звітності і чіткого плану дій подолання
кризових / надзвичайних ситуацій для стійкої ефективності й
прибутковості бізнесу на довгострокову перспективу), соціальні умови і умови праці, здоров’я та безпека (скерованість
на покращення добробуту кожного працівника і забезпечення
справедливого, рівного і шанобливого ставлення до персоналу,
сприяння здоровому трудовому життю з урахуванням захисту від
економічної експлуатації), продукція і послуги (спрямованість
на постійне покращення якості продукції і послуг, обґрунтуван-
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ня й ухвалення екологічних і соціально збалансованих рішень в
ланцюжку «споживач – виробник – постачальник», розробку і
впровадження вдосконалень й інновацій);
– Кодекс ділової етики для Постачальників, де закріплено вимоги
відповідальної поведінки з урахуванням принципів Глобального
договору ООН за напрямами: навколишнє середовище, ділова
етика, умови праці й соціальні умови, виконання і подальший
контроль. Припинення співпраці з окремим постачальником
можливо в разі недотримання вимог або відсутності вдосконалень протягом визначеного періоду;
– Кодекс LEAD (засновано на філософії Kaizen – Learn (Вчися) –
Engage (Залучайся) – Analyze (Аналізуй) – Do (Дій)), де закріплено методи роботи з операційного вдосконалення, які спрямовано
на (1) підвищення результатів діяльності через зменшення витрат
і збільшення прибутку в довгостроковій перспективі, (2) виявлення і розвиток потенціалу всіх без виключення працівників,
(3) залучення всього персоналу до процесу безперервного вдосконалення, (4) посилення мотивації персоналу, (5) покращення
комунікацій між структурними підрозділами, (6) напрацювання
загальних інструментів і методів роботи, (7) стандартизацію і
спрощення процесів, (8) якісну зміну культури виробництва.
Перехід до ефективного виробництва ПАТ «Монделіс Україна»
розпочато з активного впровадження інструментів ощадливого виробництва: (1) бізнесових – 6 σ (Six Sigma), KPI’s (Key Performance
Indicators); (2) технічних – Value Stream Mapping, Kaizen Blitz, Total
Productive Maintenance, 5S, Single Minute Exchange of Dies; (3) соціальних – організаційна модель зі щоденним інформуванням про
результати ефективності функціонування і щотижневими нарадами з
виявлення проблем і розробки рекомендацій щодо їх подолання [9,
с. 140–144; 20]. Отримано суттєві результати: за період 2007–2013 рр.
зменшено споживання електроенергії на виробництво чіпсів на 12 %,
кави – на 56 %; води на 39 %; кількість відходів на виробництво чіпсів
на 52 %, кави – на 45 %; у 2013 р. інвестовано у розвиток професійної
компетентності працівників 3,5 млн грн. [20].
ПАТ «Оболонь» з 2008 р. до продукції й виробничих процесів
встановлено найжорсткіші вимоги якості й безпечності, що відпо-
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відає ISO 9001:2008 (Системи управління якістю), ISO 22000:2005
(Системи управління безпечністю харчових продуктів), ISO
14001:2004 (Системи екологічного керування), OHSAS 18001:2007
(Системи управління безпекою та гігієною праці). Протягом 2012–
2013 рр. впроваджено Етичний Кодекс, в межах якого розроблено
політику взаємодії з контрагентами. Сформована Корпоративна
інтегрована система управління у 2012 р. пройшла аудит німецької
компанії DEKRA Certification Kft чим підтверджено вимоги якості й
безпечності виробничих процесів. Результати впровадження змін дозволили в 2014 р. зменшити споживання природного газу на 27 %, води
на 23 %, пари на 20 %, електроенергії на 30 %, викидів у атмосферу
на 19 %; 95,2 % власна переробка і повторне використання відходів;
збільшення доходу на 5 %, а виплат до державного й міських бюджетів на 9 %; соціальні інвестиції 10 млн грн. [21].
В результаті проведеного дослідження визначено результати зарубіжного і вітчизняного досвіду запровадження в практику концепції
ощадливого виробництва, що дозволило сформувати такі висновки:
1. На основі аналізу й узагальнення підходів до управління промисловим підприємством встановлено в історичному аспекті з урахуванням накопиченого досвіду зміну орієнтирів ощадливих перетворень від орієнтації на ефективність і продуктивність через орієнтацію
на цінність для клієнта до орієнтації на якість і сталий розвиток, що
передбачає вивчення витрат, залучення працівників і об’єднання інтересів ключових учасників.
2. Визначено позитивні результати функціонування кращих
підприємств – світових лідерів, що впроваджують ощадливі зміни
на постійній основі безперервного вдосконалення. Обґрунтовано
визначальну роль державної і регіональної підтримки започаткування й активного використання концепції ощадливого виробництва в
управління підприємствами різних секторів економіки, а також громадських організацій в сприянні розповсюдженню ідей ощадливості
через тренінги і ступеневе навчання, проведення науково-методичних
і практичних заходів серед фахівців і зацікавлених учасників в різних
країнах світу.
3. На основі досвіду запровадження інструментарію ощадливого
виробництва в зарубіжних і вітчизняних промислових підприємствах
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доведено необхідність і визначено доцільність поширення в практику підприємств, зокрема, харчової промисловості філософії Lean
Production. Це передбачає послідовне комплексне (поєднання декількох) використання інноваційних підходів, методів, прийомів, способів
та інструментів з фокусуванням на безперервному вдосконаленні й
орієнтації на максимальне використання наявних і створення нових
можливостей, економію обмежених ресурсів і їх максимально раціональне використання, мінімізацію непродуктивних витрат (втрат) та
досягнення запланованого результату функціонування на перспективу.
Цьому сприятиме залучення кожного працівника до процесу ощадливих перетворень в ході виконання посадових обов’язків з орієнтацією
на ефективність (якість і швидкість) і продуктивність роботи.
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НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

П

ідприємство – центральна ланка економіки,
джерело економічного розвитку і в той же час
складовий елемент економіки галузі та регіону,
в яких воно функціонує. При цьому проблема управління підприємством як складною організаційно-економічною системою є основною,
оскільки визначає поточний стан виробничої, економічної, технологічної діяльності, перспективи розвитку підприємства, ефективність
роботи всіх його елементів. У сучасних умовах виживають тільки ті
підприємства, які гнучко реагують на вимоги ринку, створюють і грамотно організовують виробництво конкурентоспроможної продукції,
забезпечують ефективність перебудови внутрішньовиробничого
управління. Зміни зовнішніх умов вимагає постійного розвитку, а при
серйозній трансформації бізнес-середовища – появи нових концепцій
управління підприємством.
В кінці ХІХ ст. на автомобільних підприємствах США виникла
виробнича концепція, так як розвиток масового виробництва автомобілів задовольняв нагальну потребу того часу – швидкого пересування по величезних просторах, в яких повсюдно розвивався бізнес, який
вимагав переміщень по різних ринках людей і товарів. Вона отримала
назву «Фордизм», на ім'я свого засновника Генрі Форда [1]. Ця концепція – концепція, яка була заснована на схильності споживачів до
широко поширених і доступних за цінами товарам, а це вимагало
постійного вдосконалення технології та організації виробництва,
підвищення ефективності системи розподілу. При цьому вся увага
зосереджувалась на внутрішніх можливостях виробництва, що дозволяло швидко насищати ринок будь-яким товаром або послугою. Вона
з'явилася тоді, коли виробництво було масовим. Виробники у своїй діяльності керувалися гаслом: «Виробляй, скільки зможеш». Ринковий

236

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

попит був безмежний. Щоб задовольнити попит споживачів, виробники займалися вдосконаленням виробництва з метою зниження ціни
виробленого товару. Цей підхід цілком був виправданий, тоді попит
істотно перевищував пропозицію та витрати на виробництво одиниці
продукції були досить великі і їх необхідно зменшувати за рахунок
масового виготовлення продукції.
Однак прийшов час і випускати великі партії продукції можуть
тільки гіганти, а основна маса дрібних і середніх підприємств повинна бути гнучкою, виробляючи невеликі партії продукції по запиту
своїх клієнтів.
З другої половини XX століття (після другої світової війни)
народжена еволюційними змінами в діловому середовищі, новими
запитами споживачів з’являється нова концепція управління виробництвом, що отримала назву «Lean production» (дослівно: пісний,
стрункий, без жиру). В кінці 1980-х, першій половині 1990-х рр.
практично одночасно народилися ще дві нові концепції управління
виробництвом – «Quick response manufacturing» (QRM) або швидкореагуюче виробництво та «Agile manufacturing» (дослівно: тямущий,
перевірений) або активне виробництво.
Терміном «Lean production» (бережливе виробництво), в книзі [2],
був названий підхід до виробництва, розроблений в компанії «Toyota»
і суттєво відрізнявся від підходу великих американських виробників.
«Toyota» завжди ставилася до криз, як до можливості розвиватися і
займати ніші, що звільняються менш далекоглядними компаніями.
Ціль концепції бережливого виробництва – виробляти усе з меншою і
меншою кількістю людських зусиль, з меншим використанням обладнання, за менший час і на меншому просторі і одночасно все більше і
більше наближатися до того, що хоче отримати клієнт.
У концепції Lean production упор було зроблено на постійний
пошук, виявлення та ліквідацію будь-яких втрат, великих і малих [3].
В ній виділяється 8 видів втрат:
− брак (загальмовує потік, викликає дублювання дій, відбувається
збільшення витрат на виробництво);
− травми (порушення функціонування потоку; людина – основна
рушійна сила бережливого виробництва);
− транспортування (непотрібні, тривалі переміщення товарів з ділянки на ділянку, зі складу до місця обробки);
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− склади (високі затрати на складування і зберігання збільшують
собівартість готової продукції, не збільшуючи її цінності);
− переміщення людей (рухи і дії робітників, що займають багато
часу, але не відносяться до створення цінності);
− час очікування (переналагодження агрегатів, невчасно поставлені сировина і матеріали);
− перевиробництво (немає необхідності виробляти те, що в даний
момент часу непотрібно замовнику);
− надмірна обробка (дублювання дій, тривалі перевірки якості).
Джеффрі Лайкер, який разом з Джимом Вумеком і Деніелом
Джонсом активно досліджував виробничий досвід «Toyota», вказав
у книзі «Дао Toyota» [4, с. 63] дев'ятий вид втрат: творчий потенціал
співробітників, який не було реалізовано.
Однак найбільш істотним результатом концепції бережливого
виробництва слід вважати те, що покращення та вдосконалення здійснювалися не від випадку до випадку, а постійно всіма співробітниками, незалежно від займаної посади. Більш того, в стимулюванні мозкової активності в цілях досягнення цих поліпшень та удосконалень
ринок в особі японської корпорації перейшов з рівня мікроекономіки
(керівництва компанії) на рівень, як сказали б зараз, «наноекономікі» – менеджерів середньої та нижчої ланки, а також робітників.
Впровадження системи бережливого виробництва неможливе
без використання Lean-інструментів. Варто відмітити, що використання всіх інструментів і повне копіювання системи інших підприємств щодо впровадження бережливого виробництва є помилковим.
Шляхом спостереження і досконалого вивчення потоку створення
цінності визначаються ті інструменти, що є необхідними для визначеного підприємства.
Існує близько дев’яноста інструментів бережливого виробництва, серед них:
− Kaizen (безперервне прагнення досконалості);
− Six Sigma (шість сигма – покращення якості виходів кожного
процесу);
− Kanban (засіб інформування про переміщення продукту на
виробництві);
− Just-in-time (надходження матеріалів та деталей на місце обробки
(виробництва) в той момент, коли вони необхідні);
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− 6S (сортування, спрощення, чистота, безпечність, стандартизація
і стабілізація);
− SMED (швидке переналагоджування);
− TPM (загальний догляд за обладнанням) та інші.
Походження бережливого виробництва пов'язане з компанією
«Toyota», особливість якої – постійні великі обсяги продукції, що випускається. Однак за останні кілька років сталося швидке зростання
кількості функції, запропонованих виробниками своїм замовникам,
це пов'язано зокрема з:
− розвитком CAD/CAM (системи автоматизованого проектування
і виробництва), що дозволяє підприємствам розробляти «під
клієнта», а потім виробляти продукцію без високих додаткових
витрат;
− розвитком Інтернет, який дозволяє покупцеві/замовнику без праці оцінювати величезну кількість функцій і робити свій вибір.
Дані тенденції розвитку дають підстави вважати, що в теперішній
час зростає попит на невелику за обсягом і вкрай різноманітну продукцію з такими функціями, які побажають самі замовники/покупці.
На цьому ґрунті і з'явилася методологія Quick response manufacturing
(QRM). Коріння концепції QRM йдуть в стратегію «конкуренція, заснована на часі» (time-based competition, TBC), яку запропонували чи
Джордж Сток і Томас Хаут (1990) [орієнтація працівників усіх підрозділів на єдину мету – зниження тимчасових витрат. Дуже важливо, що
в розрахунок береться не тільки час, який безпосередньо витрачається на конкретні операції, але і сумарний календарний час, що минув
від замовлення до поставки. Єдина ціль і відповідно єдині критерії
оцінки реального внеску в її досягнення дозволяють подолати функціональну роз'єднаність і злити воєдино зусилля всього колективу;
− пошук «втраченого часу» поширюється з цехового рівня на заводоуправління, маркетингові, інженерні та логістичні служби.
Як свідчить практика, основні тимчасові втрати припадають на
частку офісів, а не виробництва;
− перехід від функціональних цехів до QRM-осередків з груповою
технологією, що спеціалізуються на виробництві сімейства того
чи іншого виду виробів або напівфабрикатів, з одночасним впровадженням командної організації праці – по суті це гнучка форма
цільової спеціалізації;
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− забезпечення запасних виробничих потужностей в розмірі
10…20 % по устаткуванню, що найбільш використовується.
Такий резерв життєво необхідний для того, щоб уникнути «пробок» у виробничих потоках і пов'язаних з ними тимчасових втрат.
Отже, головним аспектом підходу QRM є скорочення часу загального циклу робіт. Деякі популярні концепції управління виробництвом не сприймаються цілісно, а складаються з безлічі розрізнених
положень, які менеджерам і службовцям доводиться запам'ятовувати,
наприклад 5S або Кайдзен. В цьому відношенні у QRM таких труднощів немає: весь набір принципів стратегії виробництва, націленого на
швидке реагування, виводиться з однієї ідеї, але в той же час ці принципи досить сильні, щоб охопити все підприємство, від виробничого
рівня до його офісів, від відділу закупівель до відділу продажів. Такий
підхід для менеджерів більш привабливий, ніж розрізнений набір
ідей, оскільки він дозволяє їм давати узгоджені з усіма підрозділами
організації доручення.
Різниця між швидкореагуючим виробництвом і бережливим підходом, полягає в тому, що другий з них в першу чергу орієнтований
на скорочення втрат, що не додають цінності продукції (використовуючи для цього постійно реалізуються програми досконалості), а в
QRM акцент робиться на постійне скорочення тривалості загального
процесу випуску продукції, для чого поліпшується якість продукції,
підвищується функціональна надійність процесів і усуваються втрати. QRM повинна бути організаційною стратегією, що проводиться
топ-менеджерами організації. Щоб домогтися істотного скорочення
часу загального циклу робіт, підприємства повинні відмовитися від
традиційних способів виконання своїх операцій і заново створити
свої організаційні структури. Подібні перетворення не можна здійснити без повного залучення в них керівників і менеджерів вищої
ланки. Тому першим кроком при виконанні програми QRM має бути
навчання старших менеджерів стратегії QRM, а потім їх активне залучення, щоб вони взяли участь в складанні плану («дорожньої карти»)
по реалізації цієї стратегії.
Вище описані концепції формувалися в умовах відносно стійкого балансу попиту та пропозиції 60-х‑80-х років минулого століття.
З настанням епохи швидких змін у бізнес-середовищі і високого
ступеня мікро- і макроекономічної невизначеності в кінці 20-го – по-
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чатку 21-го століття, коли мінливість ринкових відносин, пов'язана
із загостренням конкуренції підприємств, зростання «розбещеності»
клієнтів, кризові економічні явища вимагає від виробників усе більш
оперативної реакції на перераховані показники. Виявляється, бережливе і швидкореагуюче виробництво не в силах зберігати стабільність
процесів при занадто високої мінливості зовнішніх факторів. Виникає
необхідність у використанні такої концепції управління підприємством, яка дозволить дуже швидко перебудовувати виробництво, як на
інший вид виробів, так і на інші обсяги випуску, і все це на тлі високої
варіативності ринкових відносин з постачальниками і споживачами.
Мова йде про концепцію, що отримала назву активного виробництва
(Agile manufacturing). Ось що дають словники:
− agile – 1. активний, рухливий, моторний, швидкий, живий; 2.
кмітливий;
− agility – 1. Активність, рухливість, спритність, швидкість, жвавість, спритність; 2. кмітливість.
– Президент корпорації Honda в інтерв'ю журналу Business Week
відзначив: «Ми повинні бути максимально гнучкими для того,
щоб швидко реагувати на непередбачуване майбутнє. Століття
agility (активного виробництва) вже настало». Прийнято вважати,
що це поняття було сформульовано і вперше офіційно представлено Інститутом дослідження конкуренції ім. Лі Якокки в 1991
р. Однак, за інформацією Рокфордской консалтингової компанії
(Rockford Consulting Group), її президент Річард Лігас одним з
перших в США в 1990 р. представив стратегію «активного виробництва» у своєму науковій доповіді на Міжнародній виставці
виробничих технологій в Чикаго [сценарна стратегія і постійна
готовність до змін;
− максимум інтелектуальних активів (компетенцій) і мінімум матеріальних (приміщень та обладнання);
− висока гнучкість і реконфігурування наявного обладнання та
приміщень;
− гнучка структура персоналу: постійна стрижнева група фахівців-багатофункціоналов; ротована група зовнішніх фахівців, що
працюють на цільових проектах; допоміжний персонал на коротких контрактах;
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− розгалужена мережа партнерських організацій (з дублюючими
і доповнюючими компетенціями) і постачальників (промислові
кластери);
− організаційна структура: плоска, проектна, мережева, віртуальна;
− організація роботи: проектно-командна.
Особлива увага підприємств з активним виробництвом приділяється зменшенню втрат від можливих негативних зовнішніх змін,
таких як втрата контрактів або ринку збуту. Одночасно плоска оргструктура, розгалужена партнерська мережа і багатодисциплінарна
команда створюють передумови для максимально швидкого реагування на можливості, які несподівано відкриваються. Крім того, активне
виробництво передбачає новий тип управління, що реалізується через
розумну і ініціативну команду.
Активне виробництво використовує спеціальне обладнання, яке
дозволяє максимально швидко переналагодити виробництво. До цього
обладнання відносяться гнучкі виробничі системи і всілякі роботизовані комплекси. Використання роботів дозволяє позбавити від роботи
людину, причому автоматизовані системи набагато швидше оператора впораються із завданням. Достатньо лише запрограмувати робота,
і підприємство вже має можливість випускати іншу продукцію. Для
вирішення проблем з якістю продукції, що випускається, роботизовані виробничі лінії оснащуються спеціальними сенсорами, датчиками і
навіть системами штучного зору для того, щоб автоматизувати процес
контролю і прийняття рішень про якість продукції, що випускається.
Для впровадження активного виробництва, необхідні наступні
досягнення робототехніки [8]:
− високий ступінь розвитку імітаційного моделювання (найшвидша переналаштування виробничих ліній);
− роботи, автоматично вміють змінювати робочі інструменти
(це дозволить одному і тому ж роботу виконувати різну роботу);
− активне використання комп'ютерних систем штучного зору;
− маніпулятори роботів повинні мати високу точністю позиціонування в просторі.
Нові концепції відрізняються стратегічною орієнтацією.
Концепція Lean production орієнтована на постійний пошук і ліквідацію будь-яких втрат, Quick response manufacturing – на скорочення часу
на реалізацію робочого циклу від отримання до виконання замовлення
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клієнта, Agile manufacturing – на розвиток потенціалу компанії для
ефективних дій в умовах високої невизначеності і прискорених змін.
Стратегічна орієнтація підприємства кореспондується з типом
виробництва. Для серійного і великосерійного – найважливішим
завданням є зниження витрат, для підприємств, що працюють з
середніми і дрібними партіями – здатність виконати замовлення в
найкоротші терміни, для працюючих за індивідуальними, разовими,
не стандартними замовленнями – здатність швидко і з мінімальними
витратами адаптувати, для їх виконання, виробничу базу і знаходити
необхідні, додаткові ресурси на стороні.
Концепція Lean production орієнтована на 100 % завантаження
виробничого обладнання, то послідовники концепції QRM вважають,
що 10…20 % потужностей. що найбільш використовується, повинні
залишатися в резерві. В концепції Agile manufacturing не існує будьяких обмежень, оскільки замовлення, як правило, виконуються не
одним підприємством, а кількома партнерами однієї мережі (промислового кластеру).
Тоді як концепція бережливого виробництва охоплює тільки
операційну діяльність підприємства, то швидкореагуюче виробництво – підприємство в цілому. Концепцією активного виробництва
охоплюється підприємство в мережі партнерських організацій і постачальників (промислових кластерів).
Інноваційний потенціал значно вище у підприємств активного
типу, так як ключовою конкурентною перевагою активного виробництва якраз і є здатність постійно діяти в інноваційним поле, вирішуючи персоналізовані проблеми клієнтів.
Зіставлення охарактеризованих та проаналізованих концепцій
управління підприємством показало, що, незважаючи на зрозумілу
і логічну різну свою суть (за стратегічною орієнтацією, типом виробництва, завантаженням виробничого обладнання, масштабом
охоплення учасників, інноваційним потенціалом), вони, тим не
менш, базуючись на єдиній системі цінностей, відмінно доповнюють
і вдосконалюють одна одну в плані формування при необхідності
гібридних моделей організації виробництва на підприємстві. Так, на
одному підприємстві основне виробництво може функціонувати на
принципах бережливого виробництва, а одиничне і (або) дослідне
виробництво діяти на принципах активного виробництва, працюючи
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за індивідуальними замовленнями. Динаміка організації сучасного
виробництва зводиться до двох трендів. Перший: «Щоб підприємство
могло стати швидким або активним, воно повинно бути економним».
Другий: «Щоб вижити і процвітати в новому світі невизначеності і
швидких змін, підприємство повинно стати активним». Активне виробництво – новий етап вдосконалення бережливого виробництва за
допомогою сучасних технологій.
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СУЩНОСТЬ И СОСТАВНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В

ажнейший этап реформирования и повышения
эффективности промышленных предприятий
предприятии – оптимизация их производственно-технологической деятельности. С этой целью необходимо формировать производственную стратегию, с помощью которой можно
оптимизировать все возможные параметры предприятия и выбрать
вариант организации производства, обеспечивающий наиболее эффективное его функционирование и реализацию поставленных целей.
А. Чандлер рассматривает стратегию, как «определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса
действии, распределение ресурсов, необходимых для достижения
этих целей». В данном контексте стратегию можно рассматривать как
долгосрочный план достижения цели.
Так, по мнению К. Боумена, стратегия – это обобщающая модель
действий, необходимых для достижения поставленных целей путем
координации и распределения ресурсов компании. По существу стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности.
В отечественной и зарубежной литературе уделяется недостаточно внимания вопросам производственной стратегии. В этой
области отмечены труды авторов: П. Дойля, Р. Чейза, М. Макаренко,
В. Н. Родионовой, Н. В. Федорковой, С. Д. Ильенковой, А. Н. Петрова,
С. Б. Довбни, С. А. Попов, Э. С. Минаева и др. Поэтому, мы считаем
необходимым рассмотреть и выделить сущность и содержание производственной стратегии предприятия.
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В результате проведенного исследования установлено, что вопрос сущности производственной стратегии требует дальнейшего исследования. Определение производственной стратегии, которое дано
Поповым С. А. [1, с. 95]: "производственная стратегия – это подсистема корпоративной стратегии, представленная в виде долгосрочной
программы конкретных действий по созданию и реализации продукта
организации. Подсистема предусматривает использование и развитие
всех производственных мощностей организации в целях достижения
стратегического конкурентного преимущества. "На наш взгляд, данное определение требует доработки, поскольку разработка производственной стратегии может основываться и на конкурентной стратегии не диверсифицированного предприятия. В результате анализа
различных точек зрения относительно понятия " производственная
стратегия – это подсистема корпоративной стратегии, представленная
в виде долгосрочной программы конкретных действий по созданию
и реализации продукта организации. Направлена на повышение эффективности производственной деятельности путем рационального
использования основных технологических параметров производства в
рамках обоснованной производственной программы и номенклатуры
продукции, подсистема предусматривает использование и развитие
всех производственных мощностей организации в целях достижения
стратегического конкурентного преимущества".
Чтобы определить стратегию поведения предприятия и провести
ее в жизнь, руководители должны иметь представление не только о
внутренней среде предприятия, его потенциале и тенденциях развития, но и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, которое
занимает в ней предприятие. Изучение внутренней среды предприятия необходимо, чтобы вскрыть все его сильные и слабые стороны.
Внешнее окружение изучается для того, чтобы установить те возможности и вскрыть угроза, которые предприятие должно учитывать,
определяя свои цели и достигая их. Определение целей и задач предприятия придает уникальность выбору стратегии в каждой конкретной организации. В целях отражается все то, к чему она стремится
[2, с. 588]. Для многих организаций, в частности для промышленных
компаний, производство того или иного продукта, как правило, является наиболее сложной и масштабной деятельностью.
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Поэтому для таких организаций (и особенно для украинских
промышленных предприятий) адекватной структурой деятельности
оказывается та, в которой производство является главным компонентом. Производственная деятельность самым тесным образом связана
со всеми другими основными видами деятельности организации:
финансовой деятельностью, маркетингом, деятельностью службы
персонала и т. д.
Операционная стратегия сложно взаимосвязана со всеми другими стратегиями основных подсистем организации, представляющими
элементы ее внутренней деятельности. А кроме того, стратегия развития производства, cвязана с множеством факторов внешней среды
организации.
Системное взаимодействие с различными специализированными
подразделениями организации необходимо и для качественной разработки производственной стратегии. Так, специалисты по маркетингу
должны обеспечивать разработчиков производственной стратегии информацией и о реализации продукта, и о его сбыте на соответствующих рынках; технологи должны сообщать о новинках и всех других
значимых изменениях на рынке технологий и т. д. [3, c. 66].
Ведущий элемент производственной стратегии, так же как и
любой другой специализированной стратегии, – это ее особые стратегические цели.
При правильно поставленном процессе разработки корпоративной стратегии система целей производственной стратегии должна
логически вытекать из министратегии организации, а если говорить
более конкретно, то из определенных основных стратегических целей
1-го уровня. И при этом система целей производственной стратегии
формирует свою особую производственную ветвью общего дерева
стратегических целей организации [4, c. 103].
Постановка целей производственной стратегии осуществляется
в соответствии с определенными критериями. Чаще всего в качестве
них берутся следующие четыре:
1) затрат на производство продукта;
2) качество производства;
3) качество производственных поставок;
4) соответствие производства спросу, или так называемая «гибкость
по спросу».
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При системной оценке производственных затрат как для стратегических, так и для тактических целей обычно используют показатели: удельные затраты живого труда материалов; фондоотдача; оборачиваемость товарных запасов; себестоимость производства единицы
продукта, а также интегральный показатель.
Качество, как правило, оценивают: по процентному соотношению дефектов конечного продукта и/или по показателю отклонений
от системного стандарта производства по проценту брака; по ресурсу
гарантированного функционирования продукта (например, периоды
времени между поломками или профилактическими ремонтами); по
показателям издержек на повышение качества и т. д.
Качество производственных поставок обычно оценивают по
процентному соотношению поставок, сделанных точно в срок; по
различным показателям задержек и срывов поставок; по показателям
финансовых потерь за нарушения сроков и других условий доставки
продукта.
Гибкость производства по спросу на его конечный продукт
может оцениваться: по широте ассортиментного ряда конкретных
продуктов-товаров; в абсолютных (объемных) относительных показателях обновляемости как ассортимент продуктовых групп, так и их
внутреннего ассортимента; по скорости обновления продукта и т. д.
[5, c. 53].
Особое предметное содержание производственной стратегии раскрывается в ее основных позициях. Приведем 5 моментов позиций.
1. Основные стратегические решения по производству, которые
надо принять на заданную стратегическую перспективу.
2. Формулировка и обоснование различных возможных вариантов основных стратегических решений по производству.
3. Доработка принятых основных стратегических целей по производству до уровня конкретных стратегических указаний.
4. Разработка по каждому стратегическому указанию адекватного набора конкретных действий и мероприятий.
5. Системное сведение мероприятий и действий по каждой позиции в целостную производственную стратегию как органичную
программу
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Содержанием производственной стратегии являются следующие
элементы: I. определение основных технологических параметров
производства; II. выбор номенклатуры продукции; III. определение
годовой программы выпуска товара.
Приведем первичный формат производственной стратегии и
опишем виды основных стратегических решений.
1. Производственные мощности
Решения по развитию производственных мощностей являются
классическими стратегическими решениями. Причем ключевой момент таких решений – это специализация или фокусирование мощностей. Специализация и оптимизация производственных мощностей
зависят от многих факторов. Например, мощности могут быть сфокусированы по географическому признаку, по группам продуктов или
фактору технологии, по объему производства, в зависимости от стадии жизненного цикла продукта и т. д. Конкретные стратегические решения по фокусированию должны приниматься с учетом специфики
данного производства и особенностей конкретной бизнес-ситуации.
2. Вертикальная интеграция – в микроэкономике степень владения одним холдингом, инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, компетенциями и т. д.
В зависимости от направления вертикальной интеграции
выделяют:
– интеграцию «вперед», или прямую интеграцию, предполагающую объединение одной из стадий цепочки добавленной стоимости с последующими стадиями производства и сбыта (интеграция стадий сборки продукции и её дистрибуции);
– интеграцию «назад», или обратную интеграцию, при которой
происходит объединение одной из стадий цепочки добавленной
стоимости с предыдущими звеньями технологического процесса.
В зависимости от степени интеграции рассматривают:
– полную интеграцию;
– квазиинтеграцию, требующую меньше капиталовложений и позволяющую компаниям оставаться более свободными.
Квазиинтеграция может существовать в форме:
– долгосрочных контрактов;

РО ЗДІ Л 3. СУ ЧАСНІ ТЕХ НОЛОГ І Ї УПРАВЛІ ННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

249

– совместных предприятий и стратегических альянсов. При такой
форме фирмы объединяют определенные ресурсы для достижения общего результата, оставаясь при этом независимыми в
решении других вопросов;
– лицензий на право использования технологий. В данном случае речь идет о вертикальной интеграции, при которой одна из
интегрируемых стадий – это разработка технологий и НИОКР.
Полная вертикальная интеграция может быть заменена лицензионным соглашением, если разработанную технологию трудно
скопировать и для продажи таких технологий не требуются дополнительные активы;
– владения активами. Фирма обладает правами собственности на
определенные активы на различных стадиях технологической
цепочки, при этом управление такими активами осуществляют
внешние подрядчики.
– франчайзинга. Франчайзер является собственником нематериальных активов (к примеру, торговой марки), контролирует
цены, качество продукции, уровень сервиса, при этом минимизируя финансовые и управленческие ресурсы [6, с. 643].
На данный момент в экономической науке не существует общей
теории вертикальной интеграции и объяснение ее существования
происходит с использованием различных теорий и подходов. У производственных менеджеров всегда существует так называемая «тяга»
к вертикальной интеграции.
Организация, принимающая стратегическое решение по вертикальной интеграции, должна быть уверена, что она сможет создать
такой внутренний механизм, который будет эффективнее, чем соответствующий замещаемый механизм рынка.
Всегда следует помнить, что реально эффективность любой производственной цепочки определяется не собственностью, а эффективностью координации и качеством соответствующего менеджмента.
3. Технологические процессы
В современных условиях практически все значимые решения по
технологии требуют специального стратегического анализа. Причем
при обосновании принятия стратегических решений, связанных с
технологией, тоже необходимо учитывать множество разных факто-
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ров. Кроме того, очень важно создать ситуацию, когда мнение специалистов-технологов не является безусловно доминирующим. При
принятии стратегических решений по использованию новых технологий позиции, например, маркетологов или финансистов должны на
равных учитываться с позицией технологов.
4. Масштаб производства традиционных продуктов.
При принятии стратегических решений по масштабам производства традиционных продуктов к ключевым позициям относятся:
оценки будущего спроса, информация о стадиях жизненного цикла
соответствующих рынков и данные по главным конкурентам.
5. Масштаб производства новых продуктов
Решение по новым продуктам в обязательном порядке требует
специального стратегического анализа. Кроме того, каждый новый
продукт следует сначала в небольших объемах апробировать на рынке.
6. Использование производственного персонала
Для любого современного производства, функционирующего
в нормальных рыночных условиях, человеческий фактор является
решающим. В стратегической перспективе значение данного фактора
будет только возрастать.
Между отдельными сферами управления персоналом существует множество предметно-логических связей. Так, например, “анализ
наличного состава персонала” является главным источником информации для “управления затратами на персонал”. А “определение
потребности в персонале” дает исходные данные для планирования
“использования персонала”.
Но производственное управление персоналом информационно
связано также с внешними функциями планирования. Управление
персоналом, имеющее преимущественно производный характер,
получает исходную информацию из планов производства и сбыта,
согласно которым происходит “определение потребности в персонале” и планирование “использования персонала”. Выходные характеристики таких сфер управления персоналом, как “анализ наличного
состава персонала” и “управление затратами на персонал”, служат
ограничениями для остальных видов планирования на предприятии.
Производственное управление персоналом является составной
частью общего процесса управления. Поэтому, также действуют
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обычные уровни управления: оперативный, тактический и стратегический. Однако они должны наполняться здесь специфическим
содержанием.
Различие этих трех уровней управления определяют, прежде
всего, два общих критерия:
а) временной горизонт;
б) включение в организационную структуру предприятия.
Стратегическое управление ориентируется в основном на долгосрочные соображения. Тактическое – на среднесрочные, а оперативное – на краткосрочные. Однако, это лишь “в основном”, и отождествлять, например, стратегическое планирование с долгосрочным
планированием, а оперативное с краткосрочным, конечно, нельзя.
Подобная логика относится и ко второму критерию – включению в
организационную структуру предприятия. Стратегическое планирование персонала осуществляется преимущественно на высшем
уровне иерархии (уровне предприятия), тактическое – на среднем
(управление персоналом), а оперативное – чаще всего на низшем
уровне (уровне подразделений). Это, однако, не исключает того, что
и низшие уровни управления в отдельных случаях принимают решения, имеющие стратегическое значение.
Поэтому стратегические решения по производственному персоналу в обязательном порядке нуждаются в целевом стратегическом
анализе и специальных обоснованиях.
7. Управление качеством производства
Качество продукта существенно зависит от системного качества
его производства. Качество – это не только важнейшая характеристика
потребительских свойств товара, но зачастую оно является и главным
критерием восприимчивости продукта тем или иным конкретным
рынком. Поэтому любое стратегическое решение по управлению
качеством производства всегда имеет особое значение. Из этого
вытекает создание стратегии повышения качества технологического
оборудования на предприятии.
В настоящее время одной из стратегических задач промышленных предприятий должна стать задача повышения уровня качества
технологического оборудования, содержащая:

252

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

– определение его качественных характеристик для обоснованного
включения впрогрессивный парк оборудования с расчетом экономической эффективности от его внедрения;
– разработку и осуществление мероприятий по совершенствованию организации его производства, эксплуатации.
Для этой цели осуществляют:
– анализ экономической эффективности выполнения маркетинговых исследований;
– расчет и введение договорной цены в техническое задание [7, c.
147].
8. Производственная инфраструктура
Никакое производство невозможно без соответствующей инфраструктуры. Как правило, издержки на ее поддержание являются значительными и почти всегда содержат серьезные резервы экономии.
Следовательно, стратегические решения по развитию производственной инфраструктуры всегда надо рассматривать как реально значимый фактор обеспечения конечной эффективности производства.
9. Взаимоотношения с поставщиками и другими партнерами по
кооперации
Значение представляется достаточно очевидным. Особенность
данной позиции состоит в возможности выбора и развития одного из
двух альтернативных подходов: конкурентного или кооперативного.
Конкурентный, или американский, подход предполагает множественность конкурирующих между собой источников по одному и тому
же элементу производственной кооперации. Кооперативный, или
японский, подход предполагает долгосрочные стабильные отношения
с ограниченным кругом партнеров по кооперации, которые основываются на взаимной зависимости и доверии.
10. Управление производством.
Стратегические решения по данной позиции касаются развития производственного менеджмента как особой подсистемы общей
системы управления организации. Таким образом, в отличие от 9
предшествующих позиций, решения, по которым обеспечивают развитие производства как объекта управления, решения по данной позиции должны развивать именно управляющую систему, т. е. субъект
управления. В таком контексте становится очевидным, что качество
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решений по объекту управления существенно зависит от качества
соответствующего субъекта управления. А качество субъекта управления – производственного менеджмента – существенно зависит от
ключевых решений по его собственному развитию.
Предлагаемый формат производственной стратегии назван
первичным не случайно. С этого формата рекомендуется начинаться
работу над производственной стратегией, а затем, на втором и последующих шагах практического освоения, как производственной стратегии, так и стратегического управления в целом, основное значение
будут иметь более общие и глубокие стратегические представления и
соответствующие ментальные модели.
В производственной стратегии, необходимо особо выделить
общую глобальную тенденцию, связанную со все большим превращением современного производства из системы, традиционно производящей в качестве товара только отдельные продукты, в систему,
которая в качестве товара создает некий материальный продукт и
широкий комплекс услуг, связанных с практическим потреблением
данного продукта.
Данная тенденция представляется очень перспективной и для
современных украинских условий.
Для того чтобы производственная стратегия была действительно
эффективной важно привязать ее к общей стратегии компании. Эти
две стратегии должны быть четко взаимосвязаны. Общая стратегия
организации должна учитывать сильные и слабые стороны производства, усиливая первые и по возможности устраняя последние. В свою
очередь, производственная стратегия должна быть согласована с
общей стратегией и формулироваться таким образом, чтобы отвечать
задачам и целям компании в целом. Для этого необходимо, чтобы
руководители компании работали в контакте со всеми функциональными отделами и формировали стратегии, не конфликтующие, а дополняющие и поддерживающие друг друга и общее целое.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ
АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ НА ЗАГАЛЬНУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

З

алежність ефективності виробництва в цілому від ефективності використання всіх видів
ресурсів є загально відомим. Проте співвідношення цих ресурсів залежить від техніко-економічних особливостей
виробництва і індивідуальним для кожного підприємства. Це призводить до того, що внесок підвищення ефективності використання
окремих видів ресурсів у зміну загальної ефективності виробництва
буде індивідуальним для кожного окремо взятого підприємства.
Тому важливим є визначення кількісної оцінки впливу ефективності використання окремих видів ресурсів на загальну ефективність
виробництва, що забезпечить підвищення ефективності ухвалених
управлінських рішень.
Авторами [1, 2] з використанням загально відомих залежностей
наочно продемонстровано взаємозв’язок загальної рентабельності
виробництва та окремих показників ефективності. Більш коректний
економічний агрегат, що поєднує загальну рентабельність виробництва і ефективність використання окремих ресурсів, було запропоновано у роботі [3]. Він має такий вигляд:
(1)

де RЗАГ – загальна рентабельність виробництва;
R – рентабельність продукції (поточних витрат);
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КПР – показник, що визначає склад фінансового результату;
f – показник фондовіддачі основних засобів;
КОБ – коефіцієнт оборотності обігових коштів.
Таким чином, отримано залежність (1) встановлює функціональний зв'язок загальної рентабельності виробництва і окремих показників ефективності (фондовіддачі основних засобів, оборотності
обігових коштів, рентабельності продукції):
(2)
Факторний аналіз результуючого показника виконується на
підставі методичних положень викладених у роботі [4]. Але рівень
показників фондовіддачі основних засобів і оборотності обігових
коштів є різним, оскільки залежить від структури авансованого капіталу, а відповідно різним є вплив зміни цих показників на загальну
рентабельність виробництва. Тому постає питання, чи впливає структура авансованого капіталу та її зміна на загальну рентабельність
виробництва. Спробуємо надати відповідь на це запитання.
Візьмемо показник загальної рентабельності виробництва у загально прийнятому вигляді:
(3)
де ПΣ – фінансовий результат підприємства за період (рік);
– середньорічна вартість основних засобів;
– середній залишок обігових коштів.
Знаменник є нічим іншим як авансованим капіталом. Запишемо
показник (3) у перетвореному вигляді:
(4)

У загальному випадку частка обігових коштів у авансованому
капіталі виступає в якості показника його структури.
Розглянемо зміну загальної рентабельності виробництва на
умовному прикладі. Так будемо вважати, що умовне підприємство

РО ЗДІ Л 3. СУ ЧАСНІ ТЕХ НОЛОГ І Ї УПРАВЛІ ННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

257

має авансований капітал 1000 од., а частка обігових коштів складає
20 % (або 200 од.), фінансовий результат при цьому складає 200 од.
Проаналізуємо, як буде змінюватися загальна рентабельність виробництва за умови зміни частки обігових коштів за всіх інших рівних
умов. Результати розрахунку наведемо у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Залежність загальної рентабельності виробництва від частки обігових
коштів у авансованому капіталі
Показники
Частка обігових коштів,%
Загальна рентабельність виробництва,%

20
20

Значення показників
25
30
35
40
25
30
35
40

Таким чином, здається, що існує пряма залежність загальної
рентабельності виробництва від частки обігових коштів у загальній
сумі авансованого капіталу. Причому збільшення цієї частки визначає
зростання загальної рентабельності виробництва.
Спробуємо перетворити показник (3) іншим чином:
(5)
де АК – з агальна сума авансованого капіталу;
dі – структура авансованого капіталу
Розглянемо зміну загальної рентабельності внаслідок зміни
структури авансованого капіталу за інших рівних умов.
Результати розрахунку зведемо до таблиці.

Таблиця 2

Залежність загальної рентабельності виробництва від структури
авансованого капіталу
Показники
Частка обігових коштів,%
Частка основних засобів,%
Загальна рентабельність виробництва,%

20
80
20

Значення показників
25
30
35
40
75
70
65
60
20
20
20
20
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Таким чином, зміни загальної рентабельності виробництва внаслідок зміни структури авансованого капіталу не відбувається.
Висновки отримані при дослідженні економічних моделей (5) і
(6) є протилежними, хоча обидві моделі являють собою перетворену
форму моделі (3). Так у чому ж річ? Які висновки є більш коректними.
Повернемося до аналізу економічної моделі (5) і виконаємо його
більш детально, щоб зрозуміти внаслідок чого відбувається зміна
загальної рентабельності виробництва. Результати цього аналізу зведемо до таблиці 3.
Таблиця 3
Вплив частки обігових коштів у загальній сумі авансованого капіталу
на загальну рентабельність виробництва
Показники
Значення показників
Середній залишок обігових коштів, од
200 200 200 200
Частка обігових коштів у авансованому
20
25
30
35
капіталі,%
Загальна сума авансованого капіталу, од 1000 800 666,7 571,4
Загальна рентабельність виробництва,%
20
25
30
35

200
40
500
40

Таким чином, коли ми зафіксували незмінні інші умови, а саме
200 од. обігових коштів і 200 од. фінансового результату, то зростання
частки обігових коштів у авансованому капіталі може відбуватися
тільки за рахунок зменшення його загальної суми, що і визначає
збільшення загальної рентабельності виробництва. Тобто первинним
чинником впливу на загальну рентабельність є саме загальна сума
авансованого капіталу, а не зміна його структури внаслідок зменшення загальної суми при незмінному розмірі будь-якої з його складових.
Узагальнюючи викладене, можна так визначити механізм
впливу структури авансованого капіталу на загальну ефективність
виробництва:
1. Первинним чинником, що впливає на загальну ефективність
виробництва є загальний розмір авансованого капіталу незалежно від
його структури.
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2. Зміна будь-якої зі складових авансованого капіталу на однакову величину призводить до однакової зміни загальної рентабельності
виробництва.
3. Зв'язок між структурою авансованого капіталу і загальною
рентабельністю виробництва є опосередкований, він має місце тільки
у разі коли зміна структури відбувається через зміну загальної суми
авансованого капіталу.
4. З огляду на підвищення ефективності виробництва однаковий
зиск має, що вивільнення обігових коштів, що ліквідація основних
засобів, які не використовуються у виробництві.
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПАКЕТОМ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А

ктуальним завданням розвитку інноваційної
системи та системи трансферу технологій є
формування комунікаційних каналів при розвитку та просуванні інновацій від розробника до споживача, а також
розробка методології подання інформації про технології для потенційного партнера, ліцензіата або інвестора в привабливому за формою
та змістом виді. Всі розуміють, що створювані у вузах та наукових
установах технології не продаються не тому, що вони не потрібні, а
тому, що ними не вміють ефективно управляти. Експерти підрахували, що в середньому 15 % фінансового успіху будь-якого бізнесу
є результатом професійних знань, а решта 85 % залежать від уміння
вибудовувати комунікації.
Важливо й те, що поглибленню дисбалансу в інноваційній системі та на ринку технологій сприяє наявність конкурентних переваг у
тих суб’єктів, що мають у своєму розпорядженні значні ресурси для
підтримки процесів інформатизації та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Наприклад, суттєвою перешкодою трансферу технологій є стан технологічної документації та інформаційних
ресурсів, що містять основні відомості про технології, роздробленість
і фрагментарність баз даних на підприємстві, недостатня повнота
опису технологій, погані комунікації між різними учасниками інноваційних процесів.
Питання особливостей організаційно-економічного механізму
інноваційного процесу розглядали у своїх працях Горденко Г. В.,
Дятлов С. А., Лукша О., Мартинов М. В., Ратнер С. В., Чернов С. А.
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та ряд інших вчених. Аналіз зазначених праць показав, що інформаційно-комунікаційний аспект розвитку інновацій на основі пакетного
підходу, зокрема в сфері високих технологій, потребує більш детального аналізу.
Метою даної статті є аналіз концептуальних аспектів інформаційних системи управління технологічним пакетом високотехнологічних підприємств.
Почнемо з того, що інформація розглядається в якості одного з
найважливіших ресурсів розвитку суспільства поряд з матеріальними, енергетичними й людськими. На думку Компейна Б., «інформація завжди була ресурсом, проте лише зовсім недавно ми побачили
перші проблиски сприйняття інформації в тому ж контексті, у якому
економісти розглядають матерію та енергію як ресурси». В результаті
відбувається інформатизація економіки – перетворення інформації в
економічний ресурс першорядного значення на основі комп'ютеризації і телекомунікацій, що забезпечують принципово нові можливості
економічного розвитку, багаторазового зростання продуктивності
праці, вирішення соціальних та економічних проблем, становлення
нового типу економічних відносин.
Інформація в інноваційному процесі має потрійну природу:
1) інформація необхідна для функціонування всіх чотирьох стадій
процесу відтворення – для організації високотехнологічного
виробництва використовується комплекс інформації: технології,
стандарти та процеси;
2) інформація може виступати специфічним економічним благом,
що виробляється, розподіляється, обмінюється та споживається.
У процесі матеріалізації інформації відбувається створення нових технологій, розробка нових товарів, устаткування та інших
нематеріальних предметів;
3) інформація є сполучною ланкою, оскільки без налагоджених
інформаційних потоків ефективний інноваційний процес
неможливий.
Інновації у сфері високих технологій є результатом взаємодії
держави, бізнесу, наукового та освітнього співтовариств [5; 6; 7]. Ці
зв'язки засновані на цілій системі керованих комунікацій, які називають innovation communications (InCo). InCo – це комунікаційний
інструментарій, спрямований на широкий спектр завдань підтримки
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виробництва знань, трансферу їх в економіку та просування інноваційних високотехнологічних товарів. В рамках даного дослідження
практику InCo розглянемо в рамках таких аспектів:
– організація специфічних комунікацій між вченими та науковими інститутами, що включають у себе процедуру верифікації та
оцінки значимості наукової продукції (індекси цитування);
– комунікація між науковим співтовариством, експертами в області
технологічного розвитку, менеджерами R&D-підрозділів компаній, що включають у себе аналіз тенденцій розвитку, прогнозування, різні індикатори, інвестиційний аналіз, аналіз фінансування розробок;
– комунікації між розробниками, експертами та інвесторами, що
включають у себе проведення презентацій, конференцій, виставок, експертних панелей, круглих столів та інших заходів, що
формують системні комунікації;
– комунікації між елементами інноваційної інфраструктури (венчурні фонди, бізнес-ангели тощо) і корпораціями, компаніями,
зацікавленими в інноваціях та які їх впроваджують.
Таким чином приходимо до необхідності створення інтегрованих корпоративних інформаційних систем управління технологічним
пакетом (ІСУТП) високотехнологічних підприємств, що призначені
для підтримки корпоративного інноваційного процесу та орієнтовані
на організації, які планують збирати й використовувати ідеї та пропозиції з різних джерел, зокрема клієнтів, для підвищення операційної
ефективності, удосконалення системи управління підприємства та в
цілому для стійкого розвитку компанії.
В рамках даного дослідження ІСУТП ми пропонуємо розглядати як інформаційну система управління ідеями, пропозиціями та
інноваціями, що відображає всі аспекти інноваційних комунікацій та
спрямована на реалізацію переходу від дискретних (циклічних) періодів відновлення технологій до стратегії безперервної технологічної
модернізації (рис. 1).
Роль ІСУТП виходячи зі стандарту PMBOK (Project Management
Base of Knowledge) можна описати на основі чотирьох основних груп
процесів, які ми розглянули з точки зору управління технологічним
пакетом:

Рис. 1 – Схема функціонування ІСУТП в рамках розвитку технологічного пакету
(удосконалено автором на основі [8])
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1. Процеси, пов'язані зі всебічним плануванням інноваційного
проекту – план управління проектом, планування змісту проекту,
складання переліку робіт та операцій, планування ресурсів, складання
розкладу проекту, планування якості, комунікацій і людських ресурсів, план управління ризиками, планування закупівель і контрактів;
На цьому рівні ІСУТП забезпечують оперативний доступ до наявних ресурсів організації.
2. Процеси, пов'язані з реалізацією проекту – управління реалізацією проекту, забезпечення якістю, управління командою та її
розвитком, інформування й комунікації, взаємодія з постачальниками
й так далі;
3. Процеси, пов'язані з моніторингом і управлінням – моніторинг
робіт і управління ними, управління змінами, моніторинг розкладу,
управління змістом проекту, контроль над якістю, управління витратами, ведення звітності, управління ризиками тощо;
На рівнях 2 та 3 ІСУТП забезпечують узгоджене управління проектом та обмін даними між виконавцями (командами) проекту.
4. Процеси, що завершують проект – здача продукту й передача
відповідальності та повноважень; закриття проекту та пов'язаних з
ним контрактів.
На цьому рівні ІСУТП забезпечують збереження інформації про
реалізовані проекти та обслуговування інноваційного продукту.
Необхідність використання ІСУТП обумовлена тим, що діяльність високотехнологічного підприємства являє собою безперервний
інноваційний процес. Також високотехнологічні підприємства одночасно використовують велику кількість різних технологій, розподілених відповідно до функціональної спеціалізації, але лише деякі з цих
технологій критичні для спеціалізації.
Варто зазначити, що можливими і найбільш розповсюдженими є комбінація власних НДДКР та залучення технологій ззовні
(рис. 2), проте цей спосіб хоча та скорочує термін НДДКР, але й
відрізняється високою невизначеністю виходу. Надаючи можливості спеціалізації на різних етапах досліджень і розробок, ринок
технологій поліпшує ефективність інноваційного процесу.
Для цілей управління та в контексті створення ІСУТП наявні на
підприємстві технології вважаємо за доцільне поділити на такі основні класи:
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Рис. 2 – Залежність інформаційної складової від рівня технологій
(розроблено автором)

– базові технології, що в розглянутий момент часу є основою
виробництва, відомі всім виробникам і не є інструментами
конкуренції;
– ключові технології – у розглянутий момент часу належать обмеженому колу підприємств галузі (або лише одному) і в силу своїх
характерних рис забезпечують можливість одержання ключових
конкурентних переваг;
– пробні технології – перебувають на початкових стадіях свого
життєвого циклу, є потенційно ефективними, однак у силу
своєї недостатньої пропрацьованості поки не є інструментами
конкуренції.
Додатковою складовою до визначених груп активів є набір ідей,
які можуть бути прийняті до пробних технологій.
Відповідно необхідним є моніторинг цих груп технологій та їх
актуалізація за такими аспектами:
1) ідентифікація (створення) пробних технологій на основі форсайту (технологічного прогнозування);
2) оновлення базових технологій з метою розвитку та підтримки
ключових і пробних технологій;
3) оновлення ключових технологій шляхом віднесення до них пробних технологій, що перейшли на новий етап життєвого циклу.
Для цих цілей в кожній критичній точці прийняття рішення щодо
інноваційного проекту (портфелю проектів) на основі даних ІСУТП
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можуть застосовуватись різні методики, які ми пропонуємо класифікувати за стадіями інноваційного проекту:
1) передпроектна стадія:
– науково-технічна експертиза (оцінка науково-технічного рівня);
– аналіз відповідності мети і результатів інноваційного проекту
стратегії інвестиційної діяльності та обраним пріоритетам;
– оцінка варіантів фінансування інновації;
– експертиза проекту на предмет доцільності його реалізації та
обсягу фінансування.
2) проектне проектування:
– оцінка тривалості етапу інноваційного проекту;
– оцінка ресурсного забезпечення інноваційного проекту;
– оцінка методу реалізації інноваційного проекту (вертикальна або
горизонтальна інновація);
– оцінка ризиків проекту;
– оцінка технологічного забезпечення (виробничі потужності);
– оцінка ефективності колективу розробників;
– оцінка особистих і ділових якостей розробників;
3) стадія розвитку продукту (технології):
– вибір організації-розробника (моніторинг інноваційного
простору);
– стадія маркетингу продукту (технології);
– маркетингові дослідження інноваційного продукту;
– оцінка інформаційно-аналітичного забезпечення просування
інновації;
– оцінка комерційного потенціалу інновації;
– оцінка патентоспроможності і способи захисту науково-технічного результату;
– вибір виду ліцензії при комерціалізації інновації;
– вибір способу позиціонування (методу інформаційного супроводу) інновації на ринку;
– оцінка екологічної ефективності інноваційного проекту;
Зазначені сфери оцінки особливо важливі в тих випадках, коли
частина проекту раніше не реалізовувалася та відповідно являє собою
фактор високої невизначеності. Крім того, ефективність оцінка критично важлива для зниження основного аспекту невизначеності при
взаємодії з клієнтом.
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Для вирішення завдання оцінки визначаються параметри, що впливають на вартість проекту. Всі вихідні дані, необхідні для розрахунку,
можна розбити на дві групи: параметри системи та параметри робіт.
Технологія активізації та використання інноваційного потенціалу в рамках ІСУТП включає наступні компоненти:
– спеціалізовані формати пропозиції, запитів на рішення актуальних завдань, експертних висновків;
– алгоритми кількісної оцінки придатності пропонованого рішення для діяльності організації, рівня забезпеченості ресурсами
процесу реалізації рішення, а також рентабельності пропозиції;
– адаптивну шкалу для конструктивного обговорення ідей
колективом;
– підходи до організації експертизи пропозицій;
– стимулювання активної діяльності співробітників і збір інформації для складання рейтингів активності;
– підходи до створення умов для всіх учасників процесу.
Основні функціональні можливості сучасних ІСУТП показані в
табл. 1.
В якості вихідних даних, що становлять базу для визначення
напрямків розвитку технологічного пакета, можна обрати п'ять
компонентів:
– сфера (специфіка) технології;
– вартість робіт;
– значення параметрів робіт;
– шкали для визначення коефіцієнтів необхідних робіт за їх
показниками;
– розрахунки попередніх проектів, що містять параметри робіт і
систем.
Зрозуміло, наведені компоненти не є визначеними остаточно.
Запропонований підхід припускає їх періодичне коректування на
основі бази даних робіт-аналогів, що повинна наповнюватися автоматично на основі реалізованих проектів. Коректування параметрів
має здійснюватися на основі аналізу відхилень розрахункової вартості
всього технологічного проекту або окремих робіт від вартості за укладеним контрактом.
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Таблиця 1
Функціональні можливості сучасних ІСУТП
№
1

Завдання
П л а н у вання
та
управління
науково-дослідною діяльністю

2

Облік резул ьт ат і в
виконання
НДДКР

3

Реєстрація
результатів
НДДКР

4

Управління
фінансами

5

Підготовка
звітів

Функції систем управління
– підготовка, облік і зберігання інформації про заявки та
конкурсну документацію на проведення науково-технічних досліджень;
– планування етапів виконання НДДКР та дій виконавців;
– планування результатів науково-дослідної діяльності;
– облік цільових показників по проекті та окремих етапах;
– контроль виконання проекту, аналіз процесу виконання
та запізнювань;
– контроль ефективності виконання етапів НДДКР, діяльності підрозділів і виконавців;
– розрахунок показників діяльності організації для ефективного контракту та управління вектором розвитку організації;
– моніторинг ключових показників об'єктів інтелектуальної власності;
– складання комплексного рейтингу об'єктів інтелектуальної власності.
– облік, зберігання й обробка описів об'єктів інтелектуальної діяльності (публікації, монографії, участь у конференціях, патенти, свідчення та ін.), у тому числі створення нових типів описів результатів діяльності;
– облік повнотекстових матеріалів, пов'язаних з результатами діяльності (документи, зображення, шаблони тощо);
– закріплення результатів діяльності за фізичними особами, проектами й структурними підрозділами установи.
– облік спеціалізованих довідників (мережі трансферу
технологій, критичні технології, галузі наук, пріоритетні
напрямки тощо);
підготовка реєстраційних документів.
– облік типових форм договорів по НДДКР і формування
довільних типів договорів;
– облік прибутково-видаткових операцій по договорах;
формування кошторису проекту.
– статистична звітність;
– внутрішня звітність.
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Кожен проект має деяку кількість різних робіт, що повинні заноситися в базу автоматично на основі даних з ІСУТП. Дані повинні
спочатку вноситися розробником (ті, які необхідно), а потім автоматично заповняться на основі його звітів про витрачений час.
Розрахунки попередніх проектів можуть бути дуже корисні при
визначенні параметрів нового проекту (продукту), коли ще не сформувалось чітке розуміння значень її параметрів. Тоді можна взяти
середнє певного параметра для проектів, реалізованих раніше.
Для прикладу, згідно з даними з відкритих джерел на етапі ініціації ІТ-проекти можуть мати точність від –30 до +50 %. Однак пробні
розрахунки відхилень вартості проектів з застосуванням методу аналога показали, що методика дає більш точний результат.
Точність методики залежить від наступних факторів [2].
По-перше, від вартості робіт-аналогів, значення яких ретельно
проаналізовані і являють собою вивірену величину (ринкову вартість).
По-друге, від набору параметрів. Досвід фахівців, що брали
участь у створенні аналогічних методик, дозволив виділити саме ті
параметри, які, з одного боку, відображають всі вартісні фактори, а
з іншого боку – легко визначаються навіть за наявності невеликого
досвіду управління проектами.
По-третє, точність розрахунку обумовлюється шкалами, по
яких визначаються коефіцієнти складності проектів. По суті ці
шкали засновані на досвіді та інтуїції менеджерів компанії та
експертів-розробників.
Використання описаної методики має ряд переваг для замовників. Вона дозволяє визначити вартість майбутнього проекту силами
компанії, без залучення сторонніх осіб (експертів), швидко та досить
точно. Крім того, особливу увагу потрібно звернути на вигоди від
використання історичної бази значень вартості та параметрів робіт-аналогів. Схема використання аналогів на прикладі планування
ІТ-проекту показана на рис. 3.
Є також ще один позитивний момент: багаторазові розрахунки
вартості проектів зі створення / модернізації інновацій з використанням методики дають прекрасний статистичний матеріал для наступних розрахунків. Як уже говорилося вище, на стадії ініціації іноді
важко визначити деякі параметри системи або робіт. Тоді особливо

Рис. 3 – Фрагмент схеми використання аналогів при реалізації інноваційного проекту на прикладі комплексного
ІТ-проекту (розроблено автором)

270
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

РО ЗДІ Л 3. СУ ЧАСНІ ТЕХ НОЛОГ І Ї УПРАВЛІ ННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

271

корисна ІСУТП: можна розрахувати середнє значення подібних параметрів для подібних систем або робіт і підставити його в розрахунок.
Чим більше в базі даних розрахунків, тим точніше буде параметр
визначений у такий спосіб.
Необхідно відзначити й фактор підвищення вірогідності бази
даних зі зростанням кількості розрахунків. Чим більше розрахованих
за цією методикою й реалізованих проектів буде потрапляти в ІСУТП,
тим достовірніше вона буде ставати й, виходить, тим більше будуть
набирати базу особливостей робіт-аналогів. Велика кількість перевірок (а кожен реалізований проект з припустимим відхиленням розрахункової ціни від фактичної є позитивним результатом цієї перевірки)
також підвищує вірогідність бази даних, так що в підсумку їй може
бути наданий статус еталона.
Ще одне корисне призначення методики в цілому й ІСУТП зокрема – прозорість та обґрунтованість розрахунків вартості проектів
зі створення / модернізації технологічного пакету підприємства чи
продуктів для клієнта. Зворотний розрахунок може бути потрібний
керівництву, партнерам або для контролюючих органів. Розрахувавши
вартість проекту "прямим ходом" й уклавши контракт за вартістю
трохи нижче розрахункової, можна провести й зворотний розрахунок.
Таким чином, використання ІСУТП дозволяє швидко й точно визначати вартість проектів, заощаджуючи час і ресурси компанії. Якщо
необхідно визначити вартість такого проекту на стадії його ініціації
або сформувати й затвердити план фінансування, то дана методика є
найбільш простим, доступним та достовірним інструментом.
ІСУТП також дозволяють реалізувати сучасну модель інноваційного процесу – п
 аралельну інженерну розробку [3].
Ключовими поняттями методу паралельної інженерної розробки
є інтеграція та паралелізм:
1) інтеграція означає, що різні відділи, залучені в інноваційний
процес, починаючи з розробки концепції продукту до його поставки,
мають працювати в тісному взаємозв'язку.
Певний функціональний відділ не має ізольовано виконувати
свою частину роботи в зазначеному процесі. Треба об'єднати всі відділи в одну злагоджену команду, що діє спільно. Працюючи спільно,
конструктори забезпечать виробу найвищу технологічність, відділ
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продажів постарається відобразити в технічному завданні вимоги
ринку. Фактично, сам клієнт зможе брати участь у розробці необхідного продукту: поліпшити його в частині зручності технічного обслуговування або функціональності. Така інтеграція зусиль реально
відображається на поліпшенні якості кінцевого продукту.
Прикладом методу паралельної інженерної розробки є проектування космічного апарата як найбільш високотехнологічного виробу
сучасності.
2) паралелізм – це спосіб істотного скорочення строків виконання
замовлення. Строк здачі замовлення автоматично скорочується, якщо
вирішувати завдання паралельно, а не послідовно. З іншої сторони
інтеграція зменшить переробки комплектуючих та внесення змін у
кінцевий продукт.
В останні роки метод паралельної інженерної розробки розвивається саме на основі спеціального розподіленого інформаційного
середовища. Подібна технологія ІСУТП дозволяє використати проектні дані, починаючи з самих ранніх стадій проектування, одночасно
різними групами фахівців.
Наприклад, у трьох головних конструкторських бюро компанії
Boeіng діє 220 груп «проектування – виробництво», які координують
паралельні розробки та включають з фахівців таких різноманітних
областей, як проектування, технологія матеріалів, виробництво та
взаємодія з клієнтами. Фактично при використанні технології вдається досягти інтеграцію всіх стадій життєвого циклу продукту.
Розвиток даного методу зв'язаний насамперед з підвищенням
значимості для споживача таких нецінових факторів конкурентоздатності продукції як якість, здатність до швидкого виконання індивідуального замовлення. Використання подібної організації проектування
інноваційних продуктів, орієнтованої на застосування нових інформаційних технологій та інтеграцію знань з різних проблемних областей до стадій «маркетинг – проектування – виробництво», дозволяє
заощаджувати не тільки час (час від ідеї до ринку скорочується на
25–50 %), але й ресурси за рахунок підвищення якості виробів, скорочення змін (в 2–3 рази), внесених у конструкцію на стадії виготовлення, і спрощення сервісного обслуговування.
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Технологія забезпечує усунення відомих недоліків послідовного
проектування, зокрема, коли помилки проекту вироби виявляються на
останніх його стадіях. Як показує вітчизняний досвід, 50–70 % наявних дефектів у готовій машинобудівній продукції викликані помилками в конструкторських рішеннях, 20–30 % – недоліками технології
виготовлення, 5–15 % – виникають з вини робітників. Усунення першої групи дефектів здійснюється переважно за рахунок сполученого
проектування складових технологічної системи – виріб-технологія-устаткування і раннього виявлення обмежень та проблем.
Таким чином, ІСУТП є універсальним рішенням, що задовольняють вимогам більшості науково-дослідних, науково-виробничих
організацій, вузів, інвестиційних і венчурних компаній, й призначена
для наступних завдань:
– управління взаємопов’язаними інноваційними проектами
підприємства;
– управління та контроль якості наукових проектів, виробленої
науково-технічної продукції та послуг;
– організація інформаційного обміну між учасниками наукових та
інноваційних проектів.
Таким чином, до основних завдань, що вирішуються системами
управління технологіями, в першу чергу віднесемо активізацію та використання інтелектуального потенціалу співробітників; підтримку
адаптивної системи управління компанією; управління ідеями і корпоративним інноваційним процесом; підвищення операційної ефективності; формування культури новаторства; залучення співробітників в удосконалювання компанії; розробка нових продуктів і послуг,
поліпшення існуючих за допомогою зовнішніх ідей (краудсорсинг);
підвищення лояльності клієнтів і партнерів.
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РОЗВИТКУ УРБОСИСТЕМ

П

арадигма сталого розвитку передбачає, що задоволення потреб теперішніх поколінь у природних ресурсах не може відбуватися коштом
майбутніх, а саме природокористування, як основа будь-якої людської
діяльності, має базуватися на принципах екологічних, економічних
та соціальних складових еволюції людського суспільства. Завдяки
збільшенню чисельності населення планети та науково-технічній революції сталий розвиток стає глобальною проблемою, важлива роль
у вирішенні якої належить визначенню умов та механізмів збалансованого екологічно-безпечного природокористування на рівні окремих
регіональних екосистем, до числа яких можна віднести і міста в силу
їх визначального, у багатьох випадках, впливу на екологічний та
соціально-економічний розвиток регіонів. При вирішенні проблеми
раціонального та збалансованого природокористування варто брати
до уваги динамічний характер техногенного навантаження на довкілля. Такого роду навантаження призводять до деградації природних
екосистем на рівні локальних геосистем, змушуючи враховувати
стійкість та здатність останніх до самоочищення, самовідновлення та
відновлення. Чим складнішою є антропогенна система, тим вищими
є витрати на підтримання її життєздатності, тим більшим є ризик
втрат у випадку реалізації сценарію деструктивного розвитку подій.
Прикладом такої складної антропогенної системи є місто: за своєю
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природою саме тут перетинаються як позитивні, так і негативні наслідки науково-технічного прогресу та соціальної еволюції людства.
І саме тому міста є наочним втіленням тих еколого-економічних проблем, які притаманні суспільним формаціям на конкретних історичних етапах їхнього розвитку [1].
Зростання темпів урбанізації та збільшення інтенсивності природокористування протягом останнього століття супроводжувалося
знищенням природних біоценозів та стрімкім вичерпанням ресурсів,
зокрема й тих, що належать до числа відновлюваних. Усе це зробило
очевидною потребу у збереженні об’єктів природи як просторового
середовища життєдіяльності людини, джерел предметів та засобів
праці. Прогнози вітчизняних та зарубіжних вчених наголошують
на тому, що вже у найближчому майбутньому містам як основним
промисловим центрам країни доведеться мати справу з екологічними
викликами нового рівня, спричиненими не лише стрімкою урбанізацією, але й результатами науково-технічної революції. Так, у роботі [4]
зазначається, що «розвиток нових технологій, зокрема нових видів палива та енергії, призведе до появи принципово інших джерел, форм та
видів забруднення, оскільки наразі недостатньо вивчені наслідки для
людини цих нових видів забруднення, не проводились дослідження
щодо найбільш небезпечних видів та джерел забруднення, їх впливу
на довкілля та людину, не розроблена система моніторингу й контролю. Нові технології, продукти, методи господарювання призведуть до
появи нових видів відходів, які будуть накопичуватись паралельно з
існуючими».
Від самого моменту свого зародження міста ставали зоною
формування окремого, антропогенного середовища та специфічних
суспільних відносин, за яких роль людини більшою мірою визначалася її здібностями та меншою мірою – залежністю від природи. Саме
через це важливим науковим завданням є теоретичне обґрунтування
взаємозв’язку екзогенних чинників природного та антропогенного
походження та критеріїв сталого розвитку системи міських поселень.
Питання екологічної безпеки підприємств безпосередньо пов’язані з питанням сталого та безпечного розвитку прилеглих до таких
підприємств територій, у тому числі й селітебних. Як засвідчив
досвід Чорнобилю та Фукусіми, наслідки техногенної аварії (ката-
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строфи) можуть призводити до повного унеможливлення існування
суспільних інститутів та проживання людей на уражених територіях.
Тому розглядати проблеми екологічної безпеки соціотехнічних систем варто у комплексі з існуванням систем соціально-економічних
та адміністративно-територіальних. Згадані питання розглядалися
у роботах Хлобистова Є. В., Кононенко О. Ю., Сохнича А. Я. та
Балуєвої О. В. Утім, у праці Хлобистова О. Є. основну увагу було
приділено глобальним екологічним викликам, без детального аналізу впливу змін довкілля на діяльність локальних спільнот, які
проживають на окремій території, та без прив’язування до досвіду
екологічного менеджменту великих міст, що розташовані на старопромислових територіях. Кононенко О. Є. у своїх роботах так само
розглядала проблему екологічної безпеки на регіональному рівні, без
дослідження взаємозалежностей на рівні «місто – промислові об’єкти». Натомість, найбільш ґрунтовно дана проблема розглядалася у
працях Сохнича А. Я. та Балуєвої О. В., які обґрунтували науково-методичні засади управління природними ресурсами промислово-міських агломерацій в умовах еколого-економічних трансформацій.
Наші дослідження є продовженням започаткованих ними розвідок
стосовно впливу антропогенного середовище на трансформацію природних та соціальних систем з урахуванням економічної оцінки таких
трансформацій.
Сучасне місто є штучною нестійкою системою, яка не може існувати у балансі з навколишнім природним середовищем без втручання
людини. Як для штучної системи місту притаманні такі особливі
ознаки [5]:
1) без втручання людини та витрат ресурсів на підтримання інфраструктури та збереження антропогенних екосистем місто стає
небезпечним та незручним для проживання;
2) з плином часу повертається до стану рівноваги з природним середовищем, трансформуючись у його частину;
3) збільшує навантаження на природне середовище прямо пропорційно до інтенсивності розвитку міських територій.
Чим більшим є місто, тим менш зручним стає воно для своїх
мешканців, оскільки збільшення щільності населення вимагає від
місцевої влади втілення комплексних заходів із дотримання санітар-
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но-гігієнічних норм. У протиріччя з цим входить стрімке розширення
меж міських поселень, яке спричиняє порушення принципів цільового районування (зонування) міських територій – промислові зони, які
знаходилися поза межами міста, опиняються оточеними житловими
кварталами, землі водного фонду змінюють призначення і забудовуються, а сміттєзвалища та житлові споруди починають безпосередньо
загрожувати здоровому існуванню мешканців міст. Це все актуалізує
питання оцінки екологічних загроз, пов’язаних зі значним антропогенним порушенням та технологічною перевантаженістю як самих
міських поселень, так і прилеглих до них територій, широкомасштабним застосуванням недосконалих технологій, неконтрольованим
потраплянням на територію селітебних зон екологічно небезпечних
речовин та матеріалів. Формування екологічних загроз безпосередньо
пов’язане з існуванням екологічного конфлікту, об’єктом якого, на
думку В. В. Сабадаш, є «природний ресурс чи екологічна цінність,
що через певні обставини знаходяться на перетині інтересів різних
соціальних або економічних суб’єктів, які прагнуть до володіння
або контролю за ними» [6]. У випадку урбосистем такими ресурсами, стосовно яких перетинатимуться інтереси громади та власників
промислових підприємств, будуть земельні ділянки, паркові та лісові
зони, водні ресурси (поверхневі та підземні), атмосферне повітря.
Однією зі сторін такого конфлікту виступатиме територіальна громада – мешканці населеного пункту, об’єднані спільним проживанням
на його території, які представлятимуть собою одного з соціальних
суб’єктів, а з іншої сторони – власники підприємств та працівники, а
також безпосередньо промислові підприємства як юридичні особи та
суб’єкти господарювання.
Наявність у Дніпропетровській області великих промислових комплексів, сконцентрованих в найбільших агломераціях
(Дніпропетровській та Криворізькій), перетворює останні на основний
визначальний чинник у формуванні екологічної та економічної привабливості територій міст. Сьогодні очевидним є вплив екологічного
чинника на суто ринкові характеристики діяльності підприємств, а
створення відповідного економічного, інформаційного, інституційного середовища зумовлює сприйняття ринком еколого-економічної
ефективності підприємства як фактору його ринкової капіталізації.

280

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

Розглядаючи питання забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств в контексті сталого розвитку міських поселень, необхідно одночасно брати до уваги вимоги декількох дещо
суперечливих підходів: економічного, соціального, технологічного
та екологічного. Зиски та втрати, зумовлені вимогами безпечного та
стійкого розвитку урбосистеми, та пов’язані з реалізацією одного з
альтернативних варіантів розвитку виробничої системи вимагають
кількісного оцінювання та представлення у формі, яка є зрозумілою
для менеджменту підприємств.
Додатковим негативним дестабілізуючим чинником екологічної
безпеки є різноманітні звалища та відходи промислової діяльності
підприємств, внаслідок чого відбувається забруднення природного
середовища екологічно небезпечними речовинами. Серед найтоксичніших речовин варто виділити ртуть, забруднення якою відбувається
неконтрольовано внаслідок відсутності державної системи утилізації
ртутовмістких промислових відходів та продукції, сполуки важких
металів, радіоактивні речовини. Так, у відходах титано -магнієвого
виробництва (Вільногірський ГЗК) містяться хлориди нікелю, кадмію, хрому, цинку, титану, цирконію, ванадію; відвали та шлами залізорудних гірничозбагачувальних комбінатів (Кривий Ріг, Полтавський
ГЗК) містять силікати, карбонати, сульфати, оксиди, арсеніди; підприємства хімічної промисловості забруднюють довкілля розчинами
ціаністої, соляної та сірчаної кислоти тощо [8].
Таким чином, загрози екологічній безпеці міських поселень мають природну та антропогенну основу формування, причому перші з
них є відображенням характеристик функціонування різного роду середовищ як природної системи планети в цілому, так і окремої території зокрема. Виокремлення загроз екологічній безпеці антропогенного
характеру безпосередньо співвідноситься з соціально-економічною
підсистемою урбосистеми та зі штучно створеним антропогенним
середовищем. Різноманіття особливостей умов функціонування промислових підприємств у складі урбосистем дозволяє виділити чотири
групи факторів техногенної небезпеки, серед яких фізичні, хімічні,
біологічні, геологічні [10].
Фізична техногенна загроза переважно є наслідком енергетичного впливу на довкілля, зокрема радіаційного, шумового, електро-
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магнітного, теплового тощо. Виникнення зазначених загроз є наслідком перевищення фонових навантажень на природне середовище в
результаті виконання виробничих процесіву штатному та позаштатному режимах.
Різновид техногенної загрози, що спричинена впливом хімічних
факторів, визначається наявністю шкідливих речовин, які потрапляють у різноманітному стані до підсистем природного середовища.
Такі фактори класифікуються за ознаками способу утворення забруднювачів, за рівнем токсичності шкідливих речовин, за способом проникнення забруднень та за способом нейтралізації шкідливого впливу.
Біологічний аспект техногенних загроз є менш притаманним
для промислових підприємств, але також має обов’язково братися до
уваги, оскільки відображує вплив на довкілля міст шкідливих макроорганізмів (флори та фауни) та мікроорганізмів (вірусів, бактерій,
грибів та найпростіших). Небезпеку тут являє перевищення природно
припустимої чисельності біоорганізмів, що призводить до порушення балансу природного середовища. Джерелами таких загроз можуть
ставати порушення технологічних процесів, в яких використовуються
природні біологічні компоненти.
Фактори геологічних техногенних загроз можуть бути спричинені веденням гірничих робіт в межах міського поселення (будівництво
шахтних виробок, відпрацювання шахтних полів, будівництво об’єктів підземної інфраструктури) або порушенням умов експлуатації
промислових об’єктів, які можуть призвести до активізації несприятливих чинників природного середовища (виведення з ладу систем
водопостачання, відсутність зливів, що призводять до підйому рівня
ґрунтових вод та підтоплення об’єктів на території міста). Наслідком
дії таких факторів є зміна ландшафтів міських поселень та геологічна
трансформація будови гірського масиву порід. Така трансформація
стає особливо небезпечною, коли у безпосередній близькості до міських об’єктів функціонують об’єкти техногенні, які містять компоненти геологічного середовища (шахти, метрополітени, тунелі, підземні
складські комплекси тощо). Техногенні загрози екологічній безпеці
урбосистеми тут формуватимуться у вигляді провалів, землетрусів,
опускання поверхні, порушення гідрологічного балансу.
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Вимоги екологічної безпеки територій, на яких функціонують
промислові підприємства, деталізуються у вигляді конкретних пропозицій з розроблення екологічних стратегій розвитку підприємства.
Такі пропозиції вносять фахівці з відповідною технічною освітою,
але адресуються вони адміністрації підприємства або його власникам,
які можуть мати доволі загальне уявлення про ступінь небезпечного
впливу виробничої діяльності підприємства на довкілля, а до того ж
схильні розглядати природоохоронні заходи як марнотратні. За таких
умов доцільним є застосування методики, яка базується на чіткому
структуруванні інформації про вплив підприємства на довкілля шляхом багатоетапного виявлення основних елементів-забруднювачів
навколишнього середовища та визначення їх міри небезпечності.
Виявляється доцільним застосувати для цього такі способи оцінки небезпечності викидів, які базуються на модифікованому методі
АВС-аналізу. Сильною стороною застосування саме цього методу є
його простота, а також добра обізнаність із ним усіх без виключення
керівників з управлінською освітою. Якщо у своєму «первинному»
вигляді даний спосіб дозволяє визначити найбільш важливі з точки
зору керівництва групи продуктів (послуг), контроль над якими забезпечує основний комерційний результат діяльності організації, то
у випадку із застосуванням АВС-аналізу для потреб екологічного менеджменту підприємства ситуація буде дещо іншою. Це пояснюється
тим, що викиди підприємством небезпечних речовин є наслідком
відповідної виробничої діяльності, а повна відмова від забруднення
підприємством навколишнього середовища є неможливою іноді навіть тоді, коли підприємство припиняє функціонування.
З позиції корисності, ті шкідливі речовини, що викидаються підприємством у навколишнє середовище, не можуть розглядатися нами
як ресурси, але можуть виступати у якості «ресурсів зі знаком мінус»,
тобто таких, що збільшують витрати підприємства та зменшують
його прибутковість. Фактично, кожне промислове підприємство є
частиною навколишнього середовища, а відходи його виробничої діяльності змінюють стан природних екосистем, як правило, на гірше.
Отже, модифікована система екологічного АВС-аналізу передбачає
класифікацію шкідливих речовин за обсягами викидів (від менших до
більших, без обов’язкової прив’язки до традиційної системи 80/15/5).
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Застосування даного способу дозволить надати менеджменту підприємства уявлення про обсяги викидів, їхню структуру та про основні
речовини-забруднювачі.
В результаті такого аналізу фахівцями підприємства можуть бути
виділені 3–5 основних груп забруднювачів, які становлять найбільшу
небезпеку та яким має приділятися постійна увага з боку менеджменту
підприємства. Критеріями оцінки небезпечності викидів мають стати
гранично допустимі концентрації аналізованих речовин та обсяги
їхньої емісії підприємством. В результаті будуть отримані такі групи:
А – викиди найбільш небезпечних для довкілля речовин, які
можуть бути спричинені внаслідок надзвичайних техногенних подій
(аварій та катастроф), але не відбуваються в результаті нормальної
роботи підприємства (речовини 1 класу небезпеки);
В – викиди небезпечних речовин, які становлять небезпеку для
довкілля та пов’язані з особливостями технологічного процесу (речовини 2–3 класу небезпеки);
С – решта небезпечних викидів, які пов’язані з особливостями
технологічного процесу підприємства, які наведені на рис. 1 (речовини 4 класу небезпеки).
Наступним етапом у розробці функціональних еколого-економічних стратегій промислового підприємства має стати визначення
зв’язку між обсягами викидів шкідливих речовин та витратами підприємства, спричиненими емісією небезпечних речовин.
Якщо на першому етапі керівництво підприємства визначає
найбільш важливі для аналізування види шкідливих речовин, то
завданням другого етапу є встановлення функціонального зв’язку між
шкідливими речовинами та результуючим показником, у ролі якого
можуть виступати платежі підприємства за забруднення навколишнього природного середовища, стан здоров’я населення прилеглих
до підприємства територій тощо. Оскільки негативний вплив на
навколишнє середовище визначається величезною кількістю різних
забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу промисловими
підприємствами, то екологічний ефект від діяльності підприємств
буде мати синергетичний характер і може описуватися в окремих
випадках нелінійними залежностями. Це пояснюється тим, що вплив
забруднюючих речовин на стан навколишнього середовища неодна-
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ковий. Логічно припустити, що серед цієї множини можна виявити не
більше двох – трьох, які і обумовлюють критичний рівень забруднення, а разом з цим і вимагають найбільших виплат від підприємства.
В свою чергу, наявність високо небезпечних для довкілля речовин на
промисловому підприємстві є достатньою причиною для виключення
прилеглої території з числа селітебних зон та створення там санітарно-захисних зон.

Рис. 1 – Схема проведення аналізу екологічної безпеки промислових
підприємств
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Екологічний ефект діяльності підприємства безпосередньо
пов'язаний з витратами суб’єктів господарювання на природоохоронну діяльність та з визначенням їхньої ефективності. Ці витрати
не мають прямого зв’язку з фінансовими результатами діяльності
підприємства – вони є спрямовані, переважно, на реалізацію середньо- та довготривалих заходів. Саме з цих причин неможливим є
оцінювання фактичної ефективності таких витрат, оскільки це може
мати наслідком збільшення суми витрат на компенсування збитків,
що завдані природному середовищу міського поселення, через інерційність реакції природокористувачів на зміну умов діяльності, а до
того ж самі результати природоохоронної діяльності не завжди можуть бути формалізовані у вартісних показниках.
У загальному випадку, комплекс заходів з природоохоронної
діяльності промислового підприємства спрямований на досягнення
наступних цілей сталого розвитку:
- дотримання нормативних вимог щодо якості довкілля, які відповідають інтересам територіальної громад міста, на яку впливає
діяльність підприємства;
- одержання максимального економічного ефекту для міського
поселення завдяки поліпшенню стану довкілля та більш раціонального використання природних ресурсів.
Відповідно до досліджень, виконаних у роботах Кононенка О. Ю.,
чинники, які визначають приналежність території до промислової або
селітебної зони, можуть групуватися за наступними ознаками [7]:
1) антропогенні;
2) природні;
3) організаційно-управлінські.
При цьому, на думку Олійника Я., Кононенко О. і Мельничука А.,
доцільним є виокремлення показників, що характеризують рівень
природно-техногенної безпеки, з метою їх подальшої оцінки та моніторингу. До таких показників належать [9]:
2
- площа території імовірного забруднення, км ;
- відношення площі імовірного забруднення до загальної площі
міста або його району,%;
- чисельність населення, що мешкає у зоні можливого ураження,
тис. осіб;
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- частка населення у зоні можливого ураження відносно до загальної чисельності населення міста,%.
Щодо техногенних небезпек, то тут мають братися до уваги наступні показники [9]:
- кількість потенційно небезпечних об’єктів на території міста та в
його окремих районах (ПНО), од.;
- розподіл ПНО за ступенем небезпеки,%;
- кількість небезпечних речовин на ПНО, т;
- розподіл небезпечних речовин за рівнем токсичності,%.
- обсяг промислового виробництва за галузевою приналежністю
тих підприємств, які розташовані на території міста;
- рівень захворюваності різними групами хвороб;
- обсяги видобутку корисних копалин, викидів, скидів, накопичення твердих відходів;
- кількість нештатних ситуацій на території потенційно небезпечних об’єктів протягом періоду їхньої експлуатації.
В результаті реалізації комплексу заходів з зонування території
міського поселення за рівнем природно-техногенної безпеки формуватиметься структура урбосистеми, яка міститиме ознаки, що характерні для економічних та географічних районів міста. Центром урбосистеми ставатиме адміністративна та історична частина поселення,
де проживає велика кількість населення, але кількість промислових
підприємств є невеликою. З іншої сторони – локальними центрами
можуть бути житлові масиви та передмістя, де сконцентрована основна частина населення, а також знаходяться підприємства-джерела
забруднення, чия небезпека для стану довкілля є відносно незначною.
І третім складником урбосистеми будуть, власне, промислові підприємства, діяльність яких завдає істотної шкоди довкіллю та може
поставити під загрозу існування міста. Для визначення характеру небезпеки перелічених вище територіальних зон є потрібним виявлення
характерних видів джерел техногенної небезпеки (зокрема, хімічної,
пожежної, вибухової, радіаційної, гідродинамічної тощо) та оцінювання гомогенності природно-кліматичних умов шляхом виявлення
характерних видів природної небезпеки.
Узагальнюючи питання забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств в контексті сталого розвитку урбосистем,
доцільним є виділення наступних факторів:
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- рівень технічних рішень, які визначають схеми споживання виробничих ресурсів;
- рівень технологій виробництва продукції та утилізації відходів;
- принципи та схеми розселення, які використовують в урбосистемі;
- схеми розміщення промислових систем життєзабезпечення міст;
- порушення геологічних масивів внаслідок забудови на нестійких
ґрунтах.
Таким чином, для створення безпечних екологічних умов розвитку урбосистем необхідно здійснювати зонування території, на яких
розміщені суб’єкти господарювання, формалізуючи дану інформацію
у вигляді екологічних паспортів розвитку міста. Ознаками зонування
має бути характер техногенної небезпеки та її рівень. Останній може
бути оцінений як імовірність настання екологічно небезпечної події
природного або антропогенного характеру. У зонах, які визначені за
рівнем природно-антропогенної небезпеки, виділяються структурні
ознаки, серед яких є природно-географічне положення, метеорологічні умови, соціокультурні та економіко-демографічні чинники.
Взаємозалежність між ними та імовірністю екологічної небезпеки і
буде визначальним чинником, що дозволяє описати можливість досягнення урбосистемою показників сталого розвитку.
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Д

ля наукової спільноти добре відомим є той
факт, що запорукою ефективності господарської діяльності є оптимальне співвідношення
між витратами ресурсів та ефектом від їх перетворення. Нажаль, оцінюючи сьогодні техніко-екологічні та еколого-економічні умови суспільного виробництва в Україні, маємо визнати, що вони є далекими
від оптимальних, оскільки на межі виживання в вітчизняній філософії
господарства акценти проставлені на отриманні результату, бодай навіть ціною неефективного використання ресурсів. В результаті маємо
поглиблення низки взаємопов’язаних негативних тенденцій:
− зростання показників енерго- та ресурсоємності вихідного національного продукту, який втричі перевищує світовий рівень;
− зростання собівартості продукції вітчизняної промисловості та
втрата нею конкурентних позицій на світовому ринку;
− зміщення акцентів в національній економіці на виробництва з
низьким обсягом доданої вартості;
− скорочення можливостей інноваційного розвитку вітчизняної переробної промисловості, в тому числі фінансових можливостей
оновлення основних виробничих фондів, ступінь зношеності
яких в окремих галузях сягає 75 %;
− зміна міжгалузевих пропорцій внаслідок зростання питомої ваги
екологічно шкідливих виробництв;
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− виживання національної економіки переважно за рахунок
зростання експорту первісних сировинних ресурсів України,
або проміжних продуктів переробної промисловості з низьким
рівнем доданої вартості.
Вищенаведені тенденції у вітчизняній економіці обумовлюють
абсурдну ситуацію, коли на тлі скорочення обсягів валового внутрішнього продукту техногенний вплив на довкілля зростає, природні
багатства України виснажуються. Таке марнотратство об'єктивно
призводить до поступового перетворення нашої держави на мінерально-сировинну периферію з економікою напівколоніального типу
та становлять велику загрозу екологічній та економічній безпеці
України.
Розуміючи необхідність активізації суспільного виробництва в
Україні, зокрема в сфері переробної промисловості, маємо визнати,
що в існуючих техніко-екологічних умовах господарювання перехід
до фази економічного піднесення об’єктивно є неможливим, оскільки:
− по-перше, за існуючого зношеного стану технічного обладнання
та застарілих технологій вітчизняні підприємства не в змозі виготовляти конкурентоздатну продукцію;
− по-друге, істотне нарощування обсягів виробництва на існуючій
ресурсовитратній технологічній базі неминуче призведе до екологічних катаклізмів, прискорення руйнації природних і трудових ресурсів, продуктивних сил країни.
В таких умовах досягнення сталого економічного розвитку
України в цілому, регіонів та окремих підприємств має бути забезпечено виключно шляхом ресурсозбереження. На відміну від нинішнього стану речей, процеси розподілу, споживання та відтворення
природних ресурсів мають бути керованими, що вимагає суттєвого
та взаємопов’язаного удосконалення всіх складових господарського
механізму. Поряд із тим, в умовах ринкової економіки, коли втручання
держави в господарську діяльність підприємств теоретично має бути
мінімальним, особливої актуальності набувають питання удосконалення фінансового механізму, як засобу ефективного управління
охороною навколишнього природного середовища та, одночасно,
сталого розвитку держави, регіонів та окремих підприємств. В цьому аспекті маємо відмітити, що ресурсозберігаючу функцію перш за
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все можуть виконувати такі інструменти фінансового механізму, як
податки. Для України активізація такої функції є вкрай актуальною,
особливо враховуючи позитивний зарубіжний досвід, сформований в
цьому напрямку.
Спираючись на теоретичні засади теорії оподаткування та фінансової теорії (в частині формування та функціонування фінансового
механізму) ми ставимо за мету розкриття основних концептуальних
аспектів механізму реалізації податками ресурсозберігаючої функції,
а також оцінити повноту її реалізації в Україні.
Згідно з основами податкової теорії, податки являють собою договір між суспільством та державою, закріплений законодавчо, згідно
з яким держава надає певний набір суспільних благ в обмін на вилучену частину доданої вартості.
З погляду теорії фінансів, податки та інші платежі податкового
характеру є інструментами фінансового механізму, з використанням
яких генеруються фінансові відносини у формі оподаткування, відбувається рух фінансових ресурсів та реалізується вплив на господарську діяльність. Такий вплив має кількісну та якісну визначеність і
реалізується двома методами: методом фінансового забезпечення та
методом фінансового регулювання.
Характер фінансового забезпечення, його основні форми визначаються певною комбінацією інструментів фінансового механізму,
в той час як фінансове регулювання в основному спирається на маніпулювання окремими важелями. Регулятивні можливості податків
закладаються державою при формуванні правового механізму їх
справляння у вигляді таких основних елементів податків, як суб’єктний склад, об’єкт оподаткування, порядок визначення бази оподаткування, податкові ставки, пільги тощо.
Працюючи у складі фінансового механізму, податки одночасно
виконують значну кількість функцій, основними серед яких здебільшого визнаються фіскальна, розподільча та регулююча. Щодо
чисельних похідних функцій оподаткування, маємо зазначити, що їх
диверсифікація обумовлюється розвитком суспільства та держави,
удосконаленням господарського та фінансового механізмів.
На нашу думку, саме спрямування можливостей фінансового
механізму в русло охорони навколишнього природнього середовища
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обумовлює реалізацію податками ресурсозберігаючої функції. Вона
полягає в реалізації впливу оподаткування на фінансові ресурси
суб’єктів економіки з метою ресурсозбереження та покращення стану
навколишнього природного середовища.
Добір конкретних податкових інструментів, засобами яких в державі реалізується політика ресурсозбереження, а також індикаторів,
що дають змогу оцінити зазначений вплив, перш за все визначається
рівнем національної фінансової (в тому числі податкової) культури.
Вивчаючи зарубіжний досвід екологічного оподаткування, ми
маємо констатувати, що екологічним податок вважається тоді, коли
його база оподаткування є фізичною одиницею виміру або умовною
одиницею того, що чинить достовірно встановлений негативний
вплив на довкілля. В більшості країн світу в основу екологічного оподаткування покладені:
– платежі за забруднення навколишнього природного середовища;
– платежі за природокористування.
Поряд із цим, в країнах з високим рівнем податкової культури
екологічне навантаження закладено також в багатьох інших формах
оподаткування. У табл. 1 наведено основні категорії податків та платежів екологічного характеру, що успішно застосовуються у європейських країнах.
Функціонування податкової системи в якості комплексного
інструменту фінансового механізму забезпечує реалізацію таких методів впливу на господарську діяльність підприємств, як фінансове
забезпечення природоохоронних заходів та фінансове регулювання
охорони навколишнього середовища.
Метод фінансового забезпечення природоохоронних заходів, в
свою чергу, може бути реалізований двома способами.
Включаючи до складу податкової системи платежі екологічного
характеру, держава використовує фіскальну функцію оподаткування
з метою акумуляції коштів, необхідних для відновлення ресурсного
потенціалу та покращення стану навколишнього природного середовища. Розподільча функція оподаткування при цьому може бути
реалізована ефективно за умови оптимального розподілу вилучених
фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи, цільовими
фондами та за умови цільового використання таких коштів в рамках
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спеціальних екологічних програм державного та регіонального рівнів.
Використання податкового інструментарію в такий спосіб передбачає
фінансове забезпечення природоохоронних заходів у формі бюджетного фінансування.
Крім того, фінансове забезпечення природоохоронних заходів
може реалізовуватись у формі самофінансування, тобто за рахунок
фінансових ресурсів підприємств (без попереднього вилучення їх до
бюджету). В основу зазначеного методу дії фінансового механізму
покладено регулюючу функцію оподаткування. Задля цього в податковій системі мають бути передбачені пільгові умови оподаткування
за тими податками, які формують основну долю податкового навантаження. В Україні для юридичних осіб таким податком є податок на
прибуток підприємств, а для фізичних осіб – підприємців – податок
на доходи фізичних осіб від здійснення господарської діяльності.
Крім того, враховуючи зарубіжний досвід «екологізації» податкових
систем, доцільним є зміщення податкового навантаження з праці та
капіталу на екологічні платежі. Аналогічний принцип також неодноразово декларувався в процесі формування Податкового кодексу
України в частині включення до вітчизняної податкової системи екологічного податку. Відповідно, пільгові умови оподаткування мають
бути передбачені також в оподаткуванні праці найманих працівників
тих підприємств, що вживають природоохоронних заходів за рахунок
самофінансування.
Поряд із фінансовим забезпеченням, фінансовий механізм здатний діяти методом фінансового регулювання стану навколишнього
природного середовища та ресурсоспоживання. Цей метод цілком заснований на регулюючій функції оподаткування та, окрім наведених
вище стимулів, має використовувати також стримуючі важелі, закладені в правовому механізмі окремих податків та зборів. Так, принцип
платного природокористування, закладений в усіх видах ресурсних
платежів, спирається на визначенні в якості об’єкту оподаткування
конкретних видів природніх ресурсів, що видобуваються (або використовуються). Платниками таких податкових платежів відповідно
визнаються суб’єкти, які видобувають (наприклад газ, нафту, мінеральну сировину, лісові ресурси), або використовують (наприклад
землю, воду, радіочастотний ресурс). Значний регулюючий потенціал
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теоретично закладений в правовий механізм екологічного податку
(зборів за забруднення навколишнього середовища), за яким об’єктом оподаткування є обсяги забруднень, а платниками визнаються
суб’єкти, що здійснюють певні види забруднень (атмосфери, водних
об’єктів, розміщення відходів, зберігання ядерних відходів тощо).
Ефект податкового регулювання при цьому проявляється в
намаганні суб’єктів господарювання скоротити податкові платежі
шляхом оптимізації ресурсокористування та обмеження шкідливого
впливу виробництва на природне середовище. При цьому активність
(дієвість) податкового регулювання напряму залежить від порядку
обчислення бази оподаткування, встановлення адекватних податкових ставок, встановлення періодичності сплати відповідних платежів
до бюджету, порядку узгодження податкових зобов’язань тощо. Крім
того, дієвим важелем податкового регулювання є встановлення лімітів
на використання природних ресурсів та забруднення навколишнього
середовища. Вказаний важіль спрацьовує як регулюючий, оскільки
стримує підприємства від понадлімітного використання ресурсів або
перевищення обсягів забруднень; а також, як фіскальний, оскільки
штрафні санкції за перевищення лімітів справляються до бюджету,
а звідти – на природоохоронні заходи. В зарубіжній практиці екологічного оподаткування ліміти мають форму квот, які продаються
державою підприємствам – «забруднювачам». Невикористана частина квоти може бути перепродана іншому підприємству, але отримані
внаслідок такої операції фінансові ресурси мають бути спрямовані
виключно на фінансування природоохоронних заходів.
Крім зборів за забруднення навколишнього середовища роль
стримуючого важеля в світовій практиці оподаткування відіграють
специфічні акцизи, а також митні платежі, встановлені на імпорт
продукції, потенційно небезпечної для навколишнього середовища
(на паливо, автомобільний транспорт тощо). Окрім додаткових надходжень до бюджету такі податки здатні істотно підвищувати вартість
«неекологічної» продукції, підключаючи таким чином ринковий ціновий механізм для здійснення впливу на рівень забруднення.
Аналіз публікацій, присвячених дослідженню всесвітнього досвіду екологічного оподаткування [8], [19], [17], [9, с. 9], [10], [2], [3]
показав, що в його основу покладається справляння двох видів податкових платежів:
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− плати за використання певних видів природніх ресурсів (як правило носить рентний характер), в основу якої покладено принцип
платного природокористування;
− плати за забруднення навколишнього природного середовища.
Поряд із цим, в країнах з високим рівнем податкової культури
екологічне навантаження закладено також в багатьох інших формах
оподаткування. У табл. 1 наведено основні категорії податків та платежів екологічного характеру, що успішно застосовуються у європейських країнах (табл. 1).
У Європі податки належать до екологічних у тому випадку, коли
база оподаткування є фізичною одиницею виміру або умовною одиницею того, що чинить достовірно встановлений негативний вплив на
довкілля [10]. У різних країнах їх називають по-різному: платежами,
зборами, платою, податками, але все це лише різні назви одного економічного інструменту.
Як бачимо, в Європі функціонує розгалужена система екологічного оподаткування, необхідність застосування якого на офіційному
рівні вперше була підтверджена в 1-ій Програмі дій Європейського
союзу з охорони довкілля (1973 р.), якою реалізовувався принцип
«забруднювач платить».
З розвинених країнах Європи найбільш значний досвід в цій
області накопичений скандинавськими країнами. З середини 90-х рр.
інтерес до екологічних податків і платежів стали проявляти і великі
європейські держави, включаючи Великобританію, Францію, Італію
і Німеччину.
В значній кількості європейський держав ще наприкінці минулого століття відбулись еколого-трудові податкові реформи, в результаті
провадження яких зростання частки екологічного оподаткування в національному податковому навантаженні супроводжувалось скороченням податкового тиску на працю та капітал (Швеція в 1990 р., Данія
в 1994 р., Нідерланди в 1996 р., Великобританія в 1996 р., Фінляндія
в 1997 р., Норвегія в 1999 р., Німеччина в 1999 р., Італія в 1999 р.,
Австрія в 1996 р., Бельгія в 1993 р., Словенія в 1997 р., Франція в
1999 р.) [9, с. 9].
У країнах з трансформованою економікою заслуговує на увагу
досвід екологічного оподаткування Польщі, Угорщини і Естонії.
Помітний прогрес в цій області і в ряді нових індустріальних держав,
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Таблиця 1
Податки та платежі екологічного характеру,
що застосовуються в країнах Європи

Назва податкового платежу

Великобританія
Данія
Норвегія
Швеція
Чехія
Франція
Німеччина
Латвія
Польща
Нідерланди
Фінляндія
Словенія

Країна

Податок за викиди вуглекислого
газу
Плата за забруднення води

+ +

+

Податок на відходи та їх
утилізацію
Податок на викиди транспортних
засобів
Податок на споживання енергії

+ + + +

+

+

+ +

+ + + + + +
+

+ + +

+ +

+

+

+

+ +

Податок на продукцію, що містить
+ + + + + + + +
екологічно шкідливі речовини
Податок на упаковку (скло, метал,
+ + +
пластик)
Податки та збори на
+
+
авіаперевезення
Ліцензія на діяльність компаній,
+
що представляє екологічний ризик
Збір за вирубку дерев та
+
насаджень
Податок на теплові викиди
+
Податки на експлуатацію
+ +
автомобілів
Податок / плата за викиди в
атмосферу
Збір на захист навколишнього +
середовища

+

+
+ +

+

+

+
+

+

+
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включаючи Тайвань, Корею, Малайзію, Таїланд, Сінгапур. Хоча в останній групі перевага як і раніше віддається командно-контрольним
важелям [17].
Цікавим для нас є досвід США, де природоохоронні податки в
більшості є місцевими та носять цільовий характер. Наприклад починаючи із 1987 р. запроваджені додаткові акцизи на нафту (18,2 цента
з бареля американської нафти і 11,7 цента – з імпортної) з метою
мобілізації коштів для фінансування 5-річної програми спеціального
фонду з очистки шкідливих відходів. З метою мобілізації коштів на
очищення ґрунтових вод від шкідливих забруднень, які надходять
внаслідок зберігання нафти в підземних сховищах і загрожують
чистоті питної води, запроваджено податок у 0,7 цента з галону
бензину, дизельного пального і спеціального моторного пального. У
Нью-Йорку діє податок на очищення нафтових плям на водоймищах
та податок на корпорації, в результаті діяльності яких утворюються
«ризикові» відходи [17]. На нашу думку, саме місцевий рівень збору
екологічних платежів та їх цільове використання дозволяє США вирішувати екологічні проблеми з відносно незначною часткою екологічних податків в загальному обсязі податкових платежів, що на 2012 рік
становило близька 3,2 % [8] (рис. 1).

Рис. 1 – Частка екологічних податків в загальному обсязі податкових
надходжень,% [8]
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Спостерігаючи різне еколого-податкове навантаження за країнами світу, можна все ж таки відстежити тенденцію до поширення транспортних та енергетичних податків. Так, наприклад, у ЄС транспортні
податки становлять 23 % від загального обсягу сплачених екологічних
податків, а енергетичні податки – 72 %. Така висока питома вага енергетичних податків обумовлена зваженою енергетичною політикою
ЄС та провідних країн світу, спрямованою на енергозбереження та,
відповідно, енергоємності ВВП.
Переживши енергетичну кризу у 70-ті роки, передові країни
світу взяли курс на підвищення енергоефективності. Як слідство,
зменшення енергоємності ВВП склало, наприклад, у США – 46 %;
Японії – 35 %; ЄС – 32 %. Країни пострадянського простору, в тому
числі й Україна, в цьому значно відстали (рис. 2).
Обираючи євро-орієнтований вектор розвитку, Україні доведеться відповідати високим стандартам розвинутих країн – членів асоціації, в тому числі в частині врегулювання екологічних проблем зокрема
шляхом подальшої «екологізації» податкової системи.
Концепція платного природокористування почала діяти в Україні
задовго до прийняття Податкового кодексу [14]. Відповідно зазначеної концепції було прийнято понад десяток законів, безпосередньо
пов’язаних із проблемами природокористування та закріплені основи
системи платежів за забруднення природного середовища і використання природних ресурсів.
Прийняття Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” № І264-ХІІ і Постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 року № 303 «Про порядок встановлення нормативів
збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» зумовило функціонування багатьох економічних
інструментів регулювання процесу природокористування.
Одним із перших податкових механізмів екологізації економіки,
запроваджених в Україні, став збір за забруднення навколишнього
природного середовища, що стягувався на підставі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище та розміщення відходів. Запровадження збору
було спричинено необхідністю часткової компенсації впливу на природу шкідливих факторів господарської діяльності та трансформації
негативних зовнішніх екологічних ефектів у внутрішні витрати за-
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Рис. 2 – Е
 нергоємність ВВП в Україні та окремих регіонах і країнах світу
в перерахунку на умовне паливо в показниках нафтового еквіваленту (н. е.)
(складено за даними [13])

бруднювачів. Збір стягувався у вигляді плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (стаціонарними та пересувними
джерелами); плати за забруднення водних ресурсів та плати за розміщення відходів [15]. До складу податкової системи зазначений збір
не включався, але поряд з тим, його платежі були доходами бюджету
України.
На засадах платного природокористування до 2011 року в
Україні справлялись ресурсні платежі (збір за спеціальне використання природних ресурсів та плата за землю), а також рентні, енергетичні
платежі. Крім того, акцизному оподаткуванню підлягали транспортні
засоби та всі види транспортного пального. Одним з видів майнового
оподаткування був податок з власників транспортних засобів.
В табл. 2 наведено порівняльний аналіз груп платежів, що відповідно до світових стандартів мав би становити основу екологічного
оподаткування в Україні.
Як бачимо, з прийняттям Податкового кодексу кількісний склад
платежів, що мав би становити основу екологічного оподаткування в
Україні істотно не змінився. Очевидним є факт, що зміст реформи в
цьому напрямку полягав лише в переведенні частини платежів з групи
неподаткових до складу податкових платежів. Така «трансформація»
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Таблиця 2

300
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І МЕХАНІЗМИ
РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

301

відбулась з платежами за забруднення, рентними та енергетичними
платежами, а також із збором за користування радіочастотним ресурсом України, який ми також схильні віднести до ресурсних платежів.
Аналізуючи екологічну складову вітчизняної податкової системи, що є чинною в 2016 році, маємо констатувати, що її чергове
переформатування призвело до позбавлення енергетичних платежів
(збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установками; збору у вигляді цільової надбавки до
затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм
власності) статусу податкових.
Не справляється нині в Україні збір на розвиток виноградарства
садівництва і хмелярства, який був класифікований нами як екологічно спрямований, оскільки цільові надходження вказаного збору
були призначені для відновлення та розвитку відповідних напрямів
рослинництва в Україні, а отже природного середовища. Решта податкових платежів екологічного характеру увійшли до складу рентної
плати та податку на майно.
В системі фінансового механізму для оцінки впливу фінансових
інструментів на господарську діяльність передбачено такий елемент,
як індикатори. В науковій літературі немає єдиної методики оцінки
ефективності як в цілому податкової системи, так і її екологічної
складової. Тому більшість дослідників обмежуються аналізом динаміки та структури податкових надходжень в порівнянні з динамікою
окремих показників негативного впливу суспільства (в тому числі
виробничого сектору економіки) на стан навколишнього природного
середовища. Більш розгалужену систему оцінки ефективності еколого-економічних регуляторів пропонує Цимбалюк І. О. [20], в якій
виділяє дві групи показників.
Показники першої групи, до яких зокрема віднесено частки
екологічних податків у ВВП та у податкових надходженнях; динаміку
викидів забруднюючих речовин, обсяг стягнення штрафних санкцій,
на думку згаданого автора, дозволяють оцінити дієвість (результативність) екологічного оподаткування.
Друга група охоплює показники ефективності системи екологічних платежів (співвідношення між надходженнями від екологічного

302

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

податку та витратами на заходи охорони НПС; рівень покриття шкоди
завданої НПС надходженнями від екологічних платежів; ступінь прояву стимулюючих властивостей екологічного податку).
Ставлячись з повагою до вищенаведеної методики, дозволимо
собі виказати власні міркування щодо оцінки ефективності екологічного оподаткування. Перш за все, ми розглядаємо екологоспрямовані
податкові платежі як комплексний інструмент фінансового механізму, тому оцінювати маємо їх ефективність в реалізації двох методів
фінансового впливу: фінансового забезпечення та фінансового
регулювання.
Оцінюючи ефективність бюджетного фінансування, як форми
фінансового забезпечення природоохоронної діяльності, недостатньо
аналізувати лише динаміку податкових надходжень або податкового
навантаження. Такі показники лише дають уявлення, який обсяг фінансових ресурсів вилучається у суб’єктів господарювання, або яка
частина ВВП розподіляється державою через окремі види податкових
платежів, а отже характеризують лише потенціал бюджетного фінансування природоохоронної діяльності.
В табл. 3 наведено динаміку надходжень до Зведеного бюджету України за 2010–2014 роки в розрізі основних груп податків, які
справляються в Україні та за світовим досвідом мають екологічне
спрямування.
Як бачимо, із введенням в дію ПКУ всі платежі, «природою»
яких передбачена екологічна складова, набули статусу податкових, що
формально збільшило податкове навантаження на ВВП майже вдвічі.
Хоча і до 2011 року вказані платежі справлялись в Україні та, відповідно, зменшували фінансові ресурси суб’єктів господарювання та
громадян. Поряд із тим, за всіма групами платежів (окрім оподаткування транспортних засобів) спостерігається зростання надходжень,
що здебільшого обумовлено збільшенням розміру податкових ставок.
Найбільш динамічно з 2011 по 2014 рік зростали ресурсні платежі та
специфічні акцизи (на транспортні засоби та автомобільне пальне).
Проте чи є всі ці платежі дійсно екологічно спрямованими у підсумку
визначає не їх обсяг, а та їх частина, яка спрямовується державою виключно на розв’язання природоохоронних заходів (рис. 3).
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Таблиця 3

Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України за
групами податкових платежів екологічного характеру, млрд грн.
Група платежів
2010
Екологічний податок (збір за за1,9
бруднення НПС)*

2011

2012

2013

2014

2,7

2,9

3,9

4,8

Рентні платежі*

16,8

13,4

1,5

1,5

4,3

4,3

4,2

4,5

16,6

17,5

28,9

33,6

0,7
10,2
2,2

0,7
12,5
2,4

0,6
9,4
2,2

0,4
17,0
1,4

0,8

0,8

0,9

1,3

-

-

-

-

54,2

54,5

51,5

64,6

334,7

360,6

354,0

367,5

16,2

15,1

14,6

17,6

398,6

445,5

442,8

456,1

13,6

12,2

11,6

14,2

9,5

Енергетичні платежі*
3,7
Платежі за використання природ12,4
них ресурсів
Транспортні платежі
1,9
Специфічні акцизи
7,3
Митні платежі
1,3
Інші збори за користування ресурсами (збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір 0,5
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства)
Всього неподаткових платежів еко15,2
логічного характеру
Всього податкових платежів еколо23,5
гічного характеру
Всього податкових надходжень до
234,5
Зведеного бюджету України
Частка податкових платежів екологічного характеру в загальному об- 10,0
сязі податкових надходжень,%
Всього доходів Зведеного бюджету
314,5
України
Частка платежів екологічного характеру в доходах Зведеного бю- 12,3
джету,%
Валовий внутрішній продукт
Рівень податкового навантаження
всіх платежів екологічного характеру,%

1079,4 1300,0 1404,7 1465,2 1566,7
2,2

4,2

3,9

3,5

4,1
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Рис. 3 – Динаміка обсягів бюджетного фінансування охорони
навколишнього природного середовища в 2011–2014 рр.

Дані офіційної статистики свідчать про незначні обсяги бюджетного фінансування природоохоронних заходів в Україні, які
становлять в середньому близька 1 % від надходжень до бюджету тих
платежів, що становлять відповідний потенціал.
Основна причина, на наш погляд, полягає у виключно фіскальній спрямованості вітчизняного оподаткування, основна мета якого
полягає у наповненні бюджету. Крім того, набувши статус податку
(екологічного), збір за забруднення навколишнього середовища апріорі втратив цільову ознаку, оскільки згідно з базовими положеннями
ПКУ (та теорії оподаткування) податок на відміну від збору не має
конкретної мети його справляння. В той час як збір передбачає крім
цього ще певну еквівалентність та сплачується платниками в обмін на
певні дії держави.
Крім того, прийняття ПКУ не супроводжувалось очікуваним
зменшенням податкового навантаження на працю, оскільки запровадження екологічного податку не сприяло скороченню обсягів
надходжень податку на доходи фізичних осіб (рис. 4). Отже, навіть
поверхневий аналіз офіційних статистичних даних свідчить про незадовільний рівень виконання екологічним оподаткуванням (як інструментом фінансового механізму) функції фінансового забезпечення
природоохоронної діяльності в Україні. При цьому низька ефективність притаманна обом формам фінансового забезпечення: бюджетному фінансуванню та самофінансуванню.
Основною проблемою бюджетного фінансування на думку багатьох вітчизняних вчених [2], [7], [18] є порушення «адресності»
надходження екологічних платежів від платників до держави та
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зворотного потоку фінансових ресурсів, спрямованого на фінансування природоохоронної діяльності. Як слідство, держава в Україні
функціонує значною мірою за рахунок забруднення та нераціональної
експлуатації навколишнього природнього середовища, виділяючи при
цьому на його оновлення мізерні кошти. Для забезпечення достатнього бюджетного фінансування природоохоронних заходів капітального
(підкреслюємо) характеру, на наш погляд, держава має здійснити
кілька важливих кроків:
− визнати необхідність створення в податковій системі України
підсистеми екологічного спрямування;
− включити до складу зазначеної підсистеми усі види платежів, що
активно використовуються в зазначеному напрямку зарубіжними
країнами (платежі за природокористування; платежі за забруднення; енергетичні платежі; транспортні платежі; специфічні
акцизи тощо);
− переглянути систему розподілу податкових надходжень від
вказаних платежів між ланками бюджетної системи України та
цільовими фондами;

Рис. 4 – Динаміка податкового навантаження основних видів екологічних
платежів та податку на доходи фізичних осіб в 2011–2014 рр.
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− забезпечити розробку цільових програм витрачання «екологічних» платежів;
− забезпечити повноту збору та цільове використання всіх видів
екологічно спрямованих платежів.
Розглянемо, в якій мірі чинний порядок екологічного оподаткування сприяє фінансовому забезпеченню природоохоронних заходів
за рахунок коштів підприємств (рис. 5).
Дані офіційної статистики свідчать, що в середньому 80 % всіх
витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів
покриваються власними коштами підприємства. Абсолютні обсяги таких витрат за 2010–2014 рр. зросли на 6,3 млрд грн. (на 57,3 %). Однак
така динаміка є, скоріше наслідком інфляційних процесів у вітчизняній економіці, оскільки частка ВВП, яка спрямовується підприємствами на охорону НПС, істотно не змінюється та становить 1–1,2 %. Крім
того, з оновленням податкового законодавства вдвічі скоротилось
фінансування підприємствами капітальних витрат, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, яке тепер становить близька 23 % від і без
того незначних обсягів самофінансування. Перебуваючи в складному
фінансовому стані, більшість вітчизняних промислових підприємств,

Рис. 5 – Динаміка основних показників фінансування підприємствами
природоохоронних заходів в 2010–2014 рр.
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що є основними «забруднювачами» НПС, не мають істотних податкових стимулів до фінансування природовідновлюючої діяльності.
Екологічне оподаткування в Україні, що засноване на стримуючих
важелях, не містить ані пільгових умов для суб’єктів господарювання,
які демонструють в динаміці мінімізацію забруднень, ані тимчасового
звільнення від оподаткування підприємств на період їх реконструкції.
На наш погляд, розширення спектру стимулюючих фінансових важелів в податковому інструментарії фінансового механізму є резервом
на шляху забезпечення самофінансування підприємствами власної
екологізації.
Відсутність бюджетного фінансування та податкових стимулів
до самофінансування обумовлює відсутність істотних зрушень в
показниках, які характеризують рівень забрудненості навколишнього
природного середовища. В таблиці 4 ми наводимо лише кілька основних показників та аналізуємо їх у перерахунку на 1 тис. грн. ВВП
(у співставних цінах). Розрахунки наведені в табл. 4.
Як бачимо, незважаючи нібито на посилення стримуючої складової в податковому законодавстві, починаючи з 2011 року спостерігаємо зростання всіх аналізованих видів забруднень з незначним
скороченням в 2013 році. Дані офіційної статистики за 2014 рік є
неповними із-за відсутності в них інформації по АР Крим.
Аналіз норм ПКУ показав, що на збільшення обсягів забруднень
негативно впливають норми справляння екологічного податку, який
на відміну від попередньо діючого збору за забруднення навколишнього середовища не передбачає лімітування державою обсягів викидів, скидів та розміщення відходів.
Як слідство, підприємствам стало простіше заплатити за забруднення, аніж вишукувати шляхи та фінансувати заходи по їх зменшенню. Поряд із цим, ліміти, що передбачені порядком справляння
збору за спеціальне використання води, а також штрафні санкції за
перевищення ліміту (збір справляється у п’ятикратному розмірі) мають наслідком поступове скорочення водоспоживання (табл. 4) як в
абсолютному вимірі, так і на одиницю ВВП.
Таким чином, маємо констатувати, що податковий інструментарій
у складі фінансового механізму також має вагомі важелі регулюючого
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Таблиця 4
Динаміка показників забруднення навколишнього природного
середовища в Україні за 2010–2014 рр.
Показник

2010
Всього

Утворено відходів, млн т

419,2

2011

2012

2013

2014

447,6

450,7

448,1

354,8

Зібрано води з водних об′єктів,
14846 14651 14651
млн.м3
Викиди в атмосферу діоксиду
1235,2 1363,4 1430,3
сірки, тис. т
Викиди в атмосферу оксидів азоту,
603,7
663 634,6
тис. т
Викиди забруднюючих речовин
6678 6877,3 6821,1
всього, кг
ВВП у постійних цінах 2010 року,
1079,4 1138,3 1141,1
млрд грн.
В перерахунку на 1 тис. грн. ВВП
Утворено відходів, т
Зібрано води з водних об′єктів, м
Викиди в атмосферу діоксиду
сірки, кг
Викиди в атмосферу оксидів азоту,
кг
Викиди забруднюючих речовин
всього, кг
3

13625 11505
1413,3 1100,4
633,4

520,6

6719,8 5186,6
1140,8 1062,8

0,39

0,39

0,39

0,39

0,33

13,8

12,9

12,8

11,9

10,8

1,1

1,2

1,3

1,2

1,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

6,2

6,0

6,0

5,9

4,9

впливу на природоохоронну діяльність підприємств, проте в Україні
вказані важелі використовують не в повній мірі та неефективно.
З метою їх вдосконалення перш за все, погоджуючись з
Н. Л. Авраменко, вважаємо за необхідне імплементацію у податкове
законодавство України принципу розширеної відповідальності за
відходи [2].
Відповідно до принципу розширеної відповідальності виробника (РВВ) Виробники та імпортери повинні нести основну частину
фінансової відповідальності за функціонування системи поводження
з відходами, які утворюються в результаті втрати продукцією спожи-
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вчих властивостей. Особливу небезпеку при цьому становлять «електронні відходи», які накопичуються в Україні з геометричною прогресією в зв’язку із значною кількістю електронного обладнання (в тому
числі вживаного), що імпортується [5]. Міжнародний досвід свідчить,
що на ефективність функціонування системи збору, транспортування, переробки відходів впливають такі чинники [2]: встановлення
норм збору для виробників; розвиток ринку вторинних матеріалів
(наприклад, введення вимог до мінімального вмісту вторинної сировини в готовій продукції); використання законодавчих обмежень на
поховання сміття, податку на первинні матеріали; співпраця та обмін
інформацією між виробниками та переробниками. Фінансування системи поводження з відходами може здійснюватися за рахунок двох
джерел – екологічного податку та субсидій від уряду або неурядових
фондів, як і у більшості країн ЄС, а також штрафів в разі порушення
вимог законодавства щодо розміщення відходів [1]. На нашу думку,
застосування принципу РВВ у вітчизняній практиці стимулювання до
охорони НПС можливе наступним чином:
− для виробників і імпортерів, які самостійно займаються збиранням і переробкою відходів, впровадити пільгове оподаткування
пропорційно відсотку зібраних відходів, що утворилися в результаті втрати продукцією споживчих властивостей. Так, наприклад,
в країнах ЄС законодавством визначено відсоток зібрання таких
відходів;
− у разі застосування вторинних ресурсів для виготовлення продукції податковим законодавством можна встановлювати пільги
по оподаткуванню, пропорційно відсотку вторинних ресурсів у
виготовленій продукції.
З теоретичної точки зору податки є інструментами фінансового
механізму, вплив якого на господарську діяльність реалізується двома
методами: методом фінансового забезпечення та фінансового регулювання. Вплив фінансів (як системи економічних відносин) здійснюється вказаними методами на всі види діяльності підприємства, в
тому числі на його ресурсозберігаючу діяльність.
Відіграючи активну роль в управлінні фінансовими ресурсами
промислових підприємств, податки здатні виконувати ресурсозберігаючу функцію, яка є похідною від основних функцій (фіскальної,
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регулюючої, розподільчої та контрольної) та активізується в силу
ресурсозберігаючого (екологічного) вектору розвитку фінансового
механізму.
Вивчаючи зарубіжний досвід екологічного оподаткування, ми
маємо констатувати, що екологічним податок вважається тоді, коли
його база оподаткування є фізичною одиницею виміру або умовною
одиницею того, що чинить достовірно встановлений негативний
вплив на довкілля. В більшості країн світу в основу екологічного оподаткування покладені:
− платежі за забруднення навколишнього природного середовища;
− платежі за природокористування.
Поряд із тим, в країнах з високим рівнем податкової культури
екологічна функція, або її окремі складові закладені також і в інших
формах оподаткування, зокрема в таких, як рентні платежі, специфічні акцизи, енергетичні та транспортні податки. Останні два види податків становлять фіскальний потенціал природоохоронної діяльності
в країнах ЄС. Для порівняння, в Україні екологічний податок увібрав
в себе тільки платежі за забруднення. А надходження від оподаткування електричної енергії та транспортних засобів є незначними.
Реалізація ресурсозберігаючої функції податків, як інструменту
фінансового механізму, може відбуватись двома методами, першим
з яких є фінансове забезпечення ресурсозбереження, що на засадах
оподаткування можливе у двох формах: бюджетне фінансування та
самофінансування. Іншим методом є податкове регулювання, формами якого є податкове стимулювання ресурсозбереження та податкове
стримування ресурсномістких та шкідливих для довкілля видів діяльності. Обидва зазначені методи є взаємопов’язаними та здійснюються
одночасно.
Аналіз даних офіційної статистики України свідчить про не налаштованість національного фінансового механізму в його податковій
складовій ані на фінансування, ані на регулювання ресурсозберігаючої діяльності вітчизняних підприємств.
Маючи в своєму арсеналі всі групи податкових платежів, які за
кордоном виконують в тому числі екологічну функцію, вітчизняна
податкова система здебільшого налаштована на виконання фіскальної
функції. Кожна означена вище форма фінансового забезпечення має
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суттєві недоліки. Так, бюджетне фінансування ресурсозбереження
ускладнюється порушенням «адресності» надходження екологічних
платежів від платників до держави та зворотного потоку фінансових
ресурсів, спрямованого на фінансування природоохоронної діяльності. На фоні зростаючого податкового навантаження, в тому числі
в частині екологічних податків, обсяги бюджетного фінансування є
стабільними та становлять лише чверть від надходжень екологічного
податку або 0,3 відсотка від всіх надходжень екологічного характеру.
Щодо зростання податкового тиску хотілося б відмітити, що більшість зарубіжних країн, які пройшли етап екологічної податкової
реформи, на практиці впровадили перенесення податкового навантаження з праці та капіталу на ресурсокористування. В Україні цей
принцип давно задекларований, але нажаль досі не реалізований, про
що свідчить наведена у верхній частині слайду динаміка надходжень
податку на доходи фізичних осіб та рівень податкового навантаження
з цього податку.
Дані офіційної статистики переконують, що основною формою
фінансування ресурсозбереження в Україні залишаються власні кошти підприємств. При цьому характер витрат є здебільшого поточний.
Недостатні обсяги самофінансування капітальних ресурсозберігаючих витрат в умовах хронічної нестачі фінансових ресурсів обумовлені відсутністю у підприємств вагомих податкових стимулів до їх
вивільнення з господарського обороту та спрямування на оновлення
технологічної бази підприємств. Довідково, щорічно на екологічні
цілі підприємства витрачають близька 4 відсотків ВВП, при цьому
після введення в дію ПКУ цей показник скоротився вдвічі.
Відсутність податкових стимулів з явним переважанням стримуючих важелів робить неефективним також податкове регулювання
ресурсозбереження в Україні. Поряд із тим, стримуючі податкові важелі екологічного оподаткування в Україні, що полягають виключно
в ставках оподаткування та штрафних санкціях, також не призводять
до покращення екологічної ситуації. На наш погляд, така ситуація
обумовлена відсутністю лімітів на забруднення. В такій ситуації підприємству простіше заплатити штраф, аніж вишукувати фінансові
ресурси на оновлення технологічної бази.
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Оскільки ресурсозберігаюча функція оподаткування є похідною,
то її практична реалізація в державі є можливою лише за умови забезпечення якісного та зваженого виконання податковою системою
основних, базових функцій, що передбачають прямий фінансовий
та регулюючий вплив на ресурсозберігаючу діяльність суб’єктів
економіки.
Ми вважаємо, що ресурсозберігаюча функція не може бути в
повній мірі реалізована окремим податком. На її виконання має бути
орієнтована в цілому податкова система країни. А враховуючи важливість цільового розподілу зібраних податкових платежів – і бюджетна
система також. Позитивним в цьому аспекті також є зарубіжний досвід, за яким екологічні платежі носять виключно цільовий характер та
місцевий рівень справляння.
Крім того, нагальною є потреба розробки та впровадження розгалуженої системи податкових пільг як з екологічного оподаткування,
так і з тих податків, що чинять найбільший податковий тиск на вітчизняні податкові підприємства, зокрема з податку на прибуток та
податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати.
В структуру податкової системи України закладено значний потенціал ресурсозбереження, але його активація потребує проведення
комплексної екологічної податкової реформи.
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Н

а сьогодні проблема енергозбереження в
Україні набула державного значення. Складна
ситуація в енергетичному комплексі країни,
зростаючий попит на енергію, нестабільність тарифів та надто низька
результативність використання енергетичних ресурсів у порівнянні
зі світовими показниками визначили необхідність підвищення ефективності енергоспоживання та реалізації політики енергозбереження.
Однією з основних причин такого положення є критичний стан промислових підприємств, викликаний низьким організаційно-технічним
рівнем виробництва (ОТРВ). На застарілому устаткуванні неможливо
забезпечити високу організацію технологічних процесів, застосувати прогресивні технології. Такі підприємства не готові до швидкої
реакції на зміни, що відбуваються у світовій гірничопереробній промисловості, не здатні до мобільних перетворень, не мають гнучкої
організації виробництва, можливостей технічного розвитку.
Ця проблема знайшла своє відображення в працях вітчизняних
і зарубіжних вчених, таких як Р. З. Акбердін, О. І. Амоша, О. Г. Вагонова, Л. М. Варава, О. Є. Грицина, Т. П. Грінчель, Б. Ф. Зайцев,
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М. І. Іванов, Н. І. Коніщева, Д. В. Липницький, О.В Праховник,
Р. Л. Сатановський,
А. Г. Темченко,
В. А. Трапезников,
Р. А. Фатхутдінов, Г. Хауштейн, М. Г. Чумаченко, О. Й. Шевцова,
А. Д. Шеремет та інші.
Практика показує, що без освоєння нових технологій, сучасного високопродуктивного устаткування, без регулярної модернізації
виробництва підприємствам неможливо забезпечити високий організаційно-технічний рівень виробництва. Усе це зумовлює потребу в
подальшому дослідженні питань оцінки, розробки наукових методів
управління організаційно-технічним рівнем виробництва, що дасть
змогу підвищити ефективність використання енергоресурсів на промислових підприємствах.
Розв’язання цього завдання вимагає узгоджених зусиль багатьох
підрозділів і працівників, а також проведення цілої системи заходів.
Таку координацію зусиль можна забезпечити завдяки впровадженню
цільової комплексної програми управління ОТРВ. В основі програми лежить механізм управління підвищенням організаційного рівня
виробництва та технічного рівня активної частини основних виробничих фондів (ОВФ).
Процес управління ОТРВ – це намічений до планового здійснення, об’єднаний єдиною метою, забезпечений ресурсами, виконавцями
і приурочений до певних термінів комплекс економічних, наукових,
технічних, управлінських та організаційних заходів, спрямованих на
підвищення ОТРВ і зниження рівня енергоспоживання або величини
питомих енерговитрат [6].
Формування і реалізація заходів висувають завдання різнопланового характеру і вимагають узгодження в багатьох ланках управління
виробництвом [1]. Для успішного впровадження механізму управління
ОТРВ необхідно на підприємстві розробити або створити інструмент,
який дозволяє чітко, своєчасно впроваджувати комплексну програму
управління ОТРВ [4]. Системність рішень у процесі розробки програми управління ОТРВ повинна забезпечуватися шляхом вироблення
стратегії відтворення основних виробничих фондів підприємства та
управління виробничими процесами
Комплексна програма управління ОТРВ у сучасних умовах
господарювання повинна забезпечувати чітке підпорядкування всіх
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виконуваних робіт цілям розвитку підприємства. Тривалість періоду
визначення стратегії управління ОТРВ повинна бути такою, щоб у
випадку, якщо ОТРВ не задовольняє потреби підприємства в новій
техніці, її можна було б забезпечити за рахунок інших форм відтворення – капітального ремонту і комплексної модернізації.
Теорія і практика розробки комплексних програм вимагає, щоб
у структурі програми містилися такі розділи: – визначення й обґрунтування мети; – призначення програми, її місце в системі планів і
програм; – визначення шляхів досягнення цілей; – ресурсне забезпечення програми; – економічна ефективність програми; – організація
управління; – інформаційно-методичне й організаційне забезпечення
внесення коректувань до програми; – фінансово-економічний механізм управління; – інформаційно-методичне забезпечення розробки
програми.
Загальна логічна схема розробки комплексної програми управління ОТРВ (рис. 1) така: на основі стратегії розвитку підприємства
визначається повна потреба в техніці, необхідній для її досягнення.
Потім ця загальна потреба пропускається через «фільтр» ресурсних
можливостей підприємства, внаслідок чого визначається обсяг робіт
по управлінню ОТРВ. Встановлюються конкретні заходи за термінами, адресами, обсяг і структура необхідних ресурсів, організація
та методи реалізації програми. За необхідності в процесі реалізації
уточнюють і корегують завдання.
На першому етапі розробки комплексної програми, виходячи
із стратегії підприємства, визначається бажаний для підприємства
кінцевий результат, до якого слід прагнути: обсяг та якість продукції,
енергетичні показники: енергоозброєність праці, коефіцієнт корисного використання енергетичних можливостей активної частини ОВФ,
енергопродуктивність, питомі енерговитрати, показники, що характеризують результати господарської діяльності – рентабельність,
прибуток, продуктивність праці тощо; соціальні потреби колективу
підприємства [9].
На другому етапі розробки комплексної програми проводиться
аналіз ОТРВ. Необхідно знати склад, фізичний стан, час перебування
в експлуатації, нормативний термін служби техніки [11]. Відповідно
до цих даних необхідно скласти план виведення техніки з експлуата-
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Рис. 1 – Загальна логічна схема розробки цільової комплексної програми
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ції унаслідок фізичного і морального зносу та зміни потреб у ній за
роками охоплюваного програмою періоду [9].
На підприємстві не повинна знаходитися в експлуатації техніка з
віком понад нормативного терміну служби, інакше зростуть витрати
на ремонт, збільшиться час простоїв, що приведе до збільшення потрібної кількості техніки, і, як наслідок, знизиться енергоозброєність
праці, коефіцієнт корисного використання енергетичних можливостей активної частини ОВФ, енергопродуктивність. Це призведе до
зниження рівнів організаційної, технічної та технологічної складових
ОТРВ і викличе зростання питомих енерговитрат. Після визначення
потреб у ресурсах визначаються ресурсні можливості підприємства в
плановому періоді [5]. Найважливішим ресурсом є фінансові кошти,
які підприємство може використовувати на капітальні вкладення.
В умовах ринкових відносин, тобто при самофінансуванні, їх
розмір визначається в основному фонді розвитку виробництва, науки і техніки, крім того, частину запланованих коштів на капітальний
ремонт, тимчасову відсутність фінансових коштів, в якийсь період
можна заповнити кредитами банків [7]. При зіставленні потреб у
ресурсах з ресурсними можливостями підприємства визначається, чи
всі потреби можуть бути задоволені.
Стратегія виражається встановленням обсягів робіт за кожним
заходом механізму управління ОТРВ і визначенням об'єктів, які повинні бути створені або переобладнані в процесі реконструкції та
переоснащені в процесі технічного переозброєння.
Незадоволені при переозброєнні потреби в техніці повинні, по
можливості, бути задоволені за рахунок капітального ремонту і комплексної модернізації. Це враховується при розробці стратегії відтворення основних виробничих фондів.
Після розгляду всіх ресурсних обмежень, уточнення стратегії
підвищення ОТРВ остаточно визначається склад техніки, яка підлягає впровадженню, капітальному ремонту і комплексній модернізації
в плановому періоді [10].
Організація управління реалізацією комплексної програми
управління ОТРВ повинна бути ретельно продумана й оформлена у
вигляді комплексу регламентуючих документів і конкретних завдань.
Ці документи слід розробити до початку реалізації програми, щоб у
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процесі її здійснення не втрачався час на усунення організаційних негараздів. Комплекс регламентуючих документів включається у вигляді
розділу «Організація управління реалізацією комплексної програми»
до самої програми. У даному розділі повинно бути визначено:
– хто, в які терміни, в якій формі забезпечує включення завдань
програми до річного плану;
– хто, в які терміни, в якому підрозділі здійснює реалізацію окремих заходів управління ОТРВ;
– як кореспондуються завдання програми з іншими розділами плану підприємства;
– хто, в якій формі видає завдання з реалізації конкретних заходів
безпосереднім виконавцям;
– як здійснюється облік, контроль і регулювання виконання завдань програми;
– хто, в які терміни здійснює пролонгацію, корегування програми
й уточнення завдань на найближчий період;
– порядок розгляду і затвердження всіх змін і уточнень програми.
У розділі повинні також міститися документи, що визначають
статус, права і відповідальність керівника програми: положення про
підрозділ управління ОТРВ; методика розробки комплексної програми переозброєння; методика уточнення і конкретизації завдань
програми.
Після завершення розробки комплексна програма повинна пройти всебічну експертизу, а після обговорення і затвердження вона стає
основою для планування і визначення конкретних завдань для усіх
виконавців.
Це обумовлює необхідність створення спеціалізованого підрозділу, що забезпечує виконання всіх функцій управління ОТРВ на
підприємстві.
Пролонгація комплексної програми управління ОТРВ здійснюється за методикою розробки програми. Одночасно з пролонгацією
доцільно здійснювати корегування програми і конкретизацію заходів
та завдань на найближчий період.
У даний час на ГЗКах, як правило, немає спеціалізованих підрозділів з управління ОТРВ. Вирішення окремих питань управління
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ОТРВ покладається на різні підрозділи, а координація, загальне керівництво – на один з них [2].
Проте для всіх цих підрозділів управління ОТРВ не є основним
завданням, у зв’язку з чим воно неминуче відсовується на останній
план. Це, безумовно, позначається на ефективності впровадження
заходів щодо управління ОТРВ.
Відповідно до розподілу обов'язків за організаційно-технічний
розвиток підприємства відповідають керівник і головний інженер (технічний директор). Внаслідок цього, вводити на підприємстві посаду
заступника директора з управління ОТРВ підприємства не доцільно.
Керівник процесом управління ОТРВ повинен бути штатним – тобто
він готує рішення, які потім затверджуються керівництвом підприємства. При виникненні організаційних негараздів, а також питань,
пов'язаних з регулюванням процесу переозброєння та підготовленням
проектів рішень, вони повинні передаватися директорові, який і повинен ухвалювати остаточні рішення [8].
Розмір підрозділу управління ОТРВ визначається обсягом виконуваних ним робіт за напрямками управління ОТРВ.
Отже, взаємодії між підрозділами в процесі управління ОТРВ повинні здійснюватися не безпосередньо, а через спеціальний підрозділ.
На етапі реалізації комплексної програми управління ОТРВ підрозділ виконує такі функції: контролює повноту виконання завдань і
графік виконання робіт; організовує облік виконання всіх робіт, пов'язаних з ОТРВ; аналізує причини відхилення від графіка; готує проекти
рішень з усунення виявлених відхилень і подає їх керівництву; веде
облік виконання заходів комплексної програми і періодично подає
результати керівництву та колективу підприємства; готує пропозиції
щодо матеріального стимулювання учасників робіт з підвищення
ОТРВ підприємства.
Підрозділи підприємства беруть участь у процесі управління
ОТРВ періодично, відповідно до відведеної кожному з них ролі.
У процесі виявлення потреб в здійсненні механізму управління
ОТРВ встановлюються інтереси підрозділу підприємства в здійсненні організаційно-технічного вдосконалення, що повинне послужити
основою для мотивування їх дієвої участі в процесі його планування
і реалізації. Це можна забезпечити не тільки врахуванням їх інтересів
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у забезпеченні потреб у техніці, але і додатковим фінансуванням виконуваних робіт. Оскільки участь в розробці комплексної програми
для підрозділів не входить до звичайних завдань і вимагає додаткових
витрат праці, доцільно виділити додаткові кошти на оплату та їх розподіл доручити відділу управління ОТРВ підприємства.
Отже, підрозділ апарату управління підвищенням ОТРВ включається до процесу управління за матричним принципом. Відповідно
до змісту механізму управління ОТРВ підприємства в розділі
«Організація реалізації комплексної програми управління ОТРВ підприємства» повинні міститися:
– положення про відділ управління ОТРВ підприємства;
– схема розподілу відповідальності між підрозділами підприємства
за поданням інформації і виконанням окремих управлінських
процедур;
– методичні положення з контролю за своєчасністю і повнотою
надання інформації;
– технологічна схема внесення змін до програмної документації;
– інструкція зі складання графіків підготовки і реалізації заходів,
що включає опис процедур їх затвердження, і доведення до
виконавців;
– інструкція про порядок включення завдань комплексної програми до поточних планів підприємства;
– інструкція з контролю за реалізацією окремих заходів і завдань комплексної програми управління ОТРВ у цілому на
підприємстві.
Методика формування комплексної програми управління ОТРВ з
використанням елементів програмного підходу може застосовуватися
на будь-якому рівні управління, обґрунтування варіантів досягнення
цілей управління ОТРВ, переходу від цілей до сукупності управлінських робіт тощо для підприємства, об'єднання, регіону однакові.
Початковим моментом формування комплексної програми є стратегічний план розвитку підприємства, аналіз фактичної ефективності
виробництва і прогноз її основних тенденцій на 5–10 років.
Можливі варіанти плану виробництва і фактична або прогнозована забезпеченість підприємства ресурсами. Виходячи з цього,
розробляється таблиця забезпеченості ресурсами різних варіантів
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плану виробництва, розраховуються наближені оцінки ефективності
приросту забезпеченості ресурсами і завдання щодо зниження матеріало-, фондо-, праце-, енергоємності виробництва.
Механізму управління організаційно-технічним рівнем приділяється особлива увага, так як він найбільш значимо впливає на зниження питомих енерговитрат, при цьому вимагає мінімальних одноразових капітальних вкладень. Його підвищення здійснюється за рахунок
розробки і впровадження організаційних заходів, які дозволяють
підвищити коефіцієнт корисного використання устаткування за потужністю, коефіцієнт корисного використання устаткування за часом,
знизити кількість невикористаних годин планово-попереджувальних
робіт, що, у свою чергу, дозволяє знижувати питомі енерговитрати.
Інформація, що надходить з технологічних підрозділів про стан
енергоозброєності праці, коефіцієнта корисного використання енергетичних можливостей активної частини ОВФ та енергопродуктивності, в підрозділі управління ОТРВ аналізується, та розробляються
заходи щодо його підвищення, при цьому аналізуються ресурсні
можливості, готується наказ про реалізацію заходів та здійснюється
контроль за їх виконанням.
Ефективна реалізація програми забезпечує реалізацію механізму
енергозбереження промислових підприємств, тобто розробку комплексу економіко-організаційних, управлінських, соціальних, технічних і технологічних заходів, за допомогою яких можливе підвищення
ефективності енергоспоживання, тобто зниження його рівня.
Основні напрямки комплексу механізму доцільно зв’язувати з
заходами, проведення яких залежить безпосередньо від внутрішніх
можливостей підприємства і з заходами, проведення яких залежить
від зовнішніх факторів. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності енергоспоживання, необхідно розглядати не як суму приватних
рішень, а як єдиний проект, спрямований на використання резервів
відносних відхилень показників процесу виробництва, що впливає на
ефективність використання енергоресурсів [12].
На підприємствах можуть проводитися заходи, різні за своєю
спрямованістю, капіталоємністю і джерелами фінансування. Можна
виділити три групи енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ), що розрізняються за джерелами фінансування:
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1 група: безвитратні – заходи, що розробляються на рівні виробничих підрозділів і що виконуються персоналом цих підрозділів;
2 група: маловитратні – заходи, що здійснюються за рахунок засобів капітального і поточного ремонту. Подібні заходи не вимагають
великих додаткових витрат, не змінюють продуктивності агрегатів,
але дають значний економічний ефект, до них належать автоматизація,
механізація процесу виробництва, і, як правило, одержуваний економічний ефект від їхнього впровадження значно перевищує витрати.
3 група: високовитратні – заходи, що вимагають значних ресурсів і являють собою економічно обґрунтоване впровадження на підприємствах нових енергозберігаючих технологій.
Найбільш ефективним і доступним джерелом самофінансування
енергозберігаючих заходів повинна бути фактично одержана економія
коштів від реалізації цих енергозберігаючих заходів.
Реалізація самофінансування повинна здійснюватися шляхом
ініціатив з боку керівництва. Сутність принципу самофінансування
полягає в ініціюванні перших етапів реалізації енергозберігаючих
заходів з одночасним забезпеченням повернення вкладених коштів.
Економія засобів від зниження енергоспоживання повинна бути розрахована за методикою довірчої для споживача електроенергії (замовника) і для інвесторів (банк й інші). Фінансування другої і третьої
груп енергозберігаючих заходів повинне здійснюватися поетапно на
основі реінвестування одержаних від економії електроенергії коштів
у подальший розвиток енергозбереження. Фактична економія коштів
від реалізації енергозберігаючих заходів повинна бути локалізована
на рівні показань лічильників (енергомоніторинг) і бухгалтерської
звітності.
Рушійною силою енергозбереження в даному випадку повинні
стати кошти
(1), одержувані від фактичної економії електроенергії підрозділом. До 30 % коштів фактично одержаної економії
підрозділом від енергозбереження направляється на матеріальне стимулювання персоналу, що бере безпосередню участь у здійсненні організаційно-економічного механізму в енергозбереженні, але кошти,
що залишилися, повинні витрачатися безпосередньо на впровадження заходів, розроблюваних підрозділами і скоректованих керуючим
органом.
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(1)
– сума коштів, що спрямовується на самофінансування
де
енергозберігаючих заходів.
Критерієм розподілу заходів на групи можуть служити результати теоретичних розрахунків, резервів підвищення рівномірності
процесу виробництва.
, зумовлені перевиконанням плаВідносні відхилення
нових завдань, можна ліквідувати ефективною організацією планування і нормування робіт, тобто за рахунок енергозберігаючих заходів
першої групи.
і
, економічний зміст
Відносні відхилення
яких різний, а причини виникнення однакові, характеризують величину позитивних відхилень (перевиконання) і негативних відхилень
(недовиконання) від плану, викликаних нераціональним використанням трудових і матеріальних ресурсів. Їхній рівень можна знизити за
рахунок енергозберігаючих заходів другої групи.
Відносні відхилення
, викликані причинами, незалежними від рівня організації робіт, а від виробничо-технічних можливостей підприємства (позапланові простої, ремонт устаткування),
є непереборними. Знизити їх можна тільки після відновлення або
реконструкції основного і застарілого устаткування, тобто за рахунок
третьої групи енергозберігаючих заходів.
Енергозберігаючі заходи при управлінні резервами відносних
відхилень процесу виробництва вимагають визначених коштів. У
той же час вони повинні забезпечити задане планове зниження рівня
енергоспоживання. Досягнення запланованих обсягів економії енергоресурсів, врешті-решт, позначиться на зниженні повної собівартості
продукції, що випускається, і підвищенні прибутку підприємства [3].
Оскільки критерієм розподілу заходів на групи є резерви підвищення рівня відносних відхилень показників процесу виробництва,
розглянемо самофінансування заходів другої групи. В умовах ринкової економіки фактором, що вносить додаткові обмеження в завдання
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добору заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергоспоживання, є обсяг коштів, відведених для цієї мети.
значно обмежує
Розмір наявних коштів на самофінансування
можливості одночасного здійснення всіх розроблених заходів і значно ускладнить завдання техніко-економічного порівняння варіантів
заходів. Отже, завдання можна сформулювати так: розподілити кошти фактичної економії від енергозбереження і-им підрозділом між j
можливими варіантами заходів.
Як критерій оптимальності для добору варіантів заходів пропонується використовувати досягнення суми максимального зниження
рівня енергоспоживання і мінімум сумарних витрат за відібраними
заходами другої групи. При цьому повинен бути обраним конкретний
варіант заходів j(j = 1,....J).
,

(2)

– зниження рівня енергоспоживання в і-ому підрозділі від
де
j-ого варіанта другої групи заходів;
– сумарні витрати на впровадження відібраних заходів другої групи в і-ому підрозділі.
Це відповідає також досягненню максимального зниження собівартості продукції за рахунок проведених енергозберігаючих заходів.
Одночасно можна записати, що
. Ця умова вимагає,
щоб сума витрат на впровадження
за всіма заходами другої групи
не перевищувала наявних засобів на самофінансування
.
Таким чином, загальна схема добору варіантів така: усередині
другої групи j заходи розташовуються в порядку зниження рівня енергоспоживання
й у порядку збільшення витрат на впровадження .
(3)
За перший приймається варіант заходів з найменшими витратами на впровадження. Далі розраховуються для кожного варіанта j
заходів приріст витрат на впровадження стосовно першого варіанта
і стосовно варіанта з найближчими великими інвестиці-

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І МЕХАНІЗМИ
РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

327

ями ΔBj = Bj+1 – Bj. Те ж – щодо зниження рівня енергоспоживання:
.
За цими даними розраховуються показники абсолютної ефективності зниження рівня енергоспоживання стосовно першого варіанта
(4)
і відносної ефективності зниження рівня енергоспоживання стосовно найближчого варіанта
(5)
Отже, методика добору варіантів заходів при цьому буде такою.
1. Відбираються варіанти заходів j, яким відповідає максимальне
значення абсолютної ефективності зниження рівня енергоспоживання
. Далі відбираються також показники відносної ефективності
зниження рівня енергоспоживання цих заходів
і розміщуються
в убутний ряд у даному напрямку, тобто
.
2. З усього набору показників ефективності зниження рівня енергоспоживання за всіма варіантами відбирається той варіант заходів,
якому відповідає максимальне значення цих показників.
за обраними варіантами заходів
3. Визначаються витрати
і порівнюються з сумою коштів на самофінансування
. Якщо
, тобто є вільний ліміт, то процес добору варіантів заходів продовжується шляхом добору максимальних значень
з набору варіантів, що залишився, заходів від великих
значень ефективності до менших, аж до вичерпання коштів на самофінансування, тобто умови
.
4. Після цього за обраними варіантами заходів визначається
економія електроенергії від зниження рівня енергоспоживання ΔNij і
зниження собівартості продукції за рахунок проведених енергозберігаючих заходів.
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ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Е

нергозабезпечення національного господарства
України є складною та комплексною задачею,
від успішності вирішення якої, багато в чому
залежить майбутнє держави. Загальновідомим є факт, що Україна є
енергетично залежною державою. Для забезпечення загальної енергетичної потреби щороку в Україну імпортуються такі паливно-енергетичних ресурси як вугілля, природний газ, сира нафта, нафтопродукти, тощо.
Енергетична залежність загострюється складним економічним
та геополітичним становищем України, недостатньою диверсифікованістю імпортування вище зазначених паливно-енергетичних
ресурсів, тощо. В таких умовах особливої уваги потребує електроенергетика зважаючи на те, що електрична енергія є тим ресурсом,
загальнодержавна потреба в якому задовольняється українськими
підприємствами.
За офіційними даними [1], зі загальної кількості електричної
енергії 51 % виробляється тепловими електростанціями (ТЕС),
25,7 % – атомними (АЕС), 10,2 % – гідроелектростанціями (ГЕС),
13,1 % – теплоелектроцентралями (ТЕЦ) та іншими об’єктами. Не
зважаючи на значущість зазначених підприємств для держави, їх стан
викликає крайню занепокоєність. Так, на початок 2013 року 81 % блоків теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, та 70 % атомних
блоків, перевищили межу фізичного зношення [1]. Тому, зважаючи
на поточний стан підприємств електроенергетичної галузі, вкрай
важливим є розробка шляхів щодо забезпечення надійності роботи
електрогенеруючих підприємств.
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Питанням оцінки та аналізу поточного стану електроенергетики
України, виділенню основних проблем, з якими стикаються електрогенеруючи підприємства, та пошуку шляхів їх вирішення приділяється пильна увага наукової спільноти. Зокрема, у роботах Дорошкевича
А., Земляного М. [2], Лір В., Письменної У. [3], Кобилянської Л. [4]
та інших авторів [5,6] запропоновано напрямки щодо модернізації та
оновлення електрогенеруючих підприємств, зниження рівня зносу
основних засобів та підвищення їх продуктивності, попередження
деструктивного впливу на довкілля та забезпечення комфортних та
безпечних умов праці. Втім, реалізація більшості запропонованих
заходів потребує залучення значного обсягу інвестування, що в складних економіко-політичних умовах складно реалізувати.
Тому, основною метою даного дослідження є розробка та обґрунтування таких заходів, практична реалізація яких дасть можливість
забезпечити надійну роботу електрогенеруючих підприємств за умови залучення незначного обсягу інвестування.
Проведений аналіз енергетичного балансу України за період з
2012 по 2014 роки показав, що попри зниження економічної активності
в Україні та скорочення обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами, суттєвого зниження обсягів кінцевого споживання електричної енергії не спостерігалося (споживання електричної
енергії у 2012 році склало 11839 тис. тонн нафтового еквіваленту
(тис. т. н.е.); у 2013–11828 тис. т. н.е.; у 2014–11041 тис. т. н.е.). Певною
мірою це пояснюється тим, що більшість промислових підприємств
України та окремі об’єкти народного господарства, впроваджують
технології, що дозволяють скоротити використання такого дефіцитного імпортозалежного енергетичного ресурсу, як природний газ
(споживання природного газу в 2012 році склало 26605 тис. т. н.е.; в
2013–24926 тис. т. н.е.; у 2014–20955 тис. т. н.е.), та частково замінити
його електричною енергією.
Динаміка кінцевого споживання електричної енергії та природного газу за період з 2012 по 2014 роки представлена на рисунку 1.
Представлені на діаграмі дані вказують на те, що рівень кінцевого споживання природного газу щороку скорочується, а електричної
енергії залишається майже без змін. Втім, зважаючи на існуючи умови ціноутворення та імпортування природного газу, доцільно зробити
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Рис. 1 – Динаміка кінцевого споживання природного газу та електричної
енергії, тис. т. н.е.

припущення, що тенденція заміни зазначеного енергетичного ресурсу
електричною енергією збережеться у майбутньому. Тоді, обсяг кінцевого споживання електричної енергії, за інших рівних умов, буде
зростати. Це потребує пильної уваги щодо можливості забезпечення
потреби споживачів у електричній енергії, зважаючи на високий рівень зносу основних виробничих засобів українських електрогенеруючих підприємств.
В умовах відсутності необхідного обсягу інвестування в оновлення основних виробничих засобів, перед електрогенеруючими підприємствами гостро постає питання щодо підвищення ефективності
використання вже існуючого парку устаткування, зниження витрат
на його технічне обслуговування та ремонт при забезпеченні достатнього рівня надійності. Згідно проведеного дослідження, на сьогодні,
частка витрат на ремонти і технічне обслуговування устаткування
електрогенеруючих підприємств України, в середньому складає більше 5 % загальної величини витрат зазначених підприємств. Проте, попри значні суми витрат, підвищення надійності роботи устаткування
електрогенеруючих підприємств не спостерігається, навпаки, мають
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місце аварійні відмови устаткування, що окрім витрат на відновлення
виробничої діяльності, спричиняють за собою оплату штрафів енергоринку за порушення графіку навантажень, тощо.
Згідно офіційних даних Держенергонагляду [7], протягом 2012
року на об’єктах електроенергетики було зафіксовано:
• 188,5 тис. технологічних порушень;
• 5158 відключень підстанцій та повітряних ліній електропередачі
(для порівняння в 2011 році 4574 автоматичних відключень);
• 86 відмов І та ІІ категорії в роботі енергетичного обладнання, що
на 37 % більше ніж у 2011 році;
• недовідпуск електричної енергії в 2012 році склав 5,3 млн
кВт*год, що у 2,94 рази перевищує обсяг недовідпуску електричної енергії в 2011 році (1,8 млн кВт*год).
Таке становище багато в чому пояснюється тим, що більшість
підприємств електроенергетики в Україні використовують принципи
технічного обслуговування та планування ремонтів устаткування, які
прописані у “Системі планово-попереджувального ремонту електрогенеруючого обладнання”. Згідно даної системи, у чітко встановлений період часу, ремонту підлягають конкретні одиниці устаткування
не залежно від їх технічного стану, ступеня морального та фізичного
зносу, тощо [3,8–10].
Зрозуміло, що за таких умов планування та реалізації планово-попереджувальних ремонтів, витрати на ремонт устаткування є необґрунтовано завищеними, а очікувана корисність вельми незначною,
що підтверджено вище представленими даними Держенергонагляду.
Проте, на думку експертів [8–10], навіть за умови залучення
незначних обсягів інвестування, є можливість знизити існуючий рівень зносу устаткування підприємств електроенергетики у разі зміни
використовуваної в даний час системи планування ремонтів.
На сьогодні сформовані сучасні підходи до планування ремонтів
та технічного обслуговування устаткування, які апробовані провідними світовими компаніями, лідерами енергетичної і промислової
галузей. Вони реалізовані у таких продуктах, як RCM (Reliability
Centered Maintenance), RMIS (Risk Management Information System),
APM (Asset Performance Management), тощо.
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Зазначені продукти орієнтовані на підвищення надійності роботи електрогенеруючого устаткування та нерозривно пов'язані з
інформаційними системами. Всі вони засновані на постулаті, згідно з
яким підтримка усіх одиниць устаткування в бездоганному стані не є
самоціллю для енергогенеруючого підприємства. Їх основною метою
є забезпечення надійності роботи основних одиниць устаткування
(котел, турбіна, головні паропроводи, генератор, конденсаційне облаштування, тощо), вихід з ладу яких спричинить критичні наслідки
для діяльності електрогенеруючого підприємства, і чим вагомішими
можуть бути наслідки для підприємства, тим більш пильну увагу треба приділяти обслуговуванню саме цих одиниць устаткування.
Зважаючи на те, що переважна кількість дефектів, які можуть
виникнути в процесі роботи устаткування електрогенеруючих підприємств та привести до негативних наслідків (відмова основного
виробничого устаткування, аварія, тощо), мають свої діагностичні
ознаки і параметри, основна увага має приділятися контролю за технічним станом устаткування.
Такий підхід має назву “Система технічного обслуговування та
ремонту устаткування по технічному стану” та передбачає класифікацію вузлів і компонентів виробничого устаткування підприємства
відповідно до критичності наслідків у разі його відмови.
При оцінці імовірних наслідків враховуються такі ситуації, як
зрив виробничих планів вироблення електричної енергії, недотримання норм якості продукції, екологічна катастрофа, тощо. В результаті
формується певна послідовність дій для кожного класу устаткування,
яка заснована на відповідних концепціях технічного обслуговування
та ремонту.
За оцінками спеціалістів [8–10], застосування системи технічного обслуговування та ремонту устаткування по технічному стану призводить до скорочення витрат на ТОіР електрогенеруючих підприємства на 20 % і більше (за рахунок скорочення витрат по малозначних
об'єктах) при збереженні існуючого рівня надійності устаткування та
зниження вірогідності настання тривалої зупинки виробництва.
В той же час, за умови браку інвестиційних ресурсів на оновлення
основних засобів українських електрогенеруючих підприємств, зекономлені кошти доцільно використовувати для підвищення існуючого
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рівня надійності устаткування. Це дозволить без залучення значних
додаткових інвестиційних ресурсів послідовно підвищити рівень надійності устаткування зазначених підприємств, знизити рівень зносу
основних засобів, підвищити фактичний час роботи устаткування та
обсяг виробленої електричної енергії, що є вкрай важливим для енергозабезпечення України.
В рамках даного дослідження було проведено економічне обґрунтування впровадження сучасної системи планово-попереджувальних
ремонтів за технічним станом в умовах ДТЕК Придніпровська теплова електростанція (ТЕС).
ДТЕК Придніпровська ТЕС розташована в місті Дніпропетровськ,
обсяг виробленої електричної енергії станом на 2014 рік склав
185,6 млн кВт*год, теплової енергії 90,6 тис.Гкал. На час проведення
дослідження на підприємстві використовувалася традиційна система
планування ремонтів по графіку, якою передбачалося проведення
ремонтів чітко встановленого переліку обладнання підприємства у
означений час, незалежно від його фактичного технічного стану, рівня фізичного та морального зносу, тощо.
Впровадження системи планово-попереджувальних ремонтів за
технічним станом в умовах ДТЕК Придніпровська ТЕС дозволить
здійснювати планування ремонтів на підставі даних про фактичний
стан та характеристики виробничого обладнання (вплив на надійність
роботи підприємства, ступінь його залучення у виробничому процесі,
пріоритетність проведення ремонту, технічні характеристики, ступінь
фізичного та морального зносу, тощо), виділяючи саме ті одиниці
устаткування, ремонт яких є найбільш доцільним у даний період часу.
Головною метою впровадження системи планово-попереджувальних ремонтів за технічним станом є підвищення технічного рівня
устаткування ДТЕК Придніпровська ТЕС, нарощення фактичного
часу роботи устаткування, обсягу виробництва та реалізації електричної енергії щорічно на 5 % для забезпечення зростаючих потреб
Дніпропетровського регіону в електроенергії.
Інвестиційний проект, що передбачає впровадження системи
планово-попереджувальних ремонтів за технічним станом потребує
придбання спеціального програмного продукту SAP ERP; формування відповідної інформаційної бази контролю поточного технічного
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стану устаткування підприємства; закупівлі спеціальних приладів для
виміру, аналізу, оброблення та обчислення інформації.
Загальний обсяг інвестування у основні засоби складе 1400 тис.
грн. Проект розрахований на чотири роки, а від так, щорічне зростання обсягу виробництва електричної енергії на 5 %, зажадає інвестування у поповнення обігових коштів. Згідно проведених розрахунків,
інвестиції у поповнення обігових коштів в першому році реалізації
проекту складуть 15,25 млн.грн., у другому – 16,52 млн.грн., у третьому – 16,81 млн.грн., у четвертому – 17654,51 тис.грн.
Загальна величина витрат на виробництво електричної енергії по
роках реалізації проекту складе: 1 рік – 2448735,25 тис.грн.; 2 рік –
2549282,46тис.грн.; 3 рік – 2654857,04 тис.грн.; 4 рік – 2765710,34 тис.
грн.
Зростання обсягу виробництва електричної енергії призведе до
відповідного зростання величини виторгу від її реалізації. Слід зазначити, що при виробництві електричної енергії, в якості побічного
продукту, відбувається виробництво теплової енергії, яка реалізується
населенню та підприємствам Дніпропетровщини. Отже, загальна величина виторгу від реалізації продукції ДТЕК Придніпровська ТЕС
включає виторг від реалізації електричної енергії та теплової енергії,
та складатиме по роках реалізації проекту: 1 рік – 2488943,35 тис.
грн.; 2 рік – 2608196,42 тис. грн.; 3 рік – 2733412,14 тис. грн.; 4 рік –
2864888,65 тис. грн. Приріст прибутку від реалізації продукції ТЕС
по роках реалізації проекту складе: 1 рік – 17465,10 тис. грн.; 2 рік –
36170,96 тис. грн.; 3 рік – 55812,10 тис. грн.; 4 рік – 76435,31 тис. грн.
Обґрунтування економічної ефективності інвестиційного
проекту проведено за таких умов: джерелом фінансування є власні
кошти підприємства; вартість капіталу прийнято на рівні 28 %. Тоді,
значення чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту становить 61931,67 тис. грн.; дисконтований період окупності проекту
дорівнює 1,04 роки, що менше строку реалізації проекту (4 роки);
внутрішня норма прибутковості проекту значно перевищує вартість
інвестованих коштів (318>28). Отже, можна зробити загальний висновок щодо економічної доцільності впровадження системи планово-попереджувальних ремонтів за технічним станом в умовах ДТЕК
Придніпровська ТЕС.
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Роблячи висновок, слід наголосити на тому, що впровадження
системи планово-попереджувальних ремонтів за технічним станом
забезпечує щорічне підвищення надійності роботи устаткування
ДТЕК Придніпровська ТЕС та, що особливо важливо, не потребує
залучення значного обсягу інвестиційних ресурсів.
Послідовне підвищення технічного рівня устаткування підприємства дозволяє щорічно нарощувати фактичний час його роботи, а
від так і обсяг виробництва та реалізації електричної енергії, що є
вкрай важливим для енергетичного забезпечення України та повністю
відповідає завданням “Енергетичної стратегії України на період до
2030 року” [1].
Отже, на сучасному етапі функціонування української електроенергетики, одним зі можливих шляхів підвищення надійності та ефективності роботи електрогенеруючих підприємств є впровадження сучасних систем планово-попереджувальних ремонтів. Впровадження
таких систем, по-перше, не потребує значних інвестиційних ресурсів,
а по-друге, забезпечує послідовне підвищення надійності роботи основного електрогенеруючого устаткування, зниження загальної величини його зносу, що є вкрай важливим для забезпечення енергетичної
безпеки держави.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОЇ
ПЕРЕРОБКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИРОВИНИ
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОКОРУНДУ

В

умовах відсутності в Україні високоякісних
бокситів виробництво електрокорунду, який
використовується для виготовлення абразивного інструменту та виплавки синтетичних шлаків для чорної металургії, здійснюється із агломерованих якісних імпортних бокситів.
Реальною сировинною базою, котра може задовольнити зростаючу потребу в електрокорунді цілого кола галузей промисловості, є
вітчизняні каоліни Новоселицького, Володимірівського, Положського
і Глуховецького родовищ та низькоякісні боксити Високопольського
родовища.
При цьому, якщо якість імпортної і вітчизняної сировини відрізняється приблизно на 10 %, то ціна – майже в 3–4 рази. Практично
единою перешкодою промисловому впровадженню агломерованих
вітчизняних низькоякісних матеріалів, що містять глинозем, у виробництво електрокорунду, є значне зменшення продуктивності електропечі внаслідок більш низького вмісту А12О3, порівняно з імпортними
бокситами.
• у Національній металургійній академії України у різні роки розроблені і випробувані у напівпромислових і промислових умовах
технології використання вітчизняної сировини, що забезпечують

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І МЕХАНІЗМИ
РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

339

збільшення продуктивності плавильних агрегатів (за рахунок
оптимальних способів його збагачення і окускування) і отримання стандартного продукту, який за технічними показниками
і якістю не поступається електрокорунду, котрий виплавляється
із імпортних бокситів [комплексний характер сировини, котра
переробляється, та містить два цінних компоненти: алюміній і
кремній, мета витягу яких різна;
• наявність декількох сировинних джерел цих компонентів (боксити, каоліни, дистенсіліманіти та ін.);
• вплив якості вихідної сировини залежно від вмісту в ній глинозему і домішкових окислів;
• одночасне отримання в одному агрегаті (електропечі) двох
продуктів: електрокорунду і феросиліцію, що відрізняються фізико-хімічним складом; споживчою вартістю; при цьому неможливо відмовитися від виплавки будь-якого з цих продуктів;
• значна енергомісткість виробництва продуктів із різних матеріалів (велика питома витрата електроенергії на технологічні
потреби);
• неоднаковий вихід продуктів залежно від виду сировини, що
використовується, і способу її підготовки.
Виявлення, якісний і кількісний аналіз об’єктивних чинників
переробки матеріалів, що містять глинозем, є однією з найважливіших методичних особливостей її економічної оцінки. Ці чинники
здійснюють вирішальний вплив на формування виробничих витрат
по продуктах і обумовлюють необхідність розробки спеціальної методології як визначення індивідуальних витрат на їх отримання, так і
порівняльної ефективності використання вітчизняної сировини.
Методичні особливості дослідження комплексної переробки
матеріалів, що містять глинозем, для виробництва електрокорунда
пов’язані також із вибором бази порівняння. Всі методики при виборі
найбільш економічних варіантів нової техніки рекомендують показники найкращої впровадженої або розробленої в проектах вітчизняної і закордонної техніки. Розглянемо обґрунтування цього вибору
при оцінці комплексного використання сировини для виробництва
електрокорунду.
У Канаді, США, Німеччині та інших країнах виплавка електрокорунду відбувається із імпортних або власних високоякісних кам’янистих бокситів, що відрізняються підвищеним вмістом глинозему та
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мають незначну кількість домішок. Для найбільш продуктивного використання їх у процесі плавки необхідні тільки дегідратація та відсів
дріб’язку, а окускування їх не потрібне. В Україні ж використовуються
глиністі боксити більш низької якості зі значно меншим вмістом глинозему, але з більшою кількістю домішок і вологи. Підготовка таких
бокситів до плавки потребує не тільки дегідратації, але й окускування. Що стосується вітчизняної сировини, і в особливості каолінів, то
їх фізичні властивості (глиніста порода) також обумовлюють необхідність окускування. Вітчизняні боксити, унаслідок підвищеного вмісту
окислів заліза, потребують ще й попереднього збагачення.
Крім того, виробництво електрокорунду в закордонних країнах
здійснюється в дугових печах з відносно невеликою потужністю
трансформатора (0,65:3,2 МВА), які працюють, головним чином,
блоковим процесом, що обумовлено використанням високоякісних
бокситів і незначною потребою в електрокорунді.
Отже, закордонна техніка і технологія підготовки бокситів не можуть бути використані у якості бази порівняння при оцінці варіантів
отримання електрокорунду із вітчизняних низькоякісних матеріалів,
що містять глинозем.
Оскільки завдання дослідження полягає в тому, щоб надати оцінку і різним видам вітчизняної сировини, і способам його підготовки,
то порівняння варіантів слід виконувати у двох напрямках:
I – за видами сировини (стосовно кожного із способів підготовки: агломерації і брикетування);
II – за способами підготовки (окремо по кожному виду сировини).
Розгляд двох способів підготовки пояснюється не тільки зменшенням продуктивності печі по електрокорунду при роботі на агломерованій вітчизняній сировині, порівняно з використанням агломерованих імпортних бокситів, але й низкою вад, котрі властиві самому
процесу агломерації як способу підготовки матеріалів. У зв’язку з
цим виникає необхідність і в наявності двох базових варіантів для
порівняння, вибір яких проводили з урахуванням технології, техніки
і підприємства.
Єдиним способом окускування імпортних бокситів в умовах
свогодення є їх спікання на агломашині УЗТМ‑50 ПАТ «Запорізький
абразивний комбінат». Крім того, існує робочий проект дослідно-промислової брикету вальної дільниці на цьому ж підприємстві. Отже,
існують дві технології підготовки сировини: агломерація (краща
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технологія, що є в Україні) і брикетування (краща технологія, спроектована в Україні), котрі і є базовими для порівняння.
Безперечні техніко-економічні переваги прогресивної технології
«на випуск» (скорочення тривалості плавки в 3,5 рази, зменшення
питомої витрати електроенергії і чисельності обслуговуючого персоналу, поліпшення умов праці), порівняно з блоковим процесом,
що підтверджені досвідом роботи підприємств абразивної галузі на
протязі останніх років, визначили вибір даної технології при проведенні промислових і напівпромислових випробувань з використання
вітчизняної сировини.
З вибором еталону технології пов’язане обґрунтування техніки.
Промислові випробування вітчизняної сировини відбувалися в електропечах з потужністю трансформатора 10,5 МВА, дослідно-промислові – в печі 1,2 МВА. В умовах сьогодення в галузі експлуатуються
електропечі з потужністю трансформатора 16,5; 10,5 і 4,5 МВА.
Здавалося б на перший погляд, що у якості бази порівняння слід обрати найпотужніші печі. Але конструктивні ваді печей потужністю
16,5 МВА до цього часу не дозволяють здійснювати процес виплавки
електрокорунду із задовільними техніко-економічними показниками,
оскільки їх експлуатація супроводжується частими і тривалими технологічними простоями. Що стосується застарілих печей для блокового процесу потужністю 4,5 МВА, то передбачається їх демонтаж з
заміною на печі потужністю 10,5 МВА. Виходячи з вищенаведеного,
у якості бази порівняння прийнята виплавка електрокорунду в печах
потужністю 10,5 МВА в умовах ПАТ «Запорізкий абразивний комбінат», який по суті є єдиним підприємством, котре виробляє бокситний
агломерат, забезпечуючи не тільки власні потреби, але й здійснюючи його реалізацію іншим споживачам. Ураховано також наявність
умов на комбінаті для створення брикетувальної дільниці, близькість
розташування його до родовищ вітчизняної сировини, економічний
розвиток даного промислового району. Таким чином, у якості бази порівняння прийнято виробництво електрокорунду у ПАТ «Запорізький
абразивний комбінат» в печах потужністю трансформатора 10,5 МВА,
які працюють по технології «на випуск» їз агломерованих імпортних
бокситів (I базовий варіант) і брикетованих імпортних бокситів (II базовий варіант).
Кінцевими продуктами для визначення річного випуску при
використанні вітчизняних матеріалів, що містять глинозем, прийняті
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феросиліцій і кусок електрокорунду фракції 300–0 мм, оскільки подальша переробка останнього не залежить від виду сировини і способу ії підготовки.
Безпосередньо зі здійсненням порівняння варіантів пов’язано
і приведення їх до зіставного виду. Як уже зазначалося, можливість
використання вітчизняної сировини замість більш якісних імпортних
бокситів обумовлена отриманням електрокорунду однакової якості,
що є однією з умов зіставлення варіантів. При електрометалургійній
переробці вітчизняних бокситів досягається порівнюваність з базовими варіантами і за якістю феросплаву, що при цьому отримується.
Використання каолінів, котрі є якісно іншим видом сировини, що
містить глинозем, на відміну від бокситів забезпечує виробництво феросплаву з більш високою концентрацією кремнію марок ФС 18, ФС
20 і ФС 25 (при підвищенні вмісту кремнія у феросплаві більш 25 %
його щільність практично не відрізняється від щільності електрокорунду, що ускладнює їх розподіл в процесі плавки і кристалізації).
Методологія зіставлення варіантів за обсягом випуску продукції,
котра є різна за фізико-хімічним складом, споживчими властивостями
і призначенням, визначена у відповідності з раніше сформулюваним
принципом диференційованого розгляду ефективності отримання
кожного продукту і комплексу в цілому та вибору у якості критерія
порівняльної ефективності мінімальних приведених витрат на виробництво потрібної кількості продукції. Це має особливе значення,
оскільки досить часто розрахунки ефективності комплексної переробки сировини виконуються відносно заданого обсягу сировини (родовища, річного матеріального потоку на підприємстві і таке інше).
Зазвичай порівнюються показники варіантів отримання продукції за умов однакових масштабів переробки сировини. Така умова
зіставлення варіантів розглядається у працях Д. Т. Кузнецова [8],
А.С. В’юхіної, Л. П. Іванової [6] та інших авторів. Неприйнятність
порівняння за вихідною сировиною при використанні каолінів і бокситів обумовлена різною їх якістю. Але очевидно подібна постановка
питання і зовсім недоречна, оскільки завдання підприємства – не
переробка сировини, а виробництво продукції. Отже, застосування
вітчизняних матеріалів розглядається не як метод переробки заданого
обсягу сировини, а як спосіб отримання певної кількості продукції,
що обумовлена потребами.
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Що стосується феросиліцію, то при переробці бокситів, як імпортних, так і вітчизняних, вихід його мало змінюється. У той же час
перехід на каоліни викликає різке зростання виходу феросиліцію,
якій по суті стає головною продукцією переробу. При цьому значно
скорочується кількість електрокорунду, що виробляється, хоча у загальній сумі вихід комплексу цих продуктів за рахунок феросиліцію
не змінюється.
Однак, оскільки у даному дослідженні ставиться конкретне
завдання щодо визначення ефективності переводу виробництва електрокорунду з імпортних бокситів на вітчизняну сировину, умовно
приймається і при переробці каолінів у якості основної вимоги зіставлення варіантів рівність їх за обсягом виплавки електрокорунду,
з урахуванням при цьому ефекту від випуску додаткової кількості
феросплава.
Продукція, що виплавляється із каолінів, за обсягом і якістю
феросиліцію відрізняється від виробленої із бокситів. Для порівняння
всі варіанти приводяться до умовно рівного виробничого ефекту з
варіантом роботи електропечі на брикетованих каолінах, який забезпечує найбільшу кількість отримуваних продуктів. Недостатній обсяг
феросиліцію у відповідних варіантах оцінено по капіталомісткості і
собівартості його виробництва на феросплавних заводах. Потім визначаються приведені витрати на отримання умовно зіставного обсягу продукції. З метою виявлення доцільності реалізації феросплаву
витрати за обраним оптимальним варіантом зіставлені з витратами на
виробництво продукції із традиційної сировини.
Отже, специфіка методології зіставлення варіантів переробки
матеріалів, що містять глинозем, полягає у послідовному визначенні:
експлуатаційних витрат, капіталовкладень і приведених витрат на виробництво продукта (або комплексу їх, там де вони є) за всіма варіантами; витрат на отримання недостатнього обсягу продукції порівняно
з варіантом, котрий забезпечує максимально потрібну їх кількість;
поточних витрат, капіталовкладень і приведених витрат на отримання
умовно зіставної продукції.
Досить специфічною є методологія розподілу витрат на продукти,
що отримуються при використанні каолінів, оскільки об’єктом обліку
при їх електрометалургійному переробі є комплексний виробничий
процес в цілому, а об’єктом калькулювання – два корисних продукти.
Для всіх ситуацій, коли об’єкт обліку витрат ширше об’єкту кальку-
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лювання, а витрати на отримання декількох продуктів виробничого
процесу є загальними, характерно те, що вони розподіляються між
калькуляційними одиницями, за умовним показником, і лише після
розмежування витрат за об’єктами калькуляції з’являється можливість визначити собівартість одиниці продукції.
Процес електрометалургійного переробу каолінів характеризується тим, що при отриманні продукції виникають два види витрат.
Перший вид складають витрати, які є конкретними по відношенню
до продуктів і відносяться на них за прямою ознакою: витрати на
стружку, прямі витрати, що пов’язані з доробкою продуктів на визначених стадіях технологічного процесу (дроблення електрокорунду і
розливка феросиліцію). Якщо витрати на дроблення електрокорунду
безпосередньо пов’язані з отриманням цього продукту, то витрати на
стружку і розливку феросплаву відносяться тільки на феросиліцій.
Попродуктна локалізація виробничих витрат з метою включення їх у собівартість електрокорунду і феросиліцію прямим шляхом дозволяє підвищити достовірність обчислення індивідуальної
собівартості кожного з них. У той же час аналітичний облік витрат
не може забезпечити прямого віднесення всіх витрат на конкретні
продукти комплексу. Обумовлено це наявністю іншого виду витрат,
які є загальними, непрямими по відношенню до продуктів процесу,
і потребують розподілу. Для розмежування загальних виробничих
витрат між продуктами комплексу слід використати умовну, але обґрунтовану базу, яка повинна відображати взаємозв’язок з витратами,
що розподіляються.
В процесі дослідження удосконалено методичні положення визначення поточних витрат на отримання електрокорунду і феросиліцію,
котрі полягають в урахуванні витрат на їх комплекс, виокремленні прямих витрат, диференційованому розподілі непрямих витрат і підсумуванні прямих і «розподілених» витрат по кожному з продуктів окремо.
Розподіл загальних витрат здійснено на основі натуральних критеріїв для кожного виду витрат, що функціонально пов’язані з критеріями їх формування.
Рекомендовані у якості критеріїв розподілу витрат праці і витрат
по переробу – вихід електрокорунду і феросиліцію.
Виробництво цих продуктів здійснюється з одного і того ж виду
сировини в єдиному технологічному процесі за один і той же час
функціонування сукупної робочої сили і засобів праці, тому витрати
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праці і витрати по переробу для електрокорунду і феросиліцію однакові у розрахунку на однакові одиниці їх обсягу.
Оскільки продукти, що виробляються з каолінів, відрізняються
характером и часткою основної речовини, що увійшла в кожен з них,
а відновлення елементів із окислів супроводжується різними витратами тепла, то корисні компоненти цієї багатокомпонентної сировини
не однакові на одиницю кожного продукту.
Обґрунтовано і запропоновано у якості критерію розподілу цих
витрат показник витрати електроенергії на отримання електрокорунду і феросиліцію при виплавці комплексу. На його основі здійснено
розподіл витрат пропорційно вмісту корисних компонентів в сировині і їх витягу в продукти, що отримуються (оскільки кожен елемент
ураховано у вигляді витрати енергії на його відновлення). Витрата
електроенергії на електрокорунд і феросиліцій є загальним показником, притаманним процесу переробки каолінів, оскільки він враховує якісні особливості сировини і специфіку технології і організації
виробництва.
Запропонована схема обчислення узагальнюючих коефіцієнтів,
у яких кількісно виражаються рекомендовані критерії розподілу непрямих витрат.
До методичних особливостей економічної оцінки виробництва
електрокорунду із вітчизняної сировини відноситься також обґрунтування можливості застосування ціннісної характеристики. Оскільки
досліджувані технології знаходяться у стадії розвитку і освоєння, а
впровадження їх передбачається у перспективі, то доцільно було б
поточні витрати оцінювати за перспективною собівартістю. Така
оцінка дозволила б урахувати вплив технічного прогресу у всіх галузях виробництва (видобування, збагачення, підготовки і переробки
її). Однак неможливість отримання відомостей щодо перспективної
собівартості імпортних бокситів, що споживаються у виробництві
електрокорунду у базових варіантах, котра обумовлена існуванням
комерційних таємниць, не дозволяє використовувати подібний показник для оцінки вітчизняної сировини.
Відомо, що обмеженість природних ресурсів і різні напрямки
використання їх з неоднаковою ступінню ефективності передбачають
необхідність оцінки не за прямими витратами, а з урахуванням диференціальної ренти, що відповідно потребує наявності обґрунтованих
замикаючих витрат. У наш час такий показник для оцінки імпортних
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бокситів відсутній, що унеможливлює застосування замикаючих
витрат у розрахунках ефективності використання матеріалів, котрі
містять глинозем.
Відмінність економічної суті собівартості, цін, замикаючих витрат свідчить про недоречність одночасної участі методично різних
показників у формуванні розрахункової ефективності комплексного
використання сировини, що містить глинозем.
Імпортна сировина оцінюється тільки на підставі діючих зовнішньоторговельних цін. Оскільки розрахунки, що виконуються, мають
перспективний характер, повинні враховуватися зміни цін, прогноз
яких стає обов’язковим. Рівень і структура ціни залежать від динаміки
ціноутворювальних чинників: собівартості, прибутку, фондомісткості,
а також від можливих змін економічної кон’юктури. Зазвичай прогноз цін на 10–15–річний період виконується розрахунком галузевих
індексів цін на підставі вартісного міжгалузевого балансу. Оскільки
вітчизняні боксити для виробництва електрокорунду застосовували
упродовж нетривалого періоду часу і до того ж майже 50 років тому
назад, використання даного методу для прогнозування цін неможливе.
Тільки розрахунок перспективних приведених витрат на отримання
бокситів і каолінів, на підставі повного відшкодування витрат на їх
здобування, включаючи і витрати на геологорозвідувальні роботи, є
єдиною можливою умовою, що дозволяє урахувати вплив науково-технічного прогресу і розвитку виробничих сил на динаміку і структуру
суспільного виробництва. Оскільки формула приведених втрат по суті
являє собою модифіковану форму вартості по принципу ціни виробництва, то оцінка вітчизняної сировини на рівні перспективних приведених витрат у певній мірі відповідає вимозі прогнозування цін.
Ретроспективний аналіз зовнішньоторгівельних цін на імпортні
боксити для виробництва електрокорунду показав стійку тенденцію
їх підвищення. Що стосується прогнозу цін на імпортну сировину, то
кількісна оцінка іі на даному рівні досліджень неможлива. Але якісна
сторона не визиває сумнівів – зовнішньоторгівельні ціни з урахуванням зростання витрат на транспортування будуть збільшуватися і
в подальшому. Отже з певною ступінню умовності при розрахунку
порівняльної ефективності приймається наступне положення: якщо
переробка каолінів і бокситів, котрі оцінюються за перспективними
приведеними витратами, буде більш економічною, ніж використання
імпортних бокситів на основі діючих цін, то при зростанні останніх
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в майбутньому застосування вітчизняної сировини буде ще більш
вигідним. З метою уточнювання впливу на величину економічного
ефекту різниці цін на сировину паралельно виконуються розрахунки
при оцінці імпортних і вітчизняних матеріалів, що містять глинозем,
за діючими оптовими цінами.
У зв’язку з відсутністю перспективних цін на інші основні і
допоміжні матеріали, паливо, електроенергію і транспортні перевезення, ці витрати у розрахунку собівартості електрокорунду ураховуються за діючими оптовими цінами і тарифами в умовах конкретного
підприємства – ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». Оскільки
порівняльна оцінка вибору найбільш ефективного варіанту визначається за різницею приведених витрат, а не за їх абсолютними рівнями,
то будь-яка зміна даних цін у перспективі не вплине на відносне значення цих показників і отримані результати збережуть своє значення.
Таким чином, розглянуті і обґрунтовані основні принципіальні
особливості методики оцінки ефективності використання вітчизняної
сировини у виробництві електрокорунду.
Вони передбачають:
- по-перше, аналіз економічних передумов, що визначають доцільність, тобто необхідність, можливість і вигідність використання
вітчизняних бокситів і каолінів у виробництві електрокорунду;
- по-друге, вибір для оцінки комплексної переробки вітчизняної
сировини методу порівняльної економічної ефективності, у якості основного принципу якої виступає принцип альтернативності
витрат;
- по-третє, визначення сутності критеріїв порівняльної ефективності комплексної переробки вітчизняних матеріалів, що містять
глинозем;
- по-четверте, вимогу повного обліку усі елементів ефекту комплексної переробки цієї сировини, необхідних для приведення
варіантів у зіставний вид;
- по-п’яте, необхідність існування системи показників для різного
вияву порівняльної ефективності комплексної переробки сировини, враховуючи багатофакторний характер іі формування та
різні завдання ії оцінки;
- по-шосте, виявлення, якісний і кількісний аналіз об’єктивних
чинників переробки вітчизняних матеріалів, що впливають на
формування виробничих витрат по продуктах;
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- по-сьоме, розподіл поточних витрат на електрокорунд і феросиліцій, що утворюються при комплексній переробці каолінів,
комбінованим способом з окремим урахуванням прямих витрат і
диференційованим поділенням непрямих витрат на основі натуральних критеріїв для кожного виду витрат;
- по-восьме, обґрунтування вибору баз порівняння при оцінці варіантів використання вітчизняної сировини;
- по-дев’яте, специфіку методології зіставлення варіантів за обсягом випуску продукції, котра є різною за фізико-хімічним складом, споживчими властивостями і призначенням;
- по-десяте, обґрунтування можливості використання цінностних
характеристик вітчизняної сировини для визначення граничних
умов її застосування.
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В

горнорудной промышленности обеспечению
безопасности труда придается большое внимание, но уровень аварийности и производственного травматизма на горно-обогатительных предприятиях довольно
высок из-за нарушения технологических режимов, правил безопасности и производственной санитарии, неудовлетворительного обучения безопасным приемам труда, формального проведения инструктажей по технике безопасности, отсутствия современных и более
эффективных средств защиты от вредных факторов. Многочисленные
исследования показали, что наряду с техническими и организационными причинами производственного травматизма, значительную роль
играют субъективные и личностные причины поведения персонала.
В отечественной и зарубежной литературе проблемы обеспечения безопасности труда находят отражение во многих научных работах и публикациях.
Социально-экономическая
эффективность
мероприятий
по охране труда рассматривалась в работах С. Г. Гендлера,
Д. А. Господарикова, Ф. Громова, Н. П. Калининой, В. Г. Макушина,
В. Б. Носова,
Б. Н. Петухова,
Г. В. Саенко,
А. П. Соловьева,
К. Н. Ткачук, Г. Черкасова и др. В этих работах раскрывается взаимосвязь социальных и экономических показателей состояния
безопасности труда и их влияние на эффективность деятельности
предприятия.
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Зарубежные авторы М. Блэр, П. Дорман, К. Мейер, А. Мэйнард и
др. оценивали влияние результативности новых механизмов управления безопасностью труда.
Применение на обогатительных фабриках современного высокотехнологичного оборудования формирует повышенные требования к уровню профессиональной подготовки и профпригодности
обслуживающего персонала фабрик. Соответственно, что все время
возрастают квалификационные требования к работникам и мера их
ответственности [1]. В настоящее время наряду с повышением автоматизации и механизации производственного процесса опасность
травм не уменьшается. Современное технологическое и конвейерное
оборудование требует постоянного присутствия обслуживающего
персонала, наблюдения, регулирования, технологического контроля и
своевременного ремонта. Таким образом, к специфическим особенностям обогатительного производства относятся:
- размещение всего применяемого оборудования в закрытых помещениях, что определяет повышенные требования к условиям
рабочей среды, шум, вибрация;
- последовательность, поточность и непрерывность производства;
- использование крупногабаритного мощного оборудования;
- выделение на отдельных технологических операциях пыли в
опасных концентрациях;
- повышенные влажность и температура в отдельных помещениях
и на отдельных операциях;
- электробезопасность;
- коллективные формы организации труда и отсутствие постоянных рабочих мест.
Одна из доминирующих причин травматизма – неосторожность
и невнимательность пострадавших, что обусловлено утомлением под
влиянием неблагоприятных факторов санитарно-гигиенического характера (повышенным шумом, запыленностью, недостаточной освещенностью рабочих мест и др.).
По характеру выполняемой работы персоналом фабрики, травматизм распределяется следующим образом: обслуживание ленточных
конвейеров – 28 %, обслуживание технологического оборудования –
18 %, обслуживание электрооборудования – 3 %, передвижение по
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1- обслуживание ленточных конвейеров
2- обслуживание технологического
оборудования
3- обслуживание электрооборудования
4- передвижение по отметкам фабрики
5- ремонтные работы
6- электрогазосварочные работы
7- обслуживание грузоподъемных
механизмов.

Рис. 1 – Распределение травматизма по характеру выполняемой работы

отметкам фабрики – 14 %, ремонтные работы – 23 %, электрогазосварочные работы – 6 %, обслуживание грузоподъемных механизмов –
8 % (рис. 1.)
Основное количество травм происходит при обслуживании ленточных конвейеров. К техническим причинам травматизма на ленточных
конвейерах относятся: несовершенство методов стыковки ленты (5 %),
качество инструментов (13 %)), наличие ограждений (30 %) и очистителей ленты (4 %); боковое смещение ленты (13 %), а также отсутствие
надежных ловителей ленты в крутонаклонных конвейерах (рис. 2.).
Причины травматизма рабочих при эксплуатации технологического оборудования разделяются на технические и организационные.
К техническим причинам травматизма относятся: неудовлетворительное техническое состояние оборудования – 4 %, недостатки кон1- несовершенство методов стыковки
ленты
2- отсутствие или неудовлетворительное
состояние инструмента
3- отсутствие или несовершенство
ограждений
4- несовершенство очистителей ленты
5- боковое смещение ленты
6- отсутствие надежных ловителей ленты
в крутонаклонных конвейерах.

Рис. 2 – Технические причины травматизма на ленточных конвейерах
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струкций машин – 5 %, несовершенство защитных средств – 2 %, неудовлетворительное состояние инструмента – 1 %. Организационные
причины: неудовлетворительная организация профилактических и
ремонтных работ – 20 %, недостаточный технадзор – 12 %, нарушение инструкций по охране труда – 3 6 % (рис. 3.).
Таким образом, анализ непосредственных причин возникновения несчастных случаев, их тщательное исследование указывает на
то, что каждый работник может стать источником возникновения
несчастных случаев. Невыполнение требований, предъявляемых
правилами техники безопасности, недостаточная квалификация, физические и психические недостатки, усталость, отсутствие чувства
ответственности за свое поведение и другие отрицательные качества
и особенности характера человека повышают возможность травматизма. Анализ научных работ [2, 3] показал, что вопросы обеспечения
безопасности труда на обогатительных фабриках с учетом специфики
их функционирования исследовано не достаточно, а также показывает
необходимость учета человеческого фактора оказывающего влияния
на частоту и тяжесть несчастных случаев наряду с техническими и
организационными причинами.
В условиях производства применительно для оценки человека
(работника) его личностных качеств, профессионального уровня,
навыков, инициативности, коммуникабельности, круга профестехнические:
1- неудовлетворительное техническое
состояние оборудования
2- недостатки конструкций машин
3- несовершенство защитных средств
4- неудовлетворительное состояние
инструмента
организационные:
5- неудовлетворительная организация
профилактических и ремонтных
работ
6- недостаточный технадзор
7- нарушение инструкций по безопасности труда

Рис. 3 – Причины травматизма при обслуживании технологического
оборудования
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сиональных интересов, ответственности применяется понятие
«компетенция».
Понятие «компетенция» было использовано в работах Г. Каннака,
доказывающих необходимость развития компетенции каждого работника для успеха всей деятельности организации. Он определил
компетенцию как рациональное сочетание знаний и способностей,
которыми обладают работники данной организации на необходимом
промежутке времени. Модели корпоративных компетенций, предложенных Д. Мак-Клелландом, определяют компетенцию как характеристику, необходимую для успешной деятельности. Часть исследователей понимают под компетенцией рациональное сочетание знаний,
навыков, способностей, которыми должен обладать работникам в
определенный период их деятельности [4].
Рассматривая подходы к определению понятия «компетентность» украинскими учеными [5, 6, 7] определено, что они по-разному толкуют данное понятие. Наибольшее распространение получило
определение компетентности как «совокупности знаний и умений,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности:
умение анализировать, предвидеть последствия профессиональной
деятельности, использовать информацию» [8]. С. Бондарь приводит
следующее определение компетенции: «Компетенция – это способность решать проблемы, которая обеспечивается не только владением
готовой информацией, но и интенсивным участием ума, опыта, творческих способностей», далее отмечает, что «… компетентность – это
способность личности действовать. Но ни один человек не будет
действовать, если он лично не заинтересован в этом. Природа компетентности такова, что она может проявляться только в органическом
единстве с ценностями человека, то есть в условиях глубокой личностной заинтересованности в данном виде деятельности … Итак,
ценности являются основой любых компетенций» [9].
Таким образом, уровень компетенции персонала по своему
функциональному предназначению является одним из комплексных
факторов совершенствования системы управления охраной труда
(СУОТ) на горнорудных предприятиях. Из анализа определений
«компетенции» зарубежными и украинскими учеными мы принимаем содержание и сущность данного понятия, изображенного на рис. 4.
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Рис. 4 – Содержание и сущность понятия «компетенция»
Каждый из представленных факторов на рис. 4 по-своему
влияет на уровень безопасности труда на обогатительной фабрике.
Компетенция персонала – категория очень динамичная, развивающаяся. Она может быть значительно повышена за счет постоянного
обучения, самообразования и особенно мотивации. Поэтому, «компетенция» – это рациональное сочетание способностей, личностных
качеств и мотивации персонала предприятия, рассматриваемых во
временном интервале.
По нашему мнению компетенция и есть тот комплексный показатель человеческих факторов, которые необходимо учитывать при
разработке мероприятий по повышению уровня безопасности труда
на горных предприятиях.
Установление связи между человеческими факторами (Хi) и
уровнем компетенции (Kt) персонала предполагает необходимость количественной оценки значимости таких связей и их отбора в результате решения. Указанная оценка количественной меры взаимосвязи
требует большого числа исходной информации, разнообразнейших
факторов. Естественно, что не все факторы влияют на уровень компетенции равноценно.
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Kt = f (Xi )

(1)

Составим модель, которая включает такие (отобранные в результате экспертного анализа) самые важные группы факторов:
Сi – способности;
Лi – личностные свойства;
Мi – мотивация.
Подставив в математическую модель (1) группы факторов, которые влияют на уровень компетенции персонала, получим:
Kt = f (С,Л,М)

(2)

В развернутом виде модель можно записать так
Kt = b0 + ∑bCCi + ∑bЛ Л i + ∑bМ Мi

(3)

де – г руппы постоянных коэффициентов;
Ci, Л i, Мi – группы показателей, которые влияют на уровень
компетенции.
Количественное влияние вышеперечисленных групп факторов
на формирование компетенции необходимо рассмотреть с помощью
корреляционно-регрессионного анализа. Корреляционный анализ позволяет установить наличие или отсутствие связи между исследуемыми уровнем компетенции и факторами и на этой основе определить,
в какой мере изменения уровня компетенции персонала обусловлены
влиянием данных факторов.
Мотивация – одна из центральных функций управления как
персоналом, так и компетенцией работников предприятия. Она может
играть важную роль, как фактор побуждения персонала действовать
адекватным образом в собственных и корпоративных интересах. Для
этого необходимо, чтобы цели предприятия совпадали с интересами
работников. Однако мотивация одновременно служит не только движущим механизмом, но и фактором привлечения, например, в охрану труда, высокопрофессиональных специалистов. Это механизм,
побуждающий совершенствовать систему управления. Кроме того,
уровень мотивации работников играет важную роль в общем успехе
предприятия. Чтобы повысить и удерживать мотивацию работников
на требуемом уровне, обеспечить результативность и безопасность
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работы, необходимо сформировать целостную систему стимулов.
Эта система не должна сводиться лишь к росту зарплаты. Она может
включать продвижение по службе, планирование профессиональной
карьеры, возможность повысить уровень знаний и др. То есть необходимо использовать полный спектр материальных и нематериальных
рычагов стимулирования.
Для эффективной мотивации персонала необходимо проводить
стимулирующее воздействие на основе качественной оценки трудовой деятельности работников, подбора и расстановки кадров на
должности при условии максимального соответствия способностей
человека, направленности личности, ее интересов, склонностей,
убеждений, личностной позиции характеру предстоящей работы,
ставить перед работниками такие задачи, осуществление которых
будет способствовать приобретению новых навыков, знаний, расширению потенциальных возможностей, увеличению потребности в
самовыражении.
Поэтому для обеспечения нужного уровня и повышения результативности работы предприятия, с помощью повышения результативности труда работников, необходимо заботиться о назначении человека на ту должность, в которой сотрудник сможет лучше реализовать
свои профессиональные способности, так как, реализуя определенный уровень профессиональных способностей, человек выходит на
новый уровень своих способностей и т. д.
Современные отечественные теоретики и практики выделяют
различные типы и формы мотивации, различающиеся в зависимости
от методов воздействия на внутреннее побуждение человека [10, 11,
12]. Выделяют много видов мотивации, это – мотивация, основанная
на содержательности и общественной значимости труда; мотивация,
основанная на общественном признании личности или группы;
мотивация, основанная на признании руководства; мотивация, основанная на материальном вознаграждении, мотивация, основанная
на создании условий для удовлетворения потребностей работника в
самовыражении, самореализации; мотивация, основанная на создании интереса к работе, возможности к повышению квалификации,
на справедливой оценке результатов труда и пр. современная система
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мотивации должна отвечать требованиям развития способностей персонала и повышения эффективности его трудовой деятельности.
Мотивация в процессе трудовой деятельности в организации
неразрывно связана со стимулированием, потому что именно те или
иные стимулы в организации представляют собой факторы, условия,
которые могут удовлетворить потребности человека и могут послужить началом процесса мотивации, если профессионально будут
использованы руководством. то есть, если руководство будет использовать для воздействия на работника стимулы, которые могут удовлетворить его актуальные потребности, то стимулы будут служить
процессу мотивации (рис. 5).
Компетенция как важнейшая характеристика работника
выполняет две основные функции: социальную и экономическую.
Социальная функция стимулирует возникновение новых видов деятельности, производств и отраслей, становится движущей силой
обновления имеющихся технологий, ключевым фактором конкурентоспособности и благосостояния населения, служит необходимым
ресурсом для прогресса во всех областях знаний, повышает качество
и уровень жизни, снижает эксплуатацию работников. Экономическая
функция является важнейшим фактором экономического развития

Рис. 5 – Процесс мотивации и стимулирования трудовой деятельности
работника предприятия

РОЗДІЛ 5. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

359

организаций, их конкурентоспособности, необходимым атрибутом
разработки новых видов продукции (услуг).
Ещё один подход состоит в том, чтобы определить набор компетенций, которые могут обеспечить организации устойчивое преимущество перед конкурентами, увеличить объем продаж, расширить
круг потребителей, сократить издержки и повысить прибыль в
долгосрочной перспективе. Главное условие осуществления данного подхода состоит в необходимости разработки многоцелевого
инструмента работы с персоналом, сфокусированного на реализации
бизнес-стратегии.
Для достижения процессов формирования компетентности высокого качества необходимо соблюдать следующие принципы:
- выявление процессов формирования компетентности и привлечения к ним процесса обучения;
- обеспечение высокой вероятности получения компетентности
путем создания благоприятных условий для осуществления
постоянного действенного контроля;
- обеспечение высокого уровня профессионализма лиц, участвующих в процессе формирования компетентности.
Использование системы управления развитием составляющих
компетенций дает возможность сформулировать конкретные преимущества. Так, при функционирования такой системы на предприятии
появляется возможность своевременно и качественно планировать
профессиональные и деловые качества развитие работников управленческой должности с учетом их личных интересов и пожеланий.
Как результат получаем мотивированных и лояльных работников,
которые связывают свою профессиональную деятельность с конкретным предприятием, снижая уровень травматизма и профзаболеваний,
увеличивая производительность труда и уменьшая текучесть кадров.
Литература:
1. Мильнер Б. З. Управление знаниями / Б. З. Мильнер. – М.: Инфра–М,

2003. – 178 с.

2. Бабокин И. А. Управление безопасностью на горном предприятии /

И. А. Бабокин. – М.: Недра, 1989. – 251 с.

360

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

3. Гамгарашвили А. Г. Исследование субъективных причин травматизма /

А. Г. Гамгарашвили // Безопасность труда в промышленности. – 1978. –
№ 9.
4. Генисаретский О. И. Эффекты цивилизационной синергии: стратегии,
коммуникации и компетенции ради развития [Електронний ресурс] /
[PROMETA.RU – gерсональный сайт О. И. Генисаретского]. – Режим доступа: http://prometa.ru/olegen/publikations/94
5. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / І. Гушлевська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22–24.
6. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти /
О. Овчарук //«Директор школи. Україна». – 2005. – № 3–4.
7. Овчарук О. В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти // Стратегія реформування освіти України. – К.: К.I.С. – 2003. – 295 с.
8. Професійна освіта: Словник: навч. пос. / Уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за
ред. Н. Г. Никало. – К.: Вища школа, 2000. – С. 149. (777)
9. Бондар С. Компетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. –
С. 8–9.
10. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / [текст]: учебник /
А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева. – М.:
Инфра–М, 2009. – 154 с.
11. Азоев Г. Л. Конкурентное преимущество фирмы [текст] / Г. Л. Азоев,
А. П. Челенков. – М.: ОАО типография «Новости», 2000. – 208 с.
12. Травин В. В., Дятлов, В. А. Менеджмент персонала предприятия [текст] /
В. В. Травин, В. А. Дятлов. – М.: Дело, 2000. – 162 с.

РОЗДІЛ 5. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

361

Письменна О. О.,

асистент кафедри економіки
промисловості,
Національна металургійна академія
України, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМКІВ ТА ШЛЯХІВ
УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ

П

роцесний підхід до управління формує впевнені переваги для менеджменту підприємства за
рахунок формалізації діяльності, підвищення
прозорості та адаптивності, скорочення витрат та досягнення операційної досконалості при імплементації управлінських ініціатив.
Стратегічне управління персоналом, що базується на принципах процесного підходу, дозволяє представити складний процес
розробки та втілення стратегії у вигляді декомпонованих складових.
Така декомпозиція надає зрозумілості та прозорості стратегічному
HR-менеджменту на етапі розробки кадрової стратегії та забезпечує
повноту й додержання цілісності на етапі імплементації стратегії.
Загалом це формує повне уявлення про основні етапи та результати
стратегічного управління кадрами, спрощує реалізацію окремих складових та фокусує зусилля на продуктивних та ефективних управлінських діях [1, 10; 2, 83].
До основних етапів стратегічного менеджменту персоналу віднесено традиційні етапи управління, що стосовно кадрової складової
мають специфічне змістовне наповнення: стратегічне планування
(розробка стратегічної цілі; аналіз зовнішнього оточення; аналіз
внутрішнього середовища; розробка стратегічних альтернатив; стратегічний вибір та затвердження стратегії); мотивацію (розробка KPI
та доопрацювання системи мотивації для досягнення стратегічних
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орієнтирів); організацію (імплементація HR-стратегії) та контроль
(моніторинг реалізації стратегії в області управління персоналом) [3,
126].
Окрім змістовного наповнення етапів стратегічного управління
персоналом важливим є оцінка власне процесу розробки та реалізації стратегії. Такий аналіз надає можливостей визначення вузьких
місць у бізнес-процесі, детермінації найбільш складних та витратних
етапів. З цією метою запропоновано методику оцінки складових бізнес-процесу стратегічного управління персоналом на основі методів
експертної оцінки (рис. 1) з метою визначення пріоритетів щодо його
удосконалення.
Проведенню аналізу бізнес-процесу мають передувати деякі організаційні процедури, що складаються з:
1) прийняття керівництвом рішення і проведення організаційної
наради з приводу оцінки HR-діяльності підприємства;
2) формування групи експертів (кількість експертів має бути більше
5, але рекомендується не більше 15; це дозволяє не ускладнювати оцінку отриманих результатів та враховує той факт, що подальший приріст кількості експертів незначно зменшує середню
групову похибку [4, 99]);
3) формування проектної групи по оцінці результатів анкетування.
Першим етапом є опитування експертів за розробленою анкетою
(таблиця 1), що містить основні етапи стратегічного управління, які
мають бути оцінені експертами за трьома ознаками: значущістю, ресурсоємністю та проблемністю за 10-бальною шкалою (полярність
пряма-більше значення оцінки відповідає більшій значущості, ресуросоємності, проблемності).

Рис. 1 – Послідовність оцінки бізнес-процесу стратегічного управління
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Таблиця 1

Анкета для оцінки основних етапів стратегічного управління
Вид діяльності
Узагальнений аналіз стратегічної позиції та розробка
стратегічної HR-цілі
Аналіз факторів зовнішнього
середовища, що чинять вплив
на управління персоналом
Аналіз внутрішнього середовища: організаційних умов,
сильних та слабких сторін реалізації HR-діяльності
Формування
стратегічних
альтернатив в області управління персоналом
Стратегічний вибір та розробка KPI
Організація процесу імплементації стратегії
Формування системи мотивації персоналу на реалізацію
HR стратегії
Контроль реалізації стратегічних настанов та коригування стратегії

Оцінка*
значущість ресурсоємність проблемність

Оцінка значущості етапу передбачає аналіз впливу його реалізації на кінцевий результат – виконання стратегічних цілей, оцінку
важливості даного напрямку в стратегічному HR-менеджменті.
Ресурсоємність оцінюється за ступенем використання в процесі
реалізації конкретного етапу різних ресурсів – трудових, матеріальних, фінансових, часових. Тобто за цією ознакою оцінюється кількість залучених робітників, час обробки інформації (документації),
використання матеріальних активів та інше.
Проблемність етапу оцінюється експертами на основі досвіду
реалізації цієї діяльності або використання її результатів. Експерти
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визначають наявність типових форм документів, прозорість процедури реалізації даного виду діяльності та достатність і повноту регламентуючих документів, а також ступінь автоматизації здійснення
діяльності.
Слід також зазначити, що етап, пов'язаний з формуванням системи мотивації, може бути складовою організації процесу імплементації стратегії.
Другим етапом є коригування отриманих оцінок в залежності від
ступеню компетентності експерта. Компетентність експертів оцінюється у дробових одиницях та може приймати значення від 0 до 1.
Запропоновано оцінювати ступінь компетентності за декількома
ознаками, а саме: наявність вищої освіти, досвіду роботи, вченого
ступеню, отримані нові знання та навички (таблиця 2).
Таблиця 2
Оцінка компетентності експертів
Ознака
Оцінка
За економічною або управлін1,0
ською спеціальністю
За іншою спеціальністю
0,5
Відсутність вищої освіти
0,2
2. Досвід роботи
На
керівній 6 років і більше
1,0
посаді промис- 2–5 років
0,9
лового підпри- менше 1 року
0,8
ємства
На промисло- 6 років і більше
0,9
вому підпри- 2–5 років
0,8
ємстві
менше 1 року
0,7
У непромисло- 6 років і більше
0,8
вому секторі
2–5 років
0,7
менше 1 року
0,6
3. Наявність вченого ступеню
Доктора наук
1,0
Кандидата наук
0,8
Відсутність вченого ступеню
0,6
1,0
4. Підвищення кваліфікації про- Так
тягом останніх 3 років (спеціНі
0,8
альні тренінги, курси, отримання ступеню МВА тощо)

1. Наявність вищої освіти
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Оцінки експертів коригуються в залежності від їх компетентності
шляхом помноження відповідної оцінки на коефіцієнт компетентності:
x̀ijs = xijs × ki,

(1)

де x̀ijs – скоригована оцінка експерта і по ознаці j за видом діяльності s;
xijs – оцінка експерта і по ознаці j за видом діяльності s;
ki – коефіцієнт компетентності i-го експерта, що обчислюється як
середня арифметична відповідних оцінок експерта за всіма ознаками:
,

(2)

де а1, а2, а3, а4 – компетентність і-го експерта за відповідною
ознакою.
На наступному етапі здійснюється обчислення середньої оцінки
виду діяльності по експертах. За результатами розрахунків по етапах
1 і 2 отримано скориговані оцінки експертів по трьом ознакам за кожною складовою стратегічного управління. Для отримання загальної
оцінки, розраховується середня арифметична скоригованих оцінок,
зважена вагомістю кожної ознаки:
(3)
– середня оцінка, визначена експертом і за видом діяльності s;
ωj – ваговий коефіцієнт.
Ваговий коефіцієнт характеризує значущість окремого етапу для
визначення пріоритетів при впровадженні процесного управління.
Запропоновано наступні значення цього коефіцієнту за ознаками:
значущість – 0 ,4, ресурсоємність – 0 ,2, проблемність – 0 ,4.
Такий розподіл обумовлений метою опитування, яка полягає у
визначенні складових бізнес-процесу, які мають бути удосконаленні та можуть чинити негативний вплив на досягнення стратегічних
цілей підприємства в цілому. Ознака «значущість» характеризується
високим значенням коефіцієнту, бо саме ключові та визначальні еле-
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менти процесу мають бути удосконалені. Високе значення вагового
коефіцієнту за ознакою «проблемність» обумовлено тим, що ті етапи,
в процесі реалізації яких виникають певні труднощі, мають бути удосконалені в першу чергу. Нижче значення коефіцієнту за ознакою «ресурсоємність» пояснюється тим, що етап, який потребує залучення і
використання значних ресурсів не завжди має бути удосконалений,
а високе значення витрат на його реалізацію може бути обумовлено сутністю та змістом такого виду діяльності. З іншого боку, саме
ресурсоємні складові можуть бути удосконалені з найбільшим економічним ефектом, тобто навіть незначні зміни можуть привести до
суттєвої економії.
Передостаннім етапом є розрахунок підсумкової середньої оцінки складової бізнес-процесу. Для отримання оцінки, що характеризує
узагальнену думку експертів, розраховується підсумкова середня
оцінка за кожним видом діяльності:
(4)
– підсумкова середня складової бізнес-процесу;
де
m – к ількість експертів.
З метою оцінки достовірності отриманих результатів запропоновано оцінити ступінь збігу думок експертів. Розрахунок однорідності
бальних оцінок, проставлених експертами, базується на методах
математичної статистики та визначається як коефіцієнт конкордації
(формули 5–7) [4, 135]:
,

(5)

де W – коефіцієнт конкордації;
D – різниця між сумою квадратів рангів середнім квадратом рангів (формула 6);
m – к ількість експертів;
s – к ількість складових, що оцінюються;
Td – поправка на ранги, що повторюються (формула 7).
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,

(6)

де Rij – ранг j-ї складової, що проставлений і-м експертом.
,

(7)

t – кількість повторів рангів для складової s;
l – кількість складових з рангами, що повторюються.
Цей показник приймає значення від 0 до 1, інтерпретація результатів наступна:
W=0–0,39- ступінь узгодженості незадовільний;
W=0,40–0,69- ступінь узгодженості задовільний;
W=0,70–0,79- ступінь узгодженості високий;
W=0,79–1,0- ступінь узгодженості дуже високий.
Якщо узгодженість експертів задовільна та вище (W≥0,4), то
середні оцінки ранжуються з метою визначення пріоритетів для удосконалення та прийняття управлінських рішень щодо покращення
реалізації відповідної складової.
На основі проведеного аналізу можливе виділення найбільш
пріоритетних з точки зору удосконалення складових стратегічного
управління персоналом на даному етапі розвитку конкретного підприємства: це ті етапи, що мають найвищій рівень підсумкової бальної оцінки за умов узгодженості думок експертів.
Таким чином, розроблена методика дозволяє проаналізувати
складові бізнес-процесу стратегічного управління персоналом та визначити необхідність їх удосконалення. Слід зауважити, що методика
може використовуватись не тільки для узагальнених етапів стратегічного управління, але й для конкретних функцій в рамках певного
напряму діяльності.
Для оцінки складових стратегічного HR-менеджменту персоналом задля визначення пріоритетів для подальшого доопрацювання методичних підходів оцінено узагальнені етапи стратегічного
управління групою експертів-викладачів Національної металургійної
академії України та представників підприємств переробної промисловості (таблиця 3).
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Таблиця 3
Результати оцінки основних етапів
стратегічного управління персоналом
Назва етапу/бізнес-процесу
Аналіз факторів зовнішнього
середовища, що чинять вплив
на управління персоналом
Аналіз внутрішнього середовища: організаційних умов,
сильних та слабких сторін
реалізації HR-діяльності
Стратегічний вибір та розробка KPI
Формування стратегічних
альтернатив в області управління персоналом
Формування системи мотивації персоналу на реалізацію
HR стратегії
Організація процесу імплементації стратегії
Узагальнений аналіз стратегічної позиції та розробка
стратегічної HR-цілі
Контроль реалізації стратегічних настанов та коригування стратегії

Підсумкова оцінка

Значущість

Ресурсо- Проблемємність
ність

5,5

6,5

4,8

4,8

5,3

4,8

4,8

5,9

5,1

7,3

4,3

3,2

4,9

4,3

3,2

6,5

4,6

4,7

4,7

4,5

4,1

3,2

4,3

4,8

3,7

6,1

3,1

1,6

3,2

4,3

4,3

1,6

За результатами оцінки отримано наступні результати: першочерговим є удосконалення підходів до стратегічного аналізу та розробки
стратегії, тобто на думку опитаних науковців та практиків, найбільш
недосконалими частинами бізнес-процесу стратегічного управління
персоналом є етапи, що пов’язані зі стратегічним плануванням.
Найбільш значущим визначено «Стратегічний вибір та розробку
KPI», найбільш ресурсоємним – етап щодо розробки системи мотивації, а найбільш проблемним «Формування стратегічних альтернатив в
області управління персоналом».
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При прийнятті рішення про подальше удосконалення управління
на основі отриманих оцінок враховується наявність ресурсів (трудових та фінансових) для здійснення нововведень. В таких умовах, насамперед, необхідно розробити модель бізнес-процесу з необхідним
ступенем деталізації та визначити кількісні та якісні характеристики
процесу (тривалість, вартість). З метою моделювання бізнес-процесу проводиться аналіз діючої та формальної (задокументованої)
практики реалізації діяльності. Як правило, існують розбіжності між
формальною організацією діяльності і її практичною реалізацію. Це
може проявлятися у фактичному збільшенні (зменшенні) ієрархічних
рівнів, кількості узгоджень, у вигляді реалізації певних функцій іншими посадовими особами, ніж задокументовано і т. п. Тому в першу
чергу, необхідно проаналізувати існуючі регламентуючі документи:
організаційну структуру управління, положення про підрозділи, посадові інструкції, відповідні накази, розпорядження та ін. Деталізована
модель діяльності має відображати:
- повний перелік функцій, завдань та робіт, що складають
діяльність;
- підрозділи та конкретних робітників, що реалізують бізнес-процес, їх повноваження;
- маршрутизацію бізнес-процесу та послідовність виконання окремих його складових;
- час, що витрачається на кожній стадії процесу;
- вхідну інформацію та вихідний результат;
- вартість окремих складових бізнес-процесу.
Об’єктами дослідження при удосконаленні є розподіл задач та
функцій між виконавцями; склад та послідовність робіт по реалізації
бізнес-процесу; розподіл повноважень робітників, залучених до виконання діяльності; розподіл часу та робітників для виконання конкретних функцій і завдань.
Окрім аналізу структури бізнес-процесів та послідовності
здійснення його складових важливою і суттєвою є оцінка вартості
бізнес-процесу. Її обчислення передбачає розподіл витрат за конкретними функціями за певною методикою.
Загальновідомі два підходи до визначення вартості [5,6,7]:
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- розподільний підхід: визначення витрат на реалізацію бізнес-процесу вищого рівня та розподіл цих витрат на завдання та
функції, що є його складовими, в залежності від прийнятої бази
розподілу (використаний трудовий час, заробітна платня, час
роботи обладнання та ін.)
- синтезуючий підхід: визначення вартості окремих робіт шляхом
прямого розрахунку по видам витрат (заробітна плата виконавця,
матеріальні витрати та інші витрати) з подальшим складанням
цих витрат та отриманням вартості завдань та функцій.
Другий з названих підходів є більш трудомістким, через те, що
виникає необхідність формування вихідних даних шляхом здійснення
спостережень за роботою кожного робітника, а також не всі витрати
можуть бути прямим і безпосередньо віднесені до певної складової
бізнес-процесу.
Використання розподільного підходу є доцільнішим через
наявність на підприємствах узагальнюючих показників витрат по
підрозділах. Вихідними даними для розподілу можуть бути бюджети
визначених структурних утворень.
Запропонована методика визначення вартості функцій (завдань,
робіт), що базується на першому з названих підходів та складається з
декількох кроків (рисунок 2).

Рис. 2 – Послідовність оцінки вартості бізнес-процесів
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Першим етапом є формування вихідних даних, а саме:
1) визначення витрат підрозділу на основі даних бюджету Б [грн.];
2) оцінка чисельності робітників за штатним розписом Чj,
[осіб], що задіяні у реалізації бізнес-процесу;
3) формування переліку функцій (складових бізнес-процесу), що
виконуються підрозділом Фi,
.
Перелік робіт визначається відповідно до існуючої послідовності виконання бізнес-процесу, Положень та інших нормативних
документів.
Обчислення загальної тривалості виконання функцій Тф [годин]
є другим етапом оцінки вартості бізнес-процесу і здійснюється шляхом обчислення календарного (КФ), номінального (НФ) та фактичного (ФФ) часу роботи підрозділу на основі даних табельного обліку
робочого часу.
НФгод = ПР×РД,

(8)

де ПР – тривалість періоду роботи (рік, квартал, місяць) за виключенням вихідних і святкових днів, днів;
РД – тривалість робочого дня, годин.
Фактичний час роботи працівника визначається даними табельного обліку та відображає звітну інформацію про відпрацьований
час, в тому числі роботу поза межами робочого місця (відрядження),
враховує роботу неповний робочий день (сумісників і тих, хто працює
за контрактом). За результатами обчислення складається таблиця розподілу фактичного фонду робочого часу між робітниками підрозділ.
При цьому має виконуватись тотожність:
,

(9)

Співвідношення фактичного та номінального фонду представляє
собою коефіцієнт, що характеризує ефективність екстенсивного використання робочого часу.
Наступним етапом є визначення тривалості виконання окремих
етапів (функцій) Ті.
Термін роботи може бути визначений на основі минулого досвіду (для робіт, що є типовими, або мають прототип), хронометражів,
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нормативних даних. Термін виконання роботи може бути детермінованою або стохастичною величиною. При неможливості визначення
детермінованого терміну реалізації роботи можливе застосування
методів PERT[8]. Цей метод має наступний алгоритм:
1) визначення мінімальної тривалості роботи (tmin), що відображає
строк, за який робота може бути виконана у найбільш сприятливих умовах;
2) визначення максимальної тривалості роботи (tmax), що відображує
тривалість роботи за умов виникнення об’єктивних затримок у
виконанні роботи;
3) визначення найбільш ймовірної оцінки виконання роботи (моди,
m), що розраховуються відповідно до прийнятого закону розподілу ймовірностей. Тип розподілу ймовірностей приймається
однаковим для всіх робіт, що складають сітьовий графік.
При визначенні закону розподілу приймаються певні припущення, а саме, щодо щільності розподілу та її властивостей непереривності, унімодальності та двох точок перетину щільності з віссю абсцис.
Розподілом, що відповідає переліченим властивостям є β-розподіл,
середньоквадратичне відхилення якого можна прийняти на рівні 1/6
розмаху варіації.
Таким чином, виходячи з β-розподілу тривалість роботи визначається за формулою:
,

(10)

Такий підхід до визначення тривалості робіт має певні недоліки,
а саме виникнення помилок, що пов’язані з:
- можливістю виникнення похибок при визначенні експертних
оцінок тривалості роботи;
- прийнятим законом β-розподілу в якості апріорного стандартного закону;
- прийняттям наближеного значення дисперсії та математичного
очікування. Значення дисперсії і математичного очікування визначаються відповідно до положення моди у розподілі. В залежності від розташування моди значення середньоквадратичного
відхилення може змінюватись від 1/7(tmax- tmin) до 1/5(tmax- tmin).
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При розрахунках тривалості виконання етапу використовується
наближене усереднене значення середньоквадратичного відхилення і математичного очікування, що саме і визначає тривалість
виконання роботи.
Детермінований термін виконання функції встановлюється виходячи з частки часу, що витрачається на виконання окремих функцій
(αi).
(11)
Алгоритм визначення (αi) базується на методі експертних оцінок
(таблиця 4).
При анкетуванні опитуються всі робітники підрозділу. Кожним
з них заповнюється відповідна колонка анкети. В чарунках проставляються значення коефіцієнта участі αij, що відповідають частці часу,
яку витрачає робітник j на виконання функції i. Таким чином, виконавці мають розподілити фактичний час своєї роботи відповідно до
складових бізнес-процесу, у яких вони беруть участь. Слід зазначити,
що робітник може брати участь у виконанні не всіх складових процесу, а тільки в реалізації її частини.
Керівник підрозділу бере участь в якості виконавця і також має
визначити коефіцієнт βn, що відповідає розподілу фактичного фонду
часу всього підрозділу між функціями.
Отримані значення коефіцієнтів не можуть бути співставленими
через те, що обчислені показники мають різну базу порівняння, тому
виникає необхідність перерахунку розподілу часу в часових одиницях
(годинах). Для цього використовуються дані розподілу фактичного
Таблиця 4
Анкета для визначення частки часу на виконання функції
Функція
1.

Робітник 1 Робітник 2
α21
α11

…

…
n
Разом

αn1
1

αn2
1

1

Робітник k
α1k

Керівник
β1

αnk
1

βn
1
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часу між робітниками і заповнюється таблиця розподілу часу на виконання функцій між робітниками.
Перерахунок коефіцієнтів участі проводиться шляхом множення
відповідних часток часу, що витрачає робітник j на виконання етапу і
(αij) та фактичного фонду роботи робітника j:
ФФіj= αij × ФФj.

(12)

ФФ`і= βi × ФФ.

(13)

З метою оцінки достовірності отриманого розподілу передбачається розрахунок коефіцієнту, що характеризує збіг думок виконавців
і керівника підрозділу (λi).
.

(14)

На наступному етапі проводиться розрахунок частки на виконання функції і (ωi) як співвідношення часу виконання окремої функції
до фактичного часу роботи підрозділу:
,

(15)

Визначення вартості окремих функцій (Бі) проводиться на основі коефіцієнту ωi:
Бi = ωi × Б.

(16)

Таким чином, за наведеною методикою визначаються тривалість
та вартість окремих складових з метою оптимізації бізнес-процесу в
цілому. Така оптимізація може бути здійснена за рахунок:
-зміни топології сіті, тобто зміни складу і послідовності виконання
окремих робіт, а також взаємозв’язків робіт з метою скорочення
тривалості бізнес-процесу;
- зменшення тривалості окремих робіт за рахунок перерозподілу
або додавання ресурсів;
- зміни термінів виконання робіт резервних зон у межах існуючих
резервів часу;
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- перерозподілу функцій між робітниками для скорочення витрат
за окремими функціями.
Зазначені способи оптимізації бізнес-процесу насамперед спрямовані на удосконалення існуючої процедури здійснення бізнес-процесу. Задля досягнення стратегічних переваг суттєвим є доопрацювання методичних підходів щодо стратегічного планування в області
управління персоналом – пріоритетно планування як визначено експертами при оцінці етапів бізнес-процесу стратегічного управління
персоналом. Удосконалення методичного забезпечення дозволить
досягти якісно вищого рівня організації процесу стратегічного планування HR-діяльності, що в свою чергу позначиться на ефективності
управління персоналом підприємства в напрямку найбільш повного
та ефективного використання людського капіталу.
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С

учасний ринок лакофарбової продукції
України характеризується наявністю різноманітних пропозицій та широкого асортименту.
Однак тенденції його розвитку відзначаються певними особливостями. Зокрема, вони проявляються у динаміці та структурі виробництва
лакофарбових матеріалів (ЛФМ), обсягах імпорту та експорту і суттєво залежать від коливань курсу валют.
На сьогоднішній день українська лакофарбова промисловість не
в змозі задовольнити в повному обсязі внутрішній попит, оскільки
окремі сегменти товарів, що імпортуються, є високоякісними та високотехнологічними, і виробництво такої продукції потребує досить
значних капіталовкладень.
Останні дослідження галузі ЛФМ України висвітлюють ситуацію, наслідки та проблеми, які виникли в результаті світової економічної кризи 2008 року [1, с. 5–6], анонсують впровадження державних
програм імпортозаміщення [2, с. 4–8]. Однак сучасний стан суттєво
відрізняється від подій того часу і тому потребує додаткових досліджень у цій галузі.
Мета даного дослідження полягає в аналітичному вивченні проблемних питань ринку лакофарбових матеріалів України.
Одним з найважливіших секторів хімічної промисловості
України є лакофарбова промисловість з широкою галуззю застосування її продукції. Як правило, лакофарбові матеріали застосовують
майже в усіх основних сферах нашої економіки: машинобудуванні,
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будівництві, хімічній та харчовій промисловості. ЛФМ також використовують для захисту та декоративного оздоблення різноманітних
виробів з бетону, металу, деревини та пластиків.
Український ринок ЛФМ, окрім вітчизняних виробників, представлений компаніями з Німеччини, Швеції, Фінляндії, Словенії,
Англії, Польщі, Ізраїлю, Естонії та ін., які відомі не тільки в Україні,
але й у всьому світі.
Обсяг українського ринку лакофарбової продукції в порівнянні зі
світовим та європейським ринками досить малий. Зокрема, світовий
ринок ЛФМ оцінюють більш ніж у 80 млрд дол. США/рік [3, с. 104].
Вітчизняний ринок за даними 2013 року оцінювався у 300 млн євро/
рік у грошовому еквіваленті та приблизно у 300 тис. т/рік у натуральному вимірі [4]. І, якщо в країнах ЄС обсяги продажу фарб на душу
населення складають у середньому 12 кг/рік, а в найбільш розвинених з них, наприклад, у Великобританії, Германії – до 20 кг/рік, то в
Україні цей показник знаходився на рівні 4,5–6,6 кг/рік [4, 5].
За основними групами ЛФМ він поділяється на такі види: ЛФМ
на водно-дисперсній основі; ЛФМ на основі конденсатних смол; пентафтальові лаки; матеріали на інших основах. У структурі споживан-

Рис. 1 – С
 труктура виробництва (а) та споживання (б) ЛФМ в Україні
за 9 міс. 2015 року
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Рис. 2 – Динаміка виробництва ЛФМ за 2003–2014 роки
та 9 міс. 2015 року [3, 6–8]

ня та виробництва найбільшу частку займають ЛФМ на водно-дисперсійній основі [7].
У докризовий період 2003–2007 рр. ринок ЛФМ в Україні відносився до найбільш привабливого, як у сегменті промислової, так і
у сегменті будівельно-декоративної галузі, а середньорічний приріст
виробництва продукції становив 9,5 % (рис. 2).
З початком світової економічної кризи з 2009 року відбувається
суттєве скорочення (22 % проти 2008 року та 25,9 % проти 2007 року)
обсягів виробництва. Але вже починаючи з 2011 року галузь поступово почала набирати оберти, щорічно збільшуючи виробництво ЛФМ.
Політична криза, проведення АТО на сході України та втрата
значних територій ринку збуту [8, с. 5–6,8] не могли не позначитися
негативно на динаміці виробництва й у 2015 році, що можна простежити за даними щомісячної динаміки обсягу виробництва ЛФМ
у цьому році порівняно з аналогічним періодом попереднього року
(рис. 3). Зміна ж обсягів виробництва по місяцям обумовлена в основному фактором сезонності.
Загалом же за 9 міс. 2015 року вироблено 157,2 тис. т лакофарбових матеріалів, що на 14 % менше, ніж за аналогічний період 2014 року.
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Рис. 3 – Виробництво ЛФМ у 2015 році [6,7]

За наявності коливань загального обсягу виробництва лакофарбової продукції в Україні в аналізованому періоді, виробництво основного її виду – водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів – має
стійку тенденцію до зростання (рис. 4).
За період 2003–2014 рр. спостерігаємо збільшення випуску даного виду ЛФМ більш ніж у 2 рази, а середньорічний темп приросту

Рис. 4 – Динаміка виробництва ЛФМ на водно-дисперсній основі
за 2003–2015 рр. [3, 6–8]
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становив 7,3 %. Тенденцію до скорочення випуску демонструють
напівфабрикатні лаки і ЛФМ на конденсатних смолах. Так, за 9 міс.
2015 року проти аналогічного періоду 2014 року зменшення обсягів
виробництва за цими позиціями становило 15–43 % (рис. 5).
Тенденція до переходу на використання водно-дисперсійних
ЛФМ простежується й у всьому світі, але поки що ЛФМ на основі органічних розчинників в цілому переважають, хоча, потрібно відмітити, що за регіональною ознакою ця тенденція неоднакова: у Північній
Америці, Європі в багатьох галузях домінують композиції на водній
основі, тоді як азіатські країни переважно використовують органорозчинні системи [3, с. 104].
Структуру вітчизняного виробництва лакофарбової продукції у
розрізі компаній за 9 міс. 2015 року представлено в таблиці 1. Частку
у виробництві ЛФМ 1 % і більше має 21 підприємство. Їх загальний
обсяг виробництва в аналізованому періоді становив 127,3 тис. т
(80 %). Безумовними лідерами, як видно, є перші чотири підприємства (Снєжка-Україна – 17 %, Полісан – 8 %, ЗІП – 8 %, Мефферт –
7 %), обсяг виробництва яких сягає 63 тис. т ЛФМ, що складає 40 %.
Усереднені дані дозволяють говорити про суттєву різницю в масшта-

Рис. 5 – З
 міна обсягів виробництва за іншими основними групами ЛФМ [7]
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бах діяльності: співвідношення обсягів випуску найбільшого і невеликих підприємств (з часткою 1 %) перевищує 15 разів.
Таблиця 1
Групування вітчизняних виробників ЛФМ за їх часткою у загальному
обсязі виробництва за 9 міс. 2015 року
Частка в Кільобсязі
кість
вироб- підприництва, ємств
%
17
1
8
2
7
1
4
1
3
5

Обсяг
виробництва,
тис. т
26,25
26,14
10,45
6,09
23,17

Середній обсяг виробництва на одне
підприємство, тис. т
26,25
13,07
10,45
6,09
4,63

2

7

20,89

2,98

1

8

14,31

1,79

менше 1
РАЗОМ

н. д.

29,86
157,16

Перелік
підприємств

Снєжка – Україна
Полісан, ЗІП
Мефферт
Артіль
Капарол, ЧП Олейніков,
Кіровоградський райагро-постачальник, Івано-Франківськ Цемент, Емаль
Імпульс, ЛКЗ «Аврора», Ескаро, Тиккурила, Поліфарб – 
Україна, Прогрес, Софрахім
Мегабуд, Дніпро-Контакт,
Криворізький суриковий
завод, Синтез, Аскона, Файдаль, Ірком – Е
 КТ, Хімпостачальник

*Складено за даними [7].

З першої десятки лідерів-виробників української галузі тільки
три компанії (Артіль, Івано-Франківськ Цемент, Капарол) змогли
наростити випуск продукції (рис. 6). Досить суттєво (на 75–78 %)
зросло виробництво на перших двох підприємствах, які працюють у
сегментах «економ» та «субеконом». І це цілком зрозуміло, оскільки в
умовах низької платоспроможності споживачів саме дешева продукція має більший попит на ринку. Але при цьому слід зауважити, що
ця продукція є низькорентабельною, тому при значному зростанні випуску ЛФМ у натуральному вираженні вартісний «внесок» цих ком-
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Рис. 6 – Динаміка виробництва за 9 міс. 2015 року по підприємствам, що
досягли зростання виробництва ЛФМ [7]

паній у вітчизняне виробництво зростає меншими темпами. Компанія
«Капарол» є гравцем виключно у сегменті «преміум». Цим пояснюється відносно невеликий (9,0 %) темп приросту випуску ЛФМ.
Падіння виробництва по всім іншим підприємствам лакофарбової галузі знаходилось в межах 6–45 %, при цьому темпи зниження по
більшості з них перевищували 20–30 %.
Обсяги споживання ЛФМ в Україні кількісно відрізняються від
обсягів їх виробництва (рис. 7, 8), проте порівняльний аналіз динаміки

Рис. 7 – Динаміка споживання ЛФМ в Україні за 2005–2014 рр.
та 9 міс. 2015 року
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Рис. 8 – Обсяги споживання ЛФМ у 2015 році [6,7]

дозволяє говорити про аналогічний характер тенденцій та причини,
що визначають ці тенденції.
Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що вітчизняний ринок характеризується присутністю на ньому частки імпортної продукції. Як
правило, це або високотехнологічна продукція, або продукція відомих брендів, які свого часу зайняли певну нішу, але не мають свого
внутрішнього виробництва. Окрім того, слід зазначити, що продукція
українських виробників також має своїх прихильників за межами
країни, тому частка виготовленого товару експортується. Обсяги екс-

Рис. 9 – О
 бсяги експортно-імпортних поставок ЛФМ за 2005–2014 рр.
та 9 міс. 2015 року [3, 6–9]
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портно-імпортних поставок лакофарбової продукції характеризуються даними, наведеними на рис. 9.
Динаміка експорту лакофарбових матеріалів не стабільна, на що
впливає економічна ситуація як в Україні, так і в країнах-імпортерах.
За дев'ять місяців 2015 року на зовнішні ринки було відвантажено
6,9 тис. т ЛФМ, що на 20 % менше, ніж за аналогічний період 2014
року. В структурі експорту 34 % складають ЛФМ на водно-дисперсійній основі, 58 % – ЛФМ на конденсатних смолах. В умовах
девальвації національної валюти вітчизняним виробникам вигідно
нарощувати відпуск продукції за межі країни. Крім того, додатковим
стимулюючим фактором стала низька платоспроможність населення
України. Але, не зважаючи на це, далеко не всім компаніям вдалося
збільшити обсяги експорту. Українські ЛФМ постачають переважно в
країни СНД (близько 85 %, з них у Молдову – 39 %, Казахстан – 22 %,
Росію – 17 %), а на цих ринках у 2015 році також відбувалось погіршення економічної ситуації. Окрім того, загострилась конкуренція
з іншими імпортерами, зокрема, з російськими компаніями при поставках в Казахстан. В цілому, потрібно сказати, що частка експорту в
загальному обсязі виробництва ЛФМ не перевищувала 12 % (рис. 10),
а отже, можна припустити, що він не є визначальним для вітчизняної
лакофарбової промисловості.

Рис. 10 – Динаміка частки експорту та імпорту ЛФМ за 2005–2014 рр.
та 9 міс. 2015 року
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За показником обсягу ЛФМ імпортні поставки в 5–9 разів перевищують обсяги експорту; тенденції ж протягом усього аналізованого періоду зберігаються аналогічні (див. рис. 9). На зміну обсягів
імпорту вплинули такі основні фактори, як девальвація національної
валюти, що робить імпортовану продукцію неконкурентоспроможною, та поступове впровадження імпортозаміщення. Внаслідок дії
цих та інших причин частка імпортної продукції у загальному обсязі
споживання, досягши максимуму в 2011–2012 рр., у наступні роки
суттєво зменшується (до 30,4 % у 2014 році та 19,7 % за 9 міс. 2015
року). У структурі імпорту в розрізі товарних груп найбільшу частку
(26 %) займають ЛФМ на водно-дисперсійній основі, далі у порядку
зменшення частки йдуть пентафтальові лаки (25 %), ЛФМ на конденсатних смолах (21 %). На ці три товарні позиції припадає майже 3/4
усього імпорту, абсолютні ж розміри імпортних поставок цих видів
продукції за 9 міс. 2015 проти 9 міс. 2014 року зазнали суттєвого зниження, яке сягає більше 30 %. Географічна структура імпорту представлена компаніями Білорусі (23 %), (Польщі (20 %), Германії (14 %),
Росії (9 %), Великобританії (7 %), Італії (5 %) та інших країн.
З урахуванням обсягів власного виробництва, експорту та імпорту продукції за 9 міс. 2015 року сформувався український ринок
ЛФМ, представлений в таблиці 2. Порівняно з виробництвом (див.
табл. 1) зміни невеликі, що пояснюється переважанням продукції
власного виробництва у загальному обсязі споживання, частка якої у
більшості років аналізованого періоду знаходилась на рівні 65–75 %.
Як бачимо, на ринку діє досить велика кількість компаній.
Найбільшу частку займають 4 підприємства: Sniezka (15 %), ЗІП
(6 %), Полісан (6 %), Meffert (5 %), загальний обсяг продажу яких становить 59,43 тис. т. Ще майже 30 % або 55,14 тис. т припадає на 12
підприємств з часткою ринку 2–4 %. Співставлення середніх обсягів
продажу лакофарбової продукції великих і малих підприємств свідчить про досить суттєву різницю між ними (перевищення складає 15
разів). Переважна більшість учасників вітчизняного ринку ЛФМ за
9 міс. 2015 року проти 9 міс. 2014 року зменшила обсяги продажу
продукції, при чому, слід відмітити, що темпи падіння коливаються в
широких межах – від 2,5 % (Емаль) до 55 % (Імпульс).
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Таблиця 2
Характеристика українського ринку ЛФМ за часткою компаній,
присутніх на ньому, у загальному обсязі споживання за 9 міс. 2015 року
Частка в
обсязі продажів,
%
15
6

Кількість
підприємств
1
2

Обсяг
продажів,
тис. т
27,39
22,84

5
4
3

1
1
3

9,20
8,34
17,12

2

8

29,68

1

11

20,21

н. д.

52,42
187,2

менше 1
РАЗОМ

Середній обсяг
Перелік
продажів на
підприємств
одне підприємство, тис. т
27,39
Sniezka
11,42
ЗІП, Полісан (12,03 і
10,81 тис.т, відповідно)
9,20
Meffert
8,34
Лакокраска Ліда
5,71
Caparol, Артіль,
ЧП Олейніков,
3,71
Кіровоградський райагро-постачальник,
Івано-Франківськ Цемент, Емаль, Імпульс,
Tikkurila, Ескаро,
ЛКЗ «Аврора», Поліфарб-Україна,
1,84
Мегабуд, Дніпро-Контакт, Криворізький
суриковий завод, Синтез, Аскона, Feidal,
Хімпостачальник,
Ірком-ЕКТ, Прогрес,
Софрахім, Baumit

*Складено за даними [7].

Ступінь концентрації ринку, виходячи з наявності для розрахунку вихідної інформації, практики використання даного показника у
більшості країн з розвинутою економікою, визначено за показником
індексу концентрації, який розраховується як сума ринкових часток
найбільших виробників (найчастіше трьох) [10, с. 55–56]:
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,
де CRi – індекс концентрації певної кількості (n) підприємств,%;
qi – частка продажу i-го підприємства.
Значення CR 3 для трьох найбільших підприємств означають:
CR 3 < 45 % – низько концентрований ринок;
45 % < CR 3 < 70 % – помірно концентрований ринок;
70 % < CR 3 < 100 % – висококонцентрований ринок.
У нашому випадку індекс концентрації для трьох найбільших
компаній (CR 3) становитиме 27 % (15+6+6). Отже, вітчизняний ринок
ЛФМ є низько концентрованим, тобто конкурентним, а це означає, що
ніхто не може вирішальним чином впливати на ринкову ціну.
Споживання ЛФМ у розрізі основних товарних груп за 9 міс.
2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року (рис. 11)
демонструє негативну тенденцію: темпи зниження обсягів продажу
знаходилось в інтервалі 9–38 %.
Серед факторів, що призвели до звуження українського ринку
ЛФМ, можна виділити наступні:
- скорочення обсягів промислового виробництва за 9 міс. 2015
року проти аналогічного періоду 2014 року на 16 % [6], наслід-

Рис. 11 – Зміна обсягів споживання за основними групами ЛФМ [7]
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ком чого є зменшення споживання лакофарбових матеріалів
індустріального призначення;
- скорочення обсягів будівельних робіт за той же період на 21 % [6]
(основна галузь споживання ЛФМ), що негативно вплинуло на
продаж лакофарбових матеріалів декоративного та ремонтно-будівельного призначення;
- падіння платоспроможності населення країни також стало
причиною зменшення споживання цієї групи матеріалів. Так,
при зростанні номінальної заробітної плати за 9 міс. 2015 року
близько 8 % та індексі інфляції 141,4 % індекс реальної заробітної плати становив 76,1 % [6, 11].
Економічна ситуація в країні продовжує погіршуватись.
Достатньо сказати, що обсяги промислового виробництва у січні
поточного року до грудня 2015 року зменшились майже на 20 %, будівельної продукції – на 75,5 %; індекс реальної заробітної плати у цьому
місяці становив 80,3 %. Отже, у найближчий час не слід сподіватись
на суттєве покращення ситуації на вітчизняному ринку ЛФМ. Але
при цьому можна очікувати, що подорожчання імпортної продукції
змусить покупців відмовитись від неї або переключити свою увагу на
інший, більш дешевий продукт, у тому числі, й той, що виробляється
або може вироблятись на власних потужностях. Окрім того, суттєве
зростання тарифів на енергоносії змушує населення вкладати кошти
в енергозаощаджуючі технології до яких належить система фасадної
теплоізоляції (СФТІ). Підприємства, що виробляли у 2015 році водно – дисперсійну штукатурку і фарби, які використовуються, в тому
числі, й для СФТІ, відчули не те що падіння, а, навпаки, зростання
у цьому сегменті і в найближчій перспективі можуть сподіватись на
сприятливу ситуацію в цьому сегменті ринку.
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Н

аша країна, як відомо, посідає провідні світові позиції у сфері виробництва і експорту
багатьох видів агропромислової продукції.
Останніми роками Україна є беззастережним регіональним лідером у
вирощуванні соняшнику, зернових культур, ріпаку, волоського горіху,
виробництві рослинної олії, шроту, пшеничного і житнього борошна,
круп, меду та іншої сільськогосподарської продукції. Частка агропромислового комплексу (далі – АПК) у загальній структурі ВВП
країни складає понад 11 %, а за обсягами експорту аграрна продукція
знаходиться на першій сходинці, змістивши продукцію гірничо-металургійного комплексу на другу сходинку.
Відомим є і той факт, що на тлі падіння усіх інших галузей вітчизняної економіки аграрна галузь демонструє позитивну динаміку,
навіть попри військову агресію РФ проти України і фактичну втрату
нашою державою частини своєї території, а отже й сільськогосподарських угідь. В сучасних умовах саме агропромисловий комплекс
розглядається багатьма фахівцями як локомотив розвитку всієї економіки, тому проблеми забезпечення аграрного виробництва і, насамперед, рослинництва, необхідними ресурсами (добривами, засобами
захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, сучасними технологіями, фінансовими ресурсами тощо) є вкрай актуальними.
Дані проблеми є предметом численних досліджень вітчизняних
фахівців. Проте нагальність висвітлення питань, винесених у заголо-
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вок даної публікації, не викликає жодних сумнівів. Від того, наскільки
рослинницька галузь АПК України буде забезпечена мінеральними
добривами, безпосередньо залежать економічні і фінансові результати роботи галузі.
Метою даної публікації є оцінка поточного стану та перспектив
виробництва і реалізації азотних добрив групою Ostchem Holding, яка
на сьогодні є найбільшим продуцентом цієї продукції в Україні.
Не варто доводити, що окрім кліматичних умов, на якість і кількість рослинної продукції впливає родючість ґрунтів та їх насичення
поживними речовинами. На сьогоднішній день існує багато технологій збагачення ґрунтів та їх оздоровлення, серед яких важливе місце
посідає збагачення мінеральними добривами. До останніх відносяться: азотні, калійні, фосфорні, комбіновані гранульовані добрива.
Азотні добрива (аміачна селітра, карбамід (сечовина), сульфат амонію, карбамідно-аміачна суміш (КАС) тощо) отримують
в результаті синтезу азоту повітря й водню, виділеного із відходів
коксохімічного й доменного виробництва, а також природних газів. Підприємства, що виготовляють азотні добрива, географічно
розташовані поблизу великих коксохімічних заводів на Донбасі та
Придніпров'ї (Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Горлівка тощо), в трасі
газопроводів в зонах інтенсивного розвитку сільського господарства
(Лисичанськ, Черкаси, Рівне), в припортовому районі Одеси.
Основним виробником азотних добрив в Україні є холдингова
група OstСhem, до складу якої входять найбільші хімічні підприємства
України: черкаський «Азот», концерн «Стирол» (Горлівка), сєверодонецький «Азот», «Рівнеазот» та «Nitrofert» (Естонія). Крім добрив,
підприємства групи виробляють продукти органічного синтезу та
органічні кислоти (адипінову і оцтову кислоти, метанол, капролактам,
вінілацетат, полістирол). Власник OstСhem Holding Дмитро Фірташ
контролює 4 з 6 українських виробництв азотних добрив. Поза зоною
його впливу залишаються дніпродзержинський «ДніпроАЗОТ», яким
володіє Ігор Коломойський та Одеський припортовий завод (на момент публікації статті – п
 оки ще державний) [1].
Тому надалі оцінка виробництва азотних добрив в Україні буде
базуватись на даних, що містяться на офіційних сайтах OstСhem
Holding [4] і бізнес-групи Д. Фірташа Group DF [2], до складу якої
входить хімічний напрямок OstСhem.
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На сьогоднішній день підприємства OstСhem виробляють близько 3 % азотних добрив у світі. Продукція групи експортується більш
ніж до 100 країн. Дистрибуційна мережа групи покриває всі сільськогосподарські регіони України, що дає можливість вітчизняним аграріям купувати необхідні їм добрива в повному обсязі цілий рік. Напрям
дистрибуції мінеральних добрив OstСhem Holding представлено компанією «УкрАгро НПК», яка володіє найбільшою в Україні мережею
складів із реалізації мінеральних добрив. Нині ця мережа налічує 28
складів, розташованих у різних регіонах країни. Кожен склад повністю обладнаний для приймання, зберігання, фасування та відвантаження добрив, а також надає послуги зі внесення рідких добрив.
Крім того, «УкрАгроНПК» виробляє та реалізує тукосуміші – складні
комплексні азотні добрива власного виробництва, а також реалізує
добрива, насіння та засоби захисту рослин більш ніж 30 вітчизняних
та іноземних виробників.
Продуктова лінійка «УкрАгро НПК» налічує понад 100 найменувань, серед яких є традиційні азотні добрива (селітра аміачна, карбамід, КАС, аміачна вода, аміак), фосфорні та калійні добрива (калій
хлористий, калієва селітра, безхлорні добрива), складні добрива (вапняно-аміачна селітра, сульфат амонію, нітроамофоска, діамофоска),
тукосуміші (на основі різних складових і з різним співвідношенням
NPK), водорозчинні добрива для систем крапельного поливу та сірковмісні добрива (сульфат амонію, сульфат калію) [2].
Окрім реалізації продукції на вітчизняних ринках, її експортують у країни Центральної, Західної та Східної Європи, Центральної,
Західної, Південної та Північної Азії, Африки, Північної та Латинської
Америки, Океанії. Більш детальний розподіл українських та зарубіжних ринків наведено на рис. 1.
Група OstСhem вважається одним з провідних промислових
інвесторів України та вкладає чималі кошти у модернізацію потужностей, впровадження нових технологій, розвиток інфраструктури
(рис. 2).
Поточний стан виробництва азотних добрив групою OstСhem
характеризується даними, представленими в табл. 1.

ПЕРЕДМОВА

395

Рис. 1 – С
 труктура внутрішнього споживання і експорту азотних добрив
виробництва OstСhem [2]

Рис. 2 – Обсяги інвестицій групи OstСhem у 2010–2012 рр., млн грн.
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Таблиця 1
Виробництво азотних добрив групою OstСhem у 2012–2015 рр., тис. т.
Види продукції

Сєверодонецький
Азот
Стирол

1020

390

550

-

-

Сульфат
амонію
-

1470

940

693

-

670

-

-

Черкаський Азот

963

892

970

-

500

153

252

Рівнеазот

420

-

540

470

-

-

470

NITROFERT

180

220

-

-

-

-

30

Разом OstСhem

4053

2432

2753

470

1170

153

812

Підприємство

Аміак

Кар- Аміачна
ВАС КАС
бамід селітра

Аміачна
вода
60

За даними публічної звітності групи OstСhem [2; 4], у 2015 році
обсяги виробництва за більшістю товарних позицій зросли у порівнянні з попереднім роком; при цьому обсяги виробництва аміаку
безводного незначно знизились. Враховуючи суттєву частку експортованої продукції, можна припустити, що зростання обсягів виробництва пов’язане передусім зі збільшенням попиту на азотні добрива
на зарубіжних ринках. Таке припущення підтверджується, зокрема,
даними про зростання питомої ваги мінеральних добрив у структурі
українського експорту з 1,5 % за січень-травень 2014 р. до 1,8 % за
відповідний період 2015 р. [3].
Зауважимо, що на обсяги виробництва та реалізації продукції
впливає поточна цінова кон’юнктура на світовому ринку мінеральних
добрив (табл. 2, рис. 3).
Як свідчать наведені дані, найвищих позначок ціни на мінеральні добрива сягали у 2008 р., напередодні світової фінансової кризи.
У 2009 р. відбулося різке падіння цін, особливо на фосфатні і калійні
добрива. Зниження цін на азотні добрива відбувалося більш повільними темпами, що пов’язано із вищим попитом на азотні добрива.
Агротехніка рослинництва передбачає обов’язкове внесення азотних
добрив перед посівом і в перші фази вегетації для стимулювання
росту рослин, тоді як внесення калійних і фосфорних добрив має
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Таблиця 2
Динаміка цін на світовому ринку мінеральних добрив у 2012–2015 рр. [5]
Найменування
Калійні добрива, USD/т

2012

2013

2014

2015

459

420

440

440

-8,5

4,6

0,2

510

542

564

-5,5

6,2

4,1

435

433

435

-6,9

-0,6

0,5

Зміни,%
Фосфатні добрива, USD/т

540
Зміни,%

Азотні добрива, USD/т

467
Зміни,%

на меті покращення якісних характеристик врожаю. Отже, попит на
азотні добрива є традиційно вищим, а еластичність попиту нижчою.
Починаючи з 2012 р. ціни на світовому ринку залишаються відносно
стабільними із певним трендом до зростання.
На вітчизняному ринку мінеральних добрив склалася геть інша
ситуація. Через трикратне зростання курсу долара і відповідне збільшення ціни природного газу – сировини для виробництва азотних
добрив, внутрішні ціни на всі групи добрив помітно підвищилися.
Аналіз динаміки цін показує, що протягом 2013–2015 рр. зросли ціни
на азотні добрива – з 3420 грн. до 11502 грн. за тонну (більше ніж у

Рис. 3 – Динаміка цін на світовому ринку у 2005–2015 рр., USD/т [5]
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3,4 рази), калійні – з 2600 грн. до 5300 грн. (понад 2 рази) та складних – з 3420 грн. до 10000 грн. (більше ніж у 2,4 рази) [5].
Окрім знецінення національної валюти, важливим фактором
зростання цін стала монополізація виробництва азотних добрив, зосередження виробничих потужностей в руках найбільшого гравця –
групи OstСhem.
Слід зазначити, що попри де-факто монопольний статус на ринку
азотних добрив, підприємства групи OstСhem демонструють від’ємні фінансові результати (збитки). За підсумками 2014 р. «Рівнеазот»
отримав збиток 11,6 млрд грн., черкаський «Азот» – 8 млрд грн, сєверодонецький «Азот» – 9 ,8 млрд грн. [7].
Звісно, для цього є певні об’єктивні причини. OstСhem втратила горлівський «Стирол» – підприємство знаходиться на окупованій
території, а сєверодонецьке об'єднання «Азот», розташоване поряд з
територією військових дій, вже давно не працює на повну потужність.
Крім того, навесні 2015-го року через борги перед НАК «Нафтогаз
України» суд заарештував 500 млн кубометрів газу, який належав
підприємствам OstСhem. В результаті групі довелося зупинити рівненський і черкаський заводи [6]. Проте є й суб’єктивні обставини,
насамперед робота підприємств-продуцентів групи через афілійовані
фірми (сервісні, посередницькі, торгові і т. п.) з перерозподілом на
користь останніх фінансових потоків і прибутків. Внаслідок цього з
виробників «вимивається» оборотний капітал, штучно завищуються
витрати і занижуються обсяги реалізації, а відтак підприємства-продуценти замість прибутків отримують збитки.
Від аналізу поточного стану виробництва та реалізації азотних
добрив перейдемо до оцінки можливих перспектив. За прогнозами
провідних світових дослідницьких центрів, до 2050 року чисельність
населення планети збільшиться до 9 млрд чоловік. Задоволення постійно зростаючого попиту на продовольство потребуватиме збільшення світового виробництва продуктів харчування на 70 %. А це,
у свою чергу, призведе до зростання світового попиту на мінеральні
добрива. За прогнозами спеціалістів, до 2022 року ринок мінеральних
добрив України виросте мінімум на 50 % [8].
З метою більш наочної ілюстрації перспектив розвитку хімічного
бізнесу DF Group доцільно провести SWOT – аналіз і сформулювати
найбільш ймовірні стратегії розвитку холдингу (табл. 3).
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Таблиця 3
SWOT – аналіз OstСhem Holding

СЛАБКІ СТОРОНИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ
• постійний попит на аграрну продукцію, а, отже, і на
добрива;
• доступність європейських і
світових ринків;
• державні протекції через
дружні стосунки з президентом України
• потужна фінансова база
і масштабні інвестиції;
• експортна орієнтація;
• широка збутова мережа і диверсифікація
ринків збуту;
• розвиток вітчизняного
рослинництва, постійний попит на продукцію;
• розвинена
система
зворотного зв'язку зі
споживачами, яка дозволяє
розширювати
продажі;
• власні сировинні ресурси для виробництва;
• використання власних
потужностей з перевалки сухих вантажів
• маніпуляція з цінами,
їх штучне підвищення
на вітчизняному ринку;
• висока енергоємність
виробництва;
• залежність збуту від
кон’юнктури в інших
галузях;
• необхідність
покращення якості продукції
відповідно до вимог
світового ринку

Стратегія активної консолідації виробничих активів
з акцентом на вихід на нові
світові ринки.
Завдяки інвестиціям група
має можливість модернізувати обладнання та впроваджувати нові технології для
покращення якості продукції, зниження витрат і цін,
роблячи продукцію більш
конкурентоспроможною.
Підтримка з боку держави
надає можливість для зниження торгових бар’єрів
при виході на зовнішні ринки, отримувати податкові та
митні пільги, сприяє збільшенню частки на внутрішньому ринку.
Впровадження наступальної
стратегії приведе до зростання ефективності бізнесу, а
сучасне обладнання дозволить випускати продукцію з
більш високою доданою вартістю, що сприятиме генерації додаткових прибутків.
Послаблення державної регуляції експорту вивільнить
кошти для просування продукції за кордоном.

ЗАГРОЗИ
• зростання цін на
газ – сировину для
виробництва;
• нестабільність нацвалюти;
• валютний ризик при
здійсненні ЗЕД;
• репутаційні
проблеми власника бізнес-групи
Стратегія утримання
лідируючих позицій
і монопольний статус на внутрішньому
ринку
дозволяють
корегувати
роботу
торгових структур і
підтримувати високі
ціни на продукцію.
Група OstСhem є найбільшим виробником
азотних добрив в
Україні й абсолютним
лідером на внутрішньому ринку, тоді як
на світовому ринку її
позиції не є сильними.
Впровадження стратегії захисту свого
положення на ринку дозволить групі
OstChem створювати
бар'єри для конкурентів, шукати нових
партнерів та укладати
з ними довгострокові
контракти.
Створення
мережі
венчурних
фондів
дозволить мінімізувати загальноекономічні і валютні ризики,
які є наслідком військового протистояння із РФ.
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Таким чином, оцінюючи поточний стан та перспективи розвитку
виробництва та реалізації азотних добрив групою OstChem Holding,
можна зробити висновок, що на діяльність підприємств даної групи
чинять вплив різноманітні і різноспрямовані фактори. З одного боку,
поступове відновлення Україною статусу європейської і світової
«житниці» на тлі збільшення попиту на продовольство формує сталий попит на азотні добрива в коротко-, середньо- і довгостроковій
перспективі. З іншого боку, триваюча військова агресія РФ проти
України і пов’язані із цим негативні наслідки (втрата частини виробничих потужностей групи, нестабільна робота «прифронтових»
заводів, знецінення гривні тощо), а також ряд суб’єктивних чинників
уповільнюють розвиток хімічного бізнесу групи, стримують реалізацію інвестиційних проектів, перешкоджають нарощуванню обсягів
виробництва і реалізації продукції. Тому перспективи розвитку групи
OstChem Holding безпосередньо залежать від подолання нинішньої
світової геополітичної кризи.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАЙБІЛЬШОЇ
ВІРОГІДНОСТІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА

Д

ля визначення факторів, які найбільш суттєво
впливають на функцію ймовірності купівлі
продукції у її виробника – промислового
підприємства, було розглянуто класичний статистичний апарат, за
допомогою якого можна оцінити ступінь впливу кожного окремого
фактору [1,2] на прийняття рішення споживачем. Оскільки результат
купівлі продукції у виробника має бінарний характер (продукцію купили / не купили), то для побудови математичної моделі було обрано
більш доцільний, на погляд автора, інструментарій, який дозволяє
пов’язувати кількісні і атрибутивні параметри.
Таким апаратом є логістична регресія [1], що є різновидом
множинної регресії, загальне призначення якої полягає в аналізі взаємозв'язку між декількома незалежними змінними (предикторами) і
залежною змінною (y). Оскільки бінарна логістична регресія застосовується в разі, коли залежна змінна приймає одно з двох можливих
значень (так або ні), то ситуація цілком підпадає під наш випадок,
коли споживач покупає продукцію, або не покупає. Внаслідок неможливості врахування всіх потенційних клієнтів було розглянуто лише
тих клієнтів, які оформили письмовий запит на придбання продукції. Подія подальшої купівлі була означена «1», відмова – як «0». У
подальшому частоти відбуття кожної із подій цієї бінарної системи
використовуємо для оцінювання ймовірностей відбуття події «1» (купівлі продукції).
Як відомо, все регресивні моделі можуть бути записані у вигляді
формули[3]:
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y = F (x1, x2,…, xn)

(1)

Для випадку множинної лінійної регресії передбачається, що
залежна змінна є лінійною функцією незалежних змінних [3]:
y =a + b1x1+ b2x2 +…+ bnxn

(2)

При спробі застосування звичайної множинної регресії для вирішення задачі, що поставлена перед нами, виникає наступна проблема:
множинна регресія не враховує відгуку змінних бінарних по своєму
характеру показників, що призводить до ймовірностей більшими за 1 і
меншими за 0, тобто, є помилковим. Тому, множинна регресія не може
бути використаною, оскільки вона на враховує реальні обмеження на
діапазон значень для параметра y [4].
Для вирішення проблеми завдання регресійну задачу було сформульовано наступним чином: замість бінарної змінної було залучено
безперервну змінну зі значеннями на відрізку [0,1] при будь-яких
значеннях незалежних змінних. Для цього було застосовано таке регресійне рівняння (логіт-перетворення) [5]:
,

(3)

де P(Е) – й
 мовірність того, що відбудеться цікавить подія;
e – о снова натуральних логарифмів 2,71;
b0, b1, b2…bn – стандартні множники рівняння регресії,
x0, x1, x2…xn-значення 1,2,3…n-го чинників рівнянні регресії.
З метою пояснення необхідності застосування логіт-перетворення сформулюємо нашу залежну змінну в термінах основної ймовірності події P, яка лежить між 0 і 1. Для цього перетворимо ймовірність P
у логарифмічний вигляд[6]:
P=loge(P1–P0)

(4)

Як випливає з рівняння (4), теоретично воно може приймати значення від −∞ до +∞, що вирішує звичайну проблему обмеження значення Р на інтервалом [0:1], тобто, для визначення початкової ймовірності ці перетворені значення можна використовувати в звичайному
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лінійному регресійному рівнянні. При логарифмуванні обох частин
рівняння (5) можна отримати стандартну модель лінійної регресії.
Для знаходження коефіцієнтів логістичної регресії існує декілька способів. Найбільш широке практичне розповсюдження отримав
статистичний метод максимальної вірогідності (далі – ММП) [6,7].
Його основу складає функція вірогідності (likehood function або LLфунція) [5], яка виражає щільність функції ймовірності (далі PDF від
англ. Probability density function) спільної появи результатів вибірки
Y 1, Y 2,…, Yk:
L(Y 1, Y 2,…, Yk; θ) = p(Y 1; θ)⋅…⋅p(Yk; θ)

(5)

Згідно з ММП, в якості оцінки невідомого параметра приймається таке значення функції Θ = Θ(Y 1,…, Yk), яке максимізує LL-функцію.
Алгоритм знаходження LL-функції суттєво спрощується при максимізації її натурального логарифму ln (L), оскільки максимум обох
функцій досягається при одному і тому ж значенні θ[5]:
L (Y; θ) = ln(L(Y; θ))→max

(6)

Для визначення PDF у разі бінарної залежної змінної, яку ми
маємо в логістичній регресії, позначимо через Pi ймовірність появи
одиниці:
Pi = Prob(Yi=1).

(7)

Ця ймовірність залежить від XiW:
Pi=F(XiW),

(8)

де Xi – рядок матриці регресорів,
W – вектор коефіцієнтів регресії.

Таким чином, логарифмічна функція вірогідності дорівнює:
(9)
де pi – множини спостережень, для яких yi=1 відповідно.
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При цьому градієнт g і визначник H функції вірогідності
дорівнюють:
g = ∑i(Yi–Pi)Xi

(10)

H = –∑iPi(1–Pi)XTiXi≤0

(11)

Оскільки визначник функції усюди від’ємно-визначений[6],
то логарифмічна функція вірогідності всюди увігнута, тобто її значення від’ємні. В якості одного з методів пошуку максимуму можна
використовувати метод Ньютона, який сходитися за умов збіжності
методу:
Wt+1 = Wt – (H(Wt)) –1gt(Wt) = Wt– ΔWt

(12)

Для розрахунку коефіцієнтів логістичної регресії зазвичай застосовують будь-які градієнтні методи: сполучених градієнтів, змінної
метрики тощо. Практичною перевагою логістичної регресії є існування ефективного інструменту для оцінки якості моделі – ROC-аналізу
(створення кривої помилок) [6].
ROC-крива (Receiver Operator Characteristic – характеристика
робочого отримувача) – належить до родини кривих з систем обробки
сигналів, які найбільш часто використовується для представлення
результатів бінарної класифікації при комп’ютерному моделюванні [6,7]. Один з двох можливих класів (0 або 1), визначається як клас
з позитивними наслідками, інший – з негативними. Залучення ROCкривої дозволяє визначити кількості вірно та невірно класифікованих
негативних прикладів (відповідно, істинно позитивну та хибно негативну множини).
Використовуємо спеціальний параметр (поріг або точку відсікання (cut-off value)), варіюючи який (теоретично – від 0 до 1), отримуємо відповідне розбиття на два класи, від чого залежать різні величини
помилок I і II роду.
Для пояснення суті помилок I і II роду наведено трикутну таблицю спряженості (confusion matrix), яка побудована на основі результатів класифікації моделлю і фактичної (об'єктивної) приналежністю
прикладів до класів[8].
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Таблиця 1
Таблиця спряженості
модель
позитивно
негативно

позитивно
TP
FN

фактично

негативно
FP
TN

У таблиці 1 використовуємо такі визначення. TP- вірно класифіковані позитивні приклади (істинно позитивні випадки); TN – вірно
класифіковані негативні приклади (істинно негативні випадки); FN –
позитивні приклади, класифіковані як негативні (помилка I роду- так
званий «помилковий пропуск» – коли помилково не враховано позитивні приклади і віднесено до негативних) FP – негативні приклади,
класифіковані як позитивні (помилка II роду) [8].
Поділення подій на позитивні та негативні є умовним, оскільки
залежить від конкретного завдання. В нашому випадку до позитивних віднесено факт купівлі продукції підприємства кожним окремим
споживачем, а негативним – відмова від купівлі у разі попередньої
зацікавленості товаром (комерційний запит або оформлення заявки
на продукцію у відділі збуту підприємства).
При аналізі оперуємо відносними показниками – частками
(rates). Частка істинно позитивних прикладів (True Positives Rate):
(13)
Частка хибно позитивних прикладів (False Positives Rate):
(14)
Для визначення об'єктивної цінності нашої бінарної моделі
додатково використовуємо показники чутливості і специфічності
моделі.
Чутливість (Sensitivity) визначаємо як частку істинно позитивних випадків:
(15)
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а специфічність (Specificity) – як частку істинно негативних випадків,
які були правильно ідентифіковані моделлю:
(16)
Слід відзначити, що
FPR=100-Sp.

(17)

Розглянимо детальніше ці визначення.
Для апробації та оцінювання вірності математичної моделі визначення впливу окремих параметрів на збут продукції промислового
підприємства (кількість операцій продажу) була розглянута інформація щодо системи збуту продукції підприємства. Апробацію методики
визначення вірогідності купівлі продукції було здійснено на базі частки загального масиву інформації, що обумовлено комерційною таємницею. Однак, ця модель може бути залучена до будь яких баз даних
за умов відповідності базової інформації вимогам, що висуваються
при побудові моделі. У нашому випадку були отримані такі дані.
1. Інформація про регіон (область, місто) розташування замовника інформації.
2. Інформація про обсяг партії, яку замовив потенційний клієнт.
3. Інформація про кількість товарних позицій, яка оформлена в
заявці.
4. Інформація про згоду замовника з умовами, які була запропоновані службою збуту підприємства. У випадку згоду, замовлення
приймалось до виконання і було, в кінцевому результаті, виконано, в
противному випадку заявка залишалась невиконаною.
Базовий масив даних складався з 320 оформлених замовлень,
частина яких була виконана, частина (внаслідок відмови з боку замовника) до виконання не приймалась.
В таблиці 2 наведено формат обробки базової інформації про
замовлення. Інформацію в таблиці 2, яка є лише верхньою часткою загального масиву (12 ланок зі 320), надано вже в кодованому бінарному
вигляді. За винятком першої колонки, показники якої характеризують
замовлення продукції у тоннах, три наступні мають такий зміст.
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Таблиця 2
Формат обробки базової інформації
Обсяг замовлення
1
20
25
45
1
35
50
55
39
48
30
27
47
21

Код району
розташування
замовника
2
0
1
2
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Код вимог про
асортимент

Код результату
виконання

3
0
0
0
3
1
1
1
0
0
0
1
1
1

4
1
1
0
4
1
1
1
0
0
1
1
0
0

В другій колонці таблиці цифра 0, 1 або 2 означає регіон віддаленості споживача від складу виробника (продавця): 0 -перший регіон
віддаленості (до 400 км), 1 та 2 –відповідно другий (від 400 до 800 км)
та третій (понад 800 км від складу виробника). Розподілення на регіони було здійсненне відповідно до адреси фактичного розташування
споживача продукції, яке впливає на величину транспортних витрат
та термін отримання продукції споживачем. Колонка 3 («Код вимог
про асортимент») означає замовлення споживачем або однієї товарної
позиції (0), або понад однієї (дві та більше), що в бінарній системі вимірювання означено як 1. Четверта колонка («Код результат виконання») є показником, який означає факт купівлі продукції споживачем
(1), або відмову (0).
Із застосуванням методики, що пропонується, була визначена
ступінь впливу показників із колоно 1–3 на кінцевий результат (колонка 4). Для більш точної оцінки можливо ввести ще ланку інших
важливих факторів (наприклад, цінове задоволення споживача), але,
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за відсутністю такої інформації (комерційна таємниця), апробація
моделі здійснювалась у скороченому вигляді (див. таблицю 2), який
передбачає безмежне введення ланок інших показників у разі отримання додаткової інформації.
Розрахунки коефіцієнтів регресії здійснено за допомогою
програмного забезпечення EXCEL, функція «Пошук рішення», яка
виконує ітераційні розрахунки за допомогою нелінійного методу узагальненого понижуючого градієнта (УПГ) [2,6]. Метод УПГ є продовження широко відомого методу приведеного градієнта (МПГ), який
заснований на скороченні розмірності задачі за допомогою подання
всіх змінних через безліч незалежних змінних. Незважаючи на те, що
спочатку метод УПГ використовувався для вирішення задач лінійного
програмування з лінійними обмеженнями, його пізніше було узагальнено на випадок нелінійних обмежень. Основна ідея методу УПГ
полягає в скороченні розмірності задачі шляхом виключення залежних (базисних) змінних і застосуванні методу приведеного градієнту
для визначення напрямку спуску в якості критерію при встановленні
оптимальності. На підставі результатів розрахунків за метою оцінки
їх надійності було розраховано точки для побудови та побудовані криві помилок (ROC-крива) для базових та оптимальних значень коефіцієнтів логістичної регресії. Результати наведено на рисунках 1 та 2.

Рис. 1 – Крива помилок для базового варіанту
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Рис. 2 – Крива помилок для оптимального плану

Аналіз результатів розрахунків функції найбільшої вірогідності
(LL), показують, що при оптимальному плані, у порівнянні із базовим, точність моделі підвищується, оскільки значення функції LL
підвищується з (–221.807) у базовому варіанті до (–206.592) при нових коефіцієнтах регресії. Як визначалось вище, функція вірогідності
завжди має від’ємне значення.
Для того, щоби зробити висновок про те, чи є оптимальний план
більш точним у порівнянні із базовим варіантом, необхідно порівняти
криві помилок (ROC) для базового та оптимального планів.
Лише візуальне порівняння кривих ROC не дозволяє виявити
найбільш ефективну модель. Своєрідним методом порівняння ROCкривих є оцінка площі під кривими. Теоретично вона змінюється
від 0 до 1.0, але, оскільки модель завжди характеризуються кривою,
розташованої вище позитивної діагоналі, то зазвичай говорять про
зміни від 0.5 («даремний класифікатор») до 1.0 («ідеальна» модель).
Ця оцінка може бути отримана безпосередньо обчисленням площі під
многогранником, обмеженим праворуч і знизу осями координат і зліва
вгорі – експериментально отриманими точками Чисельний показник
площі під кривою називається AUC (Area Under Curve) – площа під
кривою[8].
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Порівняння розрахованих показників для оптимально плану
AUCОПТ = 0.676386 та базового варіанту AUC БАЗ = 0.541622:
AUCОПТ = 0.676386 > AUC БАЗ =0.541622,
свідчить про більшу надійність оптимального плану, тобто розрахованих значень ймовірності подій (купівля або відмова від купівлі),
які визначені за допомогою отриманих нами коефіцієнтів логістичної
регресії. Ідеальна модель володіє 100 % чутливістю і специфічністю,
чого на практиці домогтися неможливо, які і неможливо одночасно
підвищити чутливість і специфічність моделі. Компроміс знаходимо
за допомогою порога відсікання, порогове значення якого впливає на
співвідношення Se і Sp. Можна також поставити завдання про знаходження оптимального порогу відсікання (optimal cut-off value). У
нашому випадку в якості порогу відсікання було обрано 0.75 (75 %
ймовірності того, що купівля відбудеться).
Значення AUC для оптимального плану складає 0.676386, що
свідчить про те, що понад дві третини випадків при визначенні за
допомогою запропонованого рівняння логістичної регресії визначаються вірно з ймовірністю 75 %.
Наша модель мала би вищу точність за умов використання більшого за обсягом та більш об’єктивного масиву базової інформації.
Втім, отримане значення AUC на рівні 0.676386 є хорошим результатом і свідчить про вірний методологічний підхід при постановці та
рішенні задачі, що було розглянуто.
Визначені за допомогою побудованої нами математичної моделі
коефіцієнти логістичної регресії наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Коефіцієнти логістичної регресії
Коефіцієнт регресії і-того фактору

Значення

b0

0.404741

Обсяг замовлення (b1)

0.00907

Район (b2)

-0.66742

Асортимент (b3)

0.436819
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На підставі значень коефіцієнтів регресії з таблиці 3, складаємо
рівняння для визначенні вірогідності купівлі продукції підприємства
в залежності від обсягу замовлення, району розташування замовника
та можливості замовити продукцію в асортименті. Таке рівняння має
наступний вигляд
,

(18)

Як слід з аналізу рівняння (18), ймовірність купівлі продукції
кожним окремим споживачем збільшується у випадку збільшення
споживачем обсягу замовлення, зменшенні відстані до пункту завантаження (тобто, прискорення строку виконання замовлення та транспортних витрат), та збільшення можливостей замовити продукцію в
асортименті.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ОСНОВА
НАДАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ ЦІЛЕЙ

Р

озвиток інформаційних технологій привів до
того, що інформація стала невід’ємним елементом діяльності підприємств. Інформація стає
водночас і ресурсом, і засобом виробництва. Чим сильніше виростає
роль інформаційного забезпечення, тим важливішою проблемою
виступає отримання якісної інформації, правильний та своєчасний її
аналіз.
У сучасних кризових умовах, що притаманні українській економіці, перед підприємствами постають важливі задачі по адаптації
облікової системи підприємства відповідно до сучасних ринкових
вимог, до змін в обліковому та податковому законодавстві. Перш за
все це пов’язано з тим, що саме облікова система підприємства спроможна сформувати достовірну, об’єктивну, своєчасну та необхідну
інформацію, зокрема: у вигляді фінансової звітності для зовнішніх
користувачів, у вигляді управлінської звітності для менеджменту
підприємства, – для використання її у прийнятті ефективних управлінських рішень. Крім того, потрібно враховувати, що повна та якісна
аналітична обробка облікової інформації недопустима без вживання
засобів обчислювальної техніки. Тому високоякісне інформаційне забезпечення процесом керування господарською діяльністю суб’єкта
господарювання можливо лише при використовуванні в повній мірі
усіх здобутків науково-технічного прогресу [1, с. 128].
Між тим, можливість включитися в процес інтеграції в міжнародну систему економіки стає найважливішим чинником підвищення
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ефективності виробництва, тому Україна приділяє величезну увагу
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Вихід суб’єкта господарювання за межі українського ринку, встановлення ділових відносин з
іноземними компаніями, а також організація спільних підприємств
тягнуть за собою необхідність складання фінансової звітності не
тільки за українськими, а й за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, зрозумілим представникам Заходу.
Дослідженням формування організації облікової системи загалом, питанням змістовного наповнення облікової політики, облікової
інформації в умовах різних суб’єктів господарювання, можливості
інтегрувати вітчизняну систему обліку у міжнародну та ін. займалася велика кількість науковців-економістів. Так, значний внесок
у висвітлення та розвитку таких питань зробили наступні вчені:
Ф. Ф. Бутинець, М. С. Пушкар, С. В. Голов, Л. К. Сук, Л. О. Терещенко,
О. Г. Дроздова, І. І. Матієнко-Зубенко, В. А. Дерій, В. П. Завгородній,
Н. М. Малюга, В. С. Лень, А. О. Андрєєва та ін. У власних роботах
вони наголосили увагу на питаннях, що пов’язані зі створенням та
змістовним наповненням самої система обліку та проблемам запровадження її на окремих підприємствах. Уточнення потребують питання
організації інформаційного забезпечення обліковою інформацією для
управлінських цілей, роль та значення системи організації обліку на
підприємстві як платформи такого забезпечення.
Метою дослідження є аналіз існуючих підходів до організації обліку на підприємстві, формування облікової інформації, зокрема про
основні засоби, визначення факторів впливу на облікову політику та
деталізація факторів облікового інформаційного забезпечення.
Значення бухгалтерської звітності для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства багатоаспектне і може
розглядатись як у межах теорії бухгалтерського обліку і фінансів, так і
з позиції практикуючих підприємців і фахівців. Концепція складання
звітності є основою системи національних стандартів бухгалтерського обліку в більшості економічно розвинених країн. Доцільна організація обліку завжди видавалася вирішальним фактором розвитку інформаційної системи підприємства. Аналіз опрацьовувань публікацій
наукових теорій стосовно організації обліку дає можливість говорити,
що організація обліку це – сукупність способів, засобів і методів упо-
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рядковування та оптимізації систематичності бухгалтерського обліку
[2, с. 198–199].
При цьому сьогочасний суб’єкт господарювання здійснює власну діяльність в особливому просторово-часовому контексті, в певних
юридичних рамках. Щодня керівникам підприємства доводиться
аналізувати велику кількість інформації, ухвалювати масу завдань:
оперативних і тактичних, пов'язаних з розміщенням ресурсів, випуском продукції, що максимально задовольняє запитам споживачів.
Причому в процесі виробничої діяльності можна випускати з поля
зору соціальні та екологічні аспекти функціонування підприємства.
При аналізі та планування, особливо при складанні планів розвитку,
варто брати до уваги також той факт, що переслідування за миттєвими
максимальними доходами може зашкодити формуванню майбутніх
ринків а, отже, прибутків. Тому перед підприємствами, котрі мають
намір вести і успішно розвивати свою діяльність в майбутньому, гостро виникає питання про співвідношення поточних витрат та інвестицій капітального характеру. Підходити до вирішення всіх цих проблем слід системно. При цьому практичні та теоретичні дослідження
показують, базою для такого підходу є якісна організація надання
облікової інформації, запорукою якої є ефективна організація обліку
на підприємстві.
Аналіз опрацьовувань публікацій [2–4] наукових теорій стосовно організації обліку дає можливість говорити, що організація
обліку – це узагальнена система, що базується на методах та способах
впорядкування облікової інформації для повного, об’єктивного та
своєчасного відображення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства з метою забезпечення адміністрацією ефективного менеджменту в поточному періоді та на найближчу перспективу.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, передбачає,
насамперед, розроблення облікової політики підприємства, що забезпечує ефективність ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика є вирішальною складовою організації обліку, яка формується на
підприємстві.
Облікова політика представлена в наказі по підприємству або положенні. До наказу про облікову політику добавляють додатки: склад
апарату бухгалтерії, посадові інструкції, графік документообігу, ро-
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бочий план рахунків, склад апарату внутрішнього контролю, форми
документів, не передбачені в установленому порядку, та ін.
Бухгалтерський облік на підприємствах, в установах та організаціях може здійснюватися за схемою представленою на рис. 1 [3,
с. 185–188].
Довгий час в Україні облік був інструктивний, тобто вівся за
затвердженими регламентами, в котрих існували чіткі вказівки про
те, як варто вести бухгалтерський облік. Але з часом появились нормативні документи, в котрих бухгалтеру пропонуються кілька методів при відтворенні в бухгалтерському обліку тієї чи іншої ситуації.
Підприємство може самотужки обирати той чи інший метод оцінки
активів, метод нарахування амортизації та інше, тобто у бухгалтерському обліку з'явилася варіантність.
Будь-яке підприємство повинно мати свою облікову політику.
Облікова політика – це сукупність обґрунтованих підприємством кон-

Рис. 1 – О
 снови здійснення бухгалтерського обліку
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кретних методів, форм, техніки ведення і організації бухгалтерського
обліку, виходячи з встановлених норм і особливостей діяльності [3,
с. 190]. До формування облікової політики слід підходити досить
виважено, оскільки вона, як правило, встановлюється не на один рік.
Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на
підприємстві належить до компетенції його власників і визначає
встановлення підходящих зобов'язань його керівника та робітника
бухгалтерії. Для оформлення господарських операцій застосовуються
типові і спеціалізовані форми первинної документації, а для цілей
аналітичного обліку найчастіше – с амостійно розроблені форми.
Своєчасність й ефективність облікового процесу, насамперед,
пов’язана з порядком документування господарських процесів. Від інформативної наповненості первинних документів, тобто від повноти
та якості первинної облікової інформації залежить можливість формування автоматизованим шляхом різних видів облікових регістрів,
оскільки саме первинний документ є основним джерелом вхідної інформації. Практичні дослідження показали, що на підприємствах продовжується застосовування типових форм первинних документів, що
затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995
року № 352 [5]. У зв’язку із сучасними змінами у методології обліку
в процесі наближення до міжнародних стандартів сьогодні облікова
інформація, що надається рекомендованими [5] формами первинних
документів, є не досить доцільною та достатньою. Тому стає питання
удосконалення форм первинного обліку.
Так, у зв’язку з важливістю інформаційної місткості первинних
документів з обліку основних засобів, доцільно надати рекомендації
з удосконалення форм первинного обліку основних засобів, на основі
пропозицій наведених у [6, с. 200, 201]. Пропозиції щодо удосконалення чинних типових форм документів з обліку руху основних засобів наведено у таблиці 1.
Форми первинних документів, створених на підприємстві, повинні містити обов'язкові реквізити, передбачені Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV [7]. Первинні документи складають і надають у бухгалтерію згідно з прийнятим графіком документообігу.
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Таблиця 1
Пропозиції щодо удосконалення чинних типових форм з обліку
основних засобів
Показники типових форм первинного обліку основних
засобів, які потрібно
Типові форми
вилучити
додати
03–1 «Акт при- Первісна (балансова) вар- Первісна (справедлива) варймання-передачі тість
тість
( в н у т р і ш н ь о го
Залишкова (балансова)варпереміщення) остість
новних засобів»
Норми амортизаційних Строк корисного викоривідрахувань: на повне від- стання
новлення, на капітальний Метод нарахування амортиремонт
зації
Поправочний коефіцієнт Ліквідаційна вартість
03–3 «Акт на спи- Норми амортизаційних Строк корисного викорисання основних відрахувань: на повне від- стання
засобів»
новлення, на капітальний Метод нарахування амортиремонт
зації
Дата початку сплати за ос- Ліквідаційна вартість
новні засоби (місяць, рік)
03–6 «Інвентарна Норми амортизаційних Строк корисного викорикартка обліку ос- відрахувань: на повне від- стання
новних засобів» новлення, на капітальний Метод нарахування амортиремонт
зації
Джерело придбання (фі- Джерело надходження
нансування)
Добудування, доустатку- Витрати на поліпшення
вання, модернізація, ін- об’єкта
дексація
Ремонт (бухгалтерський Витрати на підтримання
запис)
об’єкта в робочому стані
Переоцінка
Вид переоцінки (дооцінка,
уцінка)
03–8
«Картка На повне відновлення
Витрати на поліпшення особліку руху основних засобів
новних засобів» Амортизація (за січень – Строк корисного викориповністю, згодом – змі- стання
нена); на капітальний ре- Метод нарахування амортимонт; -і-, –; сума
зації
Витрати на капітальний Витрати на підтримання осремонт
новних засобів у робочому
стані
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Графік документообігу є дуже важливою складовою системи
облікової інформації. Від доцільності та оптимальності дій посадових осіб при формуванні та обробці бухгалтерських документів,
відображених у графіку документообігу залежить своєчасність та
якість створюваної облікової інформації. Тому графік документообігу
є важливим предметом облікової політики підприємства.
При складанні графіка документообігу необхідно керуватися
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 24.05.1995 р. № 88 [8]. У його пунктах зазначається: що для впорядкування руху та своєчасного одержання записів по первинних
документів наказом керівника встановляється графік документообігу,
в якому вказуються дати створення або одержання від контрагентів
документів, прийняття їх до обліку, передачі в обробку та в архів.
Графік документообігу повинен забезпечити оптимальну кількість
підрозділів та виконавців і може оформлятися у вигляді схеми або
переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, закріпленим за усяким окремим підрозділом підприємства із зазначенням
їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.
Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку,
а також бухгалтерські звіти підлягають обов'язковій передачі в архів.
Бланки строгої звітності рекомендується берегти в сейфах або металевих шафах, що забезпечують їх належне зберігання. Це відповідає
вимогам Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 24.05.1995 р. № 88 [8].
Існує чітка система операцій з документами: прийом і реєстрація; розгляд керівником; порядок проходження в організації; порядок
виконання; контроль за виконанням; підготовка і передача в архів.
Безперебійне та чітке дотримання такої системи в роботі з документами є запорукою формування якісної облікової інформації.
Інформація є визначальною, якщо її відсутність або неправильне
надання може відбитися на рішеннях, що приймаються її користувачами на основі такої облікової інформації про конкретні звітуючі
суб'єкти господарювання. Отже, доречність наданої інформації головним чином визначається її істотною.
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Концепція істотності інформації ґрунтується на:
- корисності інформації для користувача;
- необхідності розробки облікових політик у частині встановлення
істотності;
- ступеню існуючої невизначеності щодо перспектив діяльності
підприємства;
- індивідуальному наданні істотних статей у фінансовій звітності
та/або в примітках до неї.
Якщо розглядати підприємницьку діяльність у міжнародному
розрізі, то за міжнародними стандартами кількісні критерії суттєвості
не встановлені. У Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом від 27.06.2013 р. № 635
[9], навів свої рекомендації відносно критеріїв суттєвості. Але, як
зазначено в самому документі, його не застосовують підприємства,
які ведуть облік за Міжнародними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ). Тому встановлюючи кількісні критерії суттєвості, слід виходити з потреб та інтересів користувачів, а також намірів підприємств
донести до них інформацію про важливі аспекти своєї діяльності.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 1 [10] визначає надання наступних фінансових звітів (рис. 2).
Хід опрацьовування облікової політики відбувається в перерізі
відповідних об’єктів, що обумовлюють закономірність уточнення
понять об’єкт та елемент облікової політики.
До об’єкта облікової політики відносять будь-яку норму або
позицію підприємства з організації та ведення бухгалтерського обліку стосовно якої є альтернативні варіанти. Під елементом облікової

Рис. 2 – Фінансова звітність за МСБО 1
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політики розуміють можливі методичні прийоми, способи та процедури, що вибираються з числа загальноприйнятих з врахуванням
властивостей діяльності підприємства. Основні елементи понятійного апарату стосовно облікової політики підприємств забезпечують
систематизування викладення процесу формування, змісту та реалізації облікової політики. Ще при опрацьовуванні облікової поведінки
слід постановити: чи не заперечують обрані та розроблені частини
облікової політики засадам чинного законодавства; їх відповідність
розумінню власника та стратегічним цілям підприємства; адекватність характеру та умовам функціонування підприємства. Відповідно,
зміст та напрямки облікової політики підприємства повинні бути
такими, щоб легко було одержати оптимальні фінансові результати,
підтримувати ліквідність підприємства, внаслідок чого підприємство
стане привабливим для інвесторів.
В методологічну складову облікової політики відносять все те,
що стосується і характеризує внутрішню структуру процесу бухгалтерського обліку, тобто принципи, методи й процедури, які визначені
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [7], та ряд зовнішніх чинників, що мають вплив на облікову
політику. Фактори впливу на облікову політику наведені на рисунку 3.
Облікова політика, сформована з урахуванням усіх визначених
факторів впливу, сприяє якісній організації обліку на підприємстві,
що, у свою чергу, полягає в основі інформаційного забезпечення
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ
ЗОВНІШНІ
- процеси глобалізації
- рівень розвитку економічного
середовища в країні
- рівень розвитку політичного середовища
в країні
- розвиток інфляційних процесів
- механізм державного регулювання
господарсько-комерційної діяльності
- кон’юнктура споживчого ринку та ін.

ВНУТРІШНІ
- організаційно-правова форма
- організаційна структура
- вид та спосіб торгівлі
- товарний асортимент
- маркетингова політика
- рівень кваліфікації працівників
- рівень обробки інформації
- система внутрішнього контролю
- система оподаткування
- цінова політика
- договірна політика та ін.

Рис.
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наоблікову
обліковуполітику
політику
Рис.3 3––ФФактори
впливу на
Створення на підприємстві належної системи організації руху та обробки
облікової інформації практично неможливо без класичної класифікації процесів
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обліковою інформацією менеджменту підприємства для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Створення на підприємстві належної системи організації руху
та обробки облікової інформації практично неможливо без класичної
класифікації процесів і технологій системи організації обліку, що дозФАКТОРИ
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С

тан інтелектуального потенціалу сучасного суспільства, стратегічну основу розвитку будьякої країни у вирішальній мірі визначають
якість вищої освіти, можливість безперервного удосконалення знань,
їх доступність та відповідність потребі конкретної особистості.
Оскільки людина – істота соціальна, то провідна роль у розвитку
особистості, формуванні в неї широкого світогляду, усвідомленні нею
свого місця в суспільному виробництві і відповідальності за результати праці належить освіті, котра є одночасно і чинником, і засобом
соціалізації та впливає на вибір життєво важливих цінностей.
Реформування всіх сфер українського суспільства сьогодні відбувається у напрямку їх переорієнтації на міжнародні норми, стандарти,
моделі з урахуванням тих позитивних надбань, що були накопичені
у цих сферах за попередні десятиліття та на практиці довели свою
дієздатність. Означені зміни не обминули і освіту, де намітилася тенденція формування нового типу відносин у системі "суб'єкт навчання – технології та засоби навчання – о б'єкт навчання".
Сучасні дослідники [1, с. 24], аналізуючи умови кризи, в якій
опинилася система освіти, констатують, що у ній домінував енциклопедичний принцип, згідно з яким, чим більше знань отримає людина,
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тим ефективнішим є процес навчання. Отже, учень, студент, слухач
розглядалися не як самостійний суб'єкт, з котрим ведеться діалог, а
скоріше як пасивний об'єкт впливу. Внаслідок цього пріоритет віддавався одержанню знань того, "як робити", а не вмінню "роботи за допомогою здобутих знань". Така система у макроекономічному вимірі
продуктувала пасивну особистість, у якої перша – ліпша проблема
викликала фрустрацію та стрес. Нездатність до творчості у професійній діяльності, невміння її планувати, приймати самостійні рішення
призвели до консервації застарілих видів виробництва, а, отже, і до
неконкурентоспроможності країни на світовому ринку.
Нові суспільні умови вимагають переорієнтування системи освіти на формування нового типу особистості, котра здатна не тільки виконувати вказівки "зверху", але й приймати самостійні та компетентні
управлінські та організаційні рішення. Виходячи з цього Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті базується на ідеї
формування й реалізації творчого потенціалу особистості та переході
до освіти протягом життя, де базова освіта повинна доповнюватися
програмами додаткової освіти.
За визначенням ЮНЕСКО, система післядипломної освіти як
етап безперервного удосконалення знань являє собою "корону освіти",
вершину піраміди навчання впродовж усього життя людини. В умовах
сьогодення вважається, що в розвинених країнах знання змінюються
кожні 2–3 роки, а деякі професії перестають бути актуальними або
взагалі зникають за 3–5 років. У США навіть існує одиниця виміру
старіння знань фахівця, так званий період "напіврозпаду" компетентності, тобто зниження її на 50 % унаслідок появи нової інформації. Це
означає, що для значної кількості спеціальностей такий термін настає
раніше, аніж закінчується сам процес навчання.
Добробут суспільства з давніх часів кращі його представники
пов'язували з ідеєю постійного оновлення знань [2, с. 13]. З початком
інформаційної епохи, коли стратегічним ресурсом стали інформація і
знання, а носіями та власниками цих ресурсів – освічені, висококваліфіковані творчі особистості [3, с. 7], стара ідея безперервності
освіти знову була "відкрита", інтерпретована та значно збагачена.
Надзвичайно швидкі науково-технічні, технологічні, економічні,
соціальні і культурні зміни, котрі відбулися в останні десятиріччя,
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обумовили нарощування розриву між кваліфікацією працівників та
потребами ринку, що призвело до зниження конкурентоспроможності
як окремої особистості, того чи іншого суб'єкта господарювання, так
і країни в цілому. У таких умовах освіта вже не може розглядатися
просто як підготовка до життя. Навчання людини, її загальна і фахова
освіта тепер це не тільки етап, а й невід'ємна складова її життя. Таким
чином, безперервна освіта сьогодні не зводиться до неперервного
навчання і виховання. Освіта, котра не обмежена певними термінами
навчання та стінами навчальних закладів, набуває риси життєдіяльності, тобто процесу розвитку людини протягом усього соціального
життя, а соціальне життя – риси безперервного освітнього процесу.
Вона перестає бути в основному зовнішньо організованою і стає в
значній мірі особистою справою людини.
Радикальні соціально-економічні зміни в країнах і світі в цілому,
підвищення вимог роботодавців до рівня кваліфікації робітників, їх
психологічної стійкості, комунікабельності, активності, посилення
процесу швидкого "старіння" знань у зв'язку з активізацією інноваційної діяльності вимагають нових базових знань, умінь і навичок, які
забезпечать активну участь особистості у професійному, сімейному
та суспільному житті. Зазвичай такими вважають комп'ютерну грамотність, іноземні мови, технологічну культуру, підприємництво та
соціальні навички [2, с. 12]. Але до цього слід додати й уміння вчитися
швидко адаптуватися до змін у навколишньому середовищі та вільно
орієнтуватися в потоці інформації. В умовах сьогодення отримання
таких навичок є надзвичайно важливим, але не менш актуальним стає
їх постійне оновлення, бо саме відсутність відповідних знань або недостатня кваліфікація працівника виявляються головною причиною
безробіття в багатьох країнах світу. Якщо раніше фахівцем вважали
людину, котра володіє необхідним набором знань у конкретній галузі,
то тепер – це працівник, який не тільки володіє базовими знаннями і
уміннями, але й здатний розвивати і безупинно обновляти ці знання.
Це призводить до того, що представники "білих комірців", за даними
різних досліджень, змушені змінювати роботу упродовж життя 4–6
разів, а так звані "голубі комірці" – б
 ільше 20 разів.

РОЗДІЛ 7. ОСВІТА – НАУКА – ПІДПРИЄМСТВО

427

Базовою парадигмою актуалізації існуючих та набуття нових
знань фахівцями є освіта на протязі усього професійного життя, тобто
без відриву від виробництва.
Не викликає сумніву, що держава повинна надавати людині можливість отримування або оновлення знань у будь-якому віці постійно
або через певні проміжки часу. Зазначимо, що освіта дорослих носить
багатофункціональний характер, оскільки може бути спрямована на
здобуття базової освіти, розвиток суспільно-політичних знань, удосконалення професійної кваліфікації; постійне розширення культурного і наукового світогляду і т. ін. Безперервну освіту можна визначити як провідну умову всебічного розвитку особистості, збагачення її
творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростання
компетенції, вдосконалення раніше здобутих знань, умінь, навичок.
Поняття "безперервна освіта" включає різні види навчання: самоосвіту, короткотермінове навчання, тривале періодичне навчання в
різних формах, стажування, аспірантуру, докторантуру, різні форми
підвищення кваліфікації, перепідготовку.
Основною сферою реалізації ідеї масової безперервної освіти є
перепідготовка та підвищення кваліфікації. Оскільки ця сфера одночасно є і продовженням існуючої системи освіти, додатковою надбудовою над нею, покликаною компенсувати її недоліки, і специфічною
галуззю з особливим контингентом і особливими відносинами учасників освітнього процесу та особливою освітньою мотивацією, то в
ній, по-перше, надзвичайно гостро виявляються проблеми сучасної
освіти, а, по-друге, вона позбувається свого обов'язкового та загального характеру і набуває власні, особисто орієнтовані, риси. Так,
система підвищення кваліфікації покликана оперативно реагувати на
вимоги і запити суспільства, постійно пропонуючи зростання фахової компетентності за спеціальностями, які відображають сучасний
стан розвитку відповідних галузей науки, техніки, суспільного життя.
Вона виступає гнучкою підсистемою безперервної освіти і передусім
базується на поглибленні кваліфікації, яка сприяє розвитку творчого
мислення і вимагає постійної самоосвіти. Перепідготовка кадрів, на
відміну від підвищення кваліфікації, передбачає не лише переведення
фахівця на новий рівень професійної діяльності, тобто підвищення
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рівня кваліфікації, а й значний розвиток його здібностей для виконування якісно нових видів діяльності.
Післядипломна освіта – це не форма повторення вузівської
програми хоча і з іншої спеціальності, що опановується, а система
послідовного вдосконалення фахових знань і умінь на основі нової
інформації.
На нинішній час із сімнадцяти вищих навчальних закладів
державної форми власності Дніпропетровської області ІІІ–IV рівнів
акредитації післядипломна освіта проводиться у п'ятнадцяти. Ринок
послуг з перепідготовки фахівців розвивається високими темпами і
характеризується посиленням конкуренції з боку суб'єктів, що формують пропозицію. Як показали маркетингові дослідження, частка
НМетАУ на ринку освітніх послуг з отримання іншої вищої освіти м.
Дніпропетровська оцінюється у 10 % [4, с. 127].
Обсяги реалізації послуг з перепідготовки фахівців, а, отже, економічна успішність даного виду діяльності навчальних закладів багато в чому залежать від мотивації осіб, що формують попит, і контингенту осіб, котрі споживають дані послуги, тобто від тих, хто сплачує
надання послуг, і тих, хто безпосередньо отримує нові спеціальності.
Дослідженню поведінки споживачів на різних ринках товарів,
послуг, ідей в контексті їх мотивації та інших аспектів присвячена
велика кількість наукових праць, в яких аналізуються внутрішні і
зовнішні чинники споживчої поведінки, розглядаються різні теорії
мотивації і маркетингові стратегії, засновані на множинних мотивах
та мотиваційному конфлікті, а також можливості їх використання
для впливу на процес прийняття споживачем рішення щодо купівлі.
У той же час додаткової уваги потребує питання мотивації фахової
перепідготовки дорослих та інших чинників їх споживчої поведінки
для встановлення їх впливу на процес активізації усвідомлення потреби в отриманні нових спеціальних систематизованих знань в тій
чи іншій формі. Враховуючи вищевикладене, метою даної статті є
виявлення особливостей формування контингенту слухачів післядипломної освіти у НМетАУ, де з 1987 р. діє спеціальний факультет
перепідготовки фахівців (з 2008 – ЦПО і ПК – Центр післядипломної
освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації), який у перші
роки свого існування вирішував завдання перепідготовки працівників
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металургійної промисловості на контрактній основі з промисловими
підприємствами та установами за безперервними процесами сталеплавильного і прокатного виробництва, системами автоматизованого
проектування, промисловою теплоенергетикою, обчислювальною
технікою і інформатикою, а, починаючи з 1993 р., ще й перепідготовку
осіб з вищою освітою різних галузей головним чином для придбання
спеціальностей економічного напряму.
У зазначений період під впливом як зовнішніх чинників навколишнього середовища, так і внутрішніх чинників різного плану
постійно відбувалися якісні і кількісні зміни контингенту слухачів,
які стосувалися його джерел, демографічних і загальносоціальних
характеристик слухачів, їх життєвого стилю, мотивації та інших параметрів. Так, якщо у 1993–2001 р. р. контингент слухачів формувався
з двох джерел: за договорами з юридичними і фізичними особами
(10–20 %) і за направленнями і фінансуванням із обласного центру
зайнятості (90–80 %), то потім з'явилося третє джерело – студенти
старших курсів, котрі бажали паралельно отримати другу вищу освіту, як правило, економічну, розуміючи, що підприємствам необхідні
ділові, ініціативні, грамотні працівники, які вміють швидко і вірно
визначати джерела економічного росту, гнучко адаптуватися до змін
ринкових умов [5, с. 122]. Починаючи з 2002 р. різко зменшилася частка осіб, котрі надходили через обласний центр зайнятості, оскільки їх
перенавчання стало для навчального закладу економічно невигідним
у зв'язку зі зміною методики ціноутворення і різким зниженням накладних витрат у кошторисі витрат на перепідготовку, що обумовило
встановлення цін на освітні послуги центром зайнятості на рівні,
значно нижчому за ринковий. Така ситуація призвела до збільшення
чисельності слухачів за договорами з фірмами малого і середнього
бізнесу, зацікавленими в перепрофілюванні своїх фахівців, а також
фізичними особами, котрі і заповнили "нішу", що склалася внаслідок
відмови від перенавчання безробітних громадян.
Визначені зміни відбулися і у соціально-демографічних та
психографічних характеристиках контингенту слухачів. Якщо у
1993–2001 р р. у складі контингенту за видами діяльності були більше
зацікавлені у отриманні другої вищої економічної освіти керівники
вищої і середньої ланки та безробітні громадяни, то в умовах сьогодення превалюють керівники середньої ланки і студенти.
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Поширилася і географія за місцем проживання слухачів за рахунок таких міст області, як Дніпродзержинськ, Новомосковськ,
Павлоград, Нікополь. Є й поодинокі випадки, коли в ЦПО і ПК навчаються слухачі з Києва, Донецька, Олександрії та інших міст.
Дещо змінилися і чинники поведінки споживачів. Серед очікуваних вигід від отримання другої вищої освіти зросла частка іміджу
навчального закладу, але не на заваді ціні.
Змінилися пріоритети в ступені готовності до сприйняття послуг
з післядипломної освіти: зросла частка поінформованих, зацікавлених і тих, хто має намір їх придбати, відповідно на 12, 7 і 3 %.
Більш різноманітнішими і вагомішими стали і мотиваційні аспекти фахової перепідготовки.
Ці та інші зміни контингенту існуючих та потенційних слухачів
вимагають певного коригування маркетингової стратегії та прийняття
заходів щодо удосконалення як власне самого освітянського продукту,
так і цінової, комунікативної та розподільної політики, що, в свою
чергу, неможливо без відповідних маркетингових досліджень та розробки методики оцінки поведінки споживачів на даному ринку.
Розглянемо деякі аспекти даного питання в цілому. Вузівська
освіта повинна не тільки надавати майбутньому фахівцю професійні знання та навички, але й сприяти становленню професійної
ідентичності. У зв'язку з цим можна виділити принаймі дві основні
проблеми, що виникають при перепідготовці фахівців. Перша проблема – це так звана проблема вихідної мотивації навчання. Досить часто
професійна свідомість формується на основі прагматичної і емпирістичної мотивації, що звужує коло інтересів тих, хто навчається, до
вузьких прикладних областей на шкоду системній підготовці. Друга
проблема полягає в сумісності/несумісності базової освіти і тієї, що
набувається в процесі перепідготовки, котра у даному випадку є "надбудовою". Якщо знання можуть бути поєднані практично за будь-якими галузями, то стосовно професійної ідентичності можуть виникати
суперечності. Мова йде про те, що засвоєні у межах першої вищої
освіти цінності, системи відносин до людей і світу можуть інтерферувати з психологічною свідомістю, а це досить часто призводить
до внутрішньоособистістних конфліктів і як, наслідок, до неповної
професійної ідентичності. Для вирішення цих проблем необхідна
відповідна організація навчального процесу перепідготовки фахівців,
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яка потребує попереднього дослідження вихідної мотивації та інших
чинників.
Як відомо, мотиви – це усвідомлене спонукання до дії, котрі
є властивістю особистості та виникають при вищій формі відображення потреб. При цьому спонукання розглядається як прагнення
до задоволення потреби. Мотив – це невидима, внутрішня сила, що
стимулює і спонукає поведінкову реакцію та забезпечує специфічний
напрямок для цієї реакції [6, с. 202]. Оскільки мотив невидимий, то
висновок щодо існування мотивів можна зробити, наприклад, виходячи з поведінки індивідуума.
Мотивація починається з присутності стимулу, що обробляється
індивідуумом. Стимул може виникати в самому споживачеві або ж мати
зовнішнє походження. Якщо стимул викликає розходження реального і бажаного стану індивідуума, з'являється потреба. Інтерпретація
стимулу і загальні цілі споживача впливають на природу потреби, яка
може бути уродженою (наприклад, у їжі) або придбаною в результаті
навчання (потреба у фаховому зростанні). Всі потреби людини ніколи
не задовольняються повністю. Що стосується мотивації, то її сутність
полягає у сукупності мотивів тієї чи іншої діяльності особистості. У
свою чергу, система мотивів (мотивація) будь-якого виду діяльності
у їх визначеній ієрархічній побудові є елементом мотиваційної сфери
особистості.
Мотивацію і поведінку споживачів можна зрозуміти тільки завдяки
науковим дослідженням. Зазвичай абсолютні прогнози неможливі, але
стратегічні орієнтири помітно поліпшуються при строгому науковому
підході і правильному використанні результатів дослідження [7, с. 64].
Зазначимо, що мотивація фахової перепідготовки – досить
складне психологічне явище, що в першу чергу зумовлено полімотивованістю даного виду діяльності. Встановлено, що навчальну діяльність дорослої людини обумовлюють від шести до тринадцяти груп
найважливіших мотивів [6, с. 50].
Для вищого навчального закладу, який надає послуги з перепідготовки фахівців, доречним є наступний варіант ієрархічної побудови
груп мотивів потенційних слухачів:
• мотивація фахової діяльності в цілому;
• мотивація фахової перепідготовки;
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мотивація вибору нового фаху;
мотивація вибору місця фахової перепідготовки;
мотивація навчальної діяльності;
мотивація вивчення окремих навчальних дисциплін.
У свою чергу кожна з груп мотивів містить власний набір складових. Але при цьому треба мати на увазі, що споживачі купують не
товар або послугу, а задоволення мотиву чи вирішення проблеми, тобто купуються не освітні послуги з перепідготовки фахівців або підвищення їх кваліфікації, а впевненість слухачів в майбутньому. Тому
потрібно всіляко виявляти мотиви та їх комбінації, котрі найповніше
можна задовольнити послугами з післядипломної освіти, що пропонуються певним вищим навчальним закладом. Оскільки споживча поведінка на ринку послуг з післядипломної освіти спрямовується значною кількістю мотивів, як декларованих (заявлених), так і латентних
(приховуваних), то потрібно, по-перше, виявити, які з них найбільш
суттєво впливають на рішення конкретного цільового сегмента щодо
придбання певних освітніх послуг; по-друге, розробити маркетингову
стратегію, виходячи з повного спектру мотивів поведінки кожного цільового сегменту; по-третє, у разі наявності мотиваційних конфліктів
розробити заходи щодо їх зменшення.
Не менш важливим є і питання щодо вибору критеріїв сегментації
при визначенні цільових сегментів на ринку послуг з післядипломної
освіти. Як відомо, досить поширеною концепцією в описі поведінки
споживачів є життєвий стиль [6, с. 235]. Ця концепція сучасніша, ніж
концепція особистості, та більш всебічна, ніж концепція цінностей.
Життєвий стиль віддзеркалює діяльність, інтереси і думки людей. Він
є функцією властивих індивідууму характеристик, що сформувалися в
процесі його соціальних взаємодій у ході руху через етапи свого життєвого циклу [6, с. 236]. Життєвий стиль споживача піддається впливу
як зовнішніх, соціальних чинників – культури, цінностей, демографії,
субкультури, соціального класу, референтних груп, родини, – так і індивідуальних характеристик-мотивів, емоцій, особистості. Бажаний
життєвий стиль впливає на потреби, відношення споживачів і, відповідно, на поведінку при купівлі і використанні. Споживчі рішення
підтримують або змінюють життєвий стиль. Виходячи з цього, для
ринку послуг післядипломної освіти доцільно здійснювати сегмента-
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цію і за критерієм життєвого стилю. Завдяки цьому виникає можливість розподілу споживачів послуг післядипломної освіти на статусні
групи, що мають схожі життєві стилі. Необхідність такого підходу
обумовлена відсутністю в Україні надійних схем соціальної класифікації, бо в умовах нестабільності не має достатньо достовірних даних
щодо реальної освіти, доходів і зайнятості, оскільки існують так звані
"куплені" дипломи, значна частина економіки країни знаходиться в
"тіні", а щодо реального статусу зайнятості (тобто, де і чим людина
заробляє на життя) значної частини громадян знають тільки вони самі.
Зрозуміло, що сегментація споживачів послуг післядипломної
освіти не може здійснюватися тільки за одним критерієм, оскільки
існують і не менш важливі зовнішні чинники їх поведінки на цьому ринку і, в першу чергу, ті, що формують демографічні і статусні
спектри, тобто освіта, діяльність, доход, вік, стать, місце проживання,
якість житла, національність, життєві цінності і т. ін.
Ще одним аспектом досліджуваної проблеми, на наш погляд, є
необхідність моніторингу змін у відношенні як до потреби отримання
післядипломної освіти, так і до власне навчального процесу у наявних і потенційних слухачів, для чого розробляються методи аналізу
їх споживчої поведінки у якості складової маркетингових досліджень.
Як відомо, існує декілька методик оцінювання характеру поведінки споживачів, котрі мають певні переваги і недоліки. Для ринку
послуг післядипломної освіти потрібна відносно проста у користуванні методика, яка дозволяла б оперативно аналізувати відношення
слухачів до послуг, котрі надаються, та ступінь впливу маркетингових
заходів, що застосовує об'єкт їх надання. Цим вимогам у деякій мірі
відповідає методика [9, с. 327], сутність якої полягає у визначенні
маркетологами кола чинників, котрі впливають на поведінку споживача, та сукупності можливих варіантів його реакції на них; побудові
групою експертів вихідної таблиці впливу зазначених чинників і варіантів поведінки з бальними оцінками (від 1 до 10) і отриманні ряду
чисел, що характеризують той чи інший варіант поведінки споживача.
При цьому, чим число більше, тим вірогідніше буде прогнозована поведінка споживача. Простішого методу не існує, але він, по-перше, не
враховує, що ступінь впливу різних чинників на поведінку споживача
неоднакова, по-друге, у разі проведення аналізу на різних сегментах

434

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ

ринку ступінь важливості одного й того ж чинника може змінюватися.
З метою усунення цих недоліків і отримання формалізованого методу
аналізу доречним є удосконалення даного підходу, яке передбачає
поєднання методу оцінки поведінки споживача з методом аналізу
ієрархій [10, с. 117], котрий ураховує взаємний вплив параметрів, що
оцінюються, і дозволяє узгодити вплив кожного параметра з усіма
іншими. Зазначений метод містить процедури синтезу множинності
висновків, визначення пріоритетності показників та знаходження
альтернативних рішень.
Виходячи з вищенаведеного, методика оцінки поведінки споживачів на ринку послуг післядипломної освіти має передбачати низку
послідовних етапів.
І. Сегментування ринку споживачів послуг післядипломної освіти та відбір цільових сегментів:
а) визначення внутрішніх і зовнішніх чинників поведінки споживачів на підставі формування кола приватних мотивацій існуючих і
потенціальних слухачів, виокремлення груп мотивів та їх ієрархічної побудови, а також життєвих стилів і показників демографічних і статутних спектрів;
б) виявлення групою експертів головних чинників впливу (внутрішніх і зовнішніх);
в) розробка переліку груп можливих варіантів поведінки споживачів (наприклад, І група: 1) отримання другої вищої освіти економічного напряму; 2) отримання другої вищої освіти технічного
напряму; 3) різні форми короткотермінового підвищення кваліфікації; 4) перехід до вузів-конкурентів або ІІ група: отримання
другої вищої економічної освіти за спеціальністю 1) »Економіка
підприємства", 2) »Облік і аудит", 3) »Менеджмент", 4) »Фінанси"
і т. ін.);
г) формування і відбір цільових сегментів.
ІІ. Експертне оцінювання переваг окремо за кожною групою
чинників і для кожного варіанту поведінки слухачів виокремлених
сегментів, оскільки комбінація чинників, котрі впливають на споживачів ринку послуг післядипломної освіти, однакова, але на кожному
сегменті існує відмінність щодо ступеню впливу одних і тих чинників
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на процес прийняття рішення, що вимагає обчислення вагових коефіцієнтів для кожного сегменту.
ІІІ. Визначення пріоритетних критеріїв і оцінка кожної альтернативи за ними, а також встановлення найважливішої з цих оцінок за
допомогою методу попарних порівнянь оцінок критеріїв у матричній
формі у виді домінування одного з елементів над іншими з урахуванням їх впливу на мету.
IV. Розрахунок узгоджених вагових коефіцієнтів чинників для
кожного сегменту на підставі встановлення індексів узгодженості
у кожній матриці і для кожної ієрархії та визначення відношення
узгодженості за всіма рівнями ієрархії.
V. Аналіз ступеню впливу набору чинників на тип поведінки
споживача на кожному сегменті ринку на основі узагальнення експертних бальних оцінок, котрі враховують важливість впливу того чи
іншого чинника на прийняття відповідного варіанта рішення.
VI. Узагальнення отриманих результатів та їх інтерпретація в
аналітичному і графічному виді.
Для апробації даної методики в умовах ЦПО і ПК НМетАУ з
метою створення набору цільових сегментів для дослідження контингенту слухачів та їх мотивації щодо отримання післядипломної освіти
неодноразово проведено анкетування слухачів першого курсу.
Анкети містили 21 питання, що були об'єднані у 5 груп.
Перша група включала питання загальносоціального і демографічного плану: вік, стать, сімейне положення, місце проживання.
За віком склад респондентів у середньому за всіма сегментами
розподілився наступним чином: від 20 до 25 років – 45 %; від 25 до
30 років – 27 %; від 30 до 35 років – 14 % і більше 35 років – 14 %.
Найбільша частка слухачів віком до 25 років забезпечена за рахунок
студентів, що отримують другу вищу освіту паралельно з базовою.
Встановлено, що основними споживачами послуг з післядипломної освіти є жінки, частка яких становить 67 %, при цьому найбільша
їх чисельність навчається у групах спеціальності "Облік і аудит".
За сімейним положенням контингент слухачів наступний: 30 % –
сімейних і 70 % – одиноких. При цьому серед одиноких основну масу
(51 %) складають чоловіки віком до 25 років (студенти) і жінки віком
більше 30 років (33 %).
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Питання щодо місця проживання слухачів мало метою виявлення зручності досягнення місця навчання. Виявилося, що хоча 73 %
слухачів проживають у м. Дніпропетровськ, а 27 % – у інших містах і
населених пунктах, це не є перешкодою для навчання.
Друга група питань стосувалася джерел інформації щодо ЦПО і
ПК, спеціальності першої освіти, середнього балу першого диплому
і досвіду роботи за фахом. Як показало анкетування, головним джерелом інформації є випускники і слухачі ЦПО і ПК, що надавали інформацію для нових слухачів у 52 % випадків, другою за чисельністю
є група слухачів, котра отримала інформацію від знайомих і друзів
(31 %), 10 % – прийшли на навчання унаслідок самостійного пошуку і
7 % – дізналися про це від викладачів академії.
Основну частину контингенту слухачів складають випускники технічних вузів. Частка слухачів, що мають гуманітарну освіту,
становить близько 10 %. В останні роки до слухачів з традиційною
гуманітарною освітою, таких, як вчителі, лікарі, добавилися особи,
що мають юридичну освіту.
Більшість слухачів мають високі показники якості навчання за
першою освітою. Так, 60 % з них мають середній бал диплому вище
9,0; 36 % – 8,0 і лише 4 % мають середній бал менше 8,0, що дозволяє
визначеним чином організувати навчальний процес і свідчить про
високі потенційні можливості слухачів.
За досвідом роботи по обраній спеціальності контингент слухачів
розподілився так: особи, що не мають досвіду роботи (в основному,
студенти, котрі отримують другу освіту) – 36 %, з досвідом роботи до
5 років – 3 5 %, від 5 до 10 років – 1 7 % і більше 10 років – 1 2 %.
Як бачимо, частка осіб, котрі мають значний виробничий досвід, досить велика, що дозволяє глибоко аналізувати питання, які
розглядаються на заняттях, залучаючи в активний процес навчання
більшість аудиторії.
Третя група питань пов'язана з джерелами оплати навчання, його
вартостю, формами і строками та місцем роботи слухачів.
Як показав аналіз, 95 % слухачів в останні роки навчаються за
рахунок власних коштів і тільки 5 % – за рахунок юридичних осіб.
Більшість слухачів (61 %) у якості одного із регламентуючих
чинників їх навчання в ЦПО і ПК називають його вартість, для 39 % –

РОЗДІЛ 7. ОСВІТА – НАУКА – ПІДПРИЄМСТВО

437

вона не є вирішальним чинником (у цю групу входить також частина
студентів, за яку сплачують навчання батьки). Для значної частини
слухачів (73 %) важливою є можливість внесення плати за навчання
посеместрово.
Залежно від місця роботи контингент слухачів розподілився
таким чином: за спеціальністю працюють 51 % слухачів; 12 % – є студентами; 28 % – не вказують місце роботи, остальні 9 % – працюють
не за спеціальністю.
Четверта група питань оцінювала можливість втручення слухачів
в організацію навчального процесу. Як показало опитування, безвідривна форма навчання по суботах і неділях влаштовує 93 % слухачів,
частично влаштовує – 5 % і не влаштовує 2 % слухачів. 90 % слухачів
вважають, що вони мають приймати участь у формуванні навчального плану, причому, ця участь повинна виявлятися у 41 % випадків – у
можливості коригування програм дисциплін; в 14 % випадків – слухачі виявляють побажання щодо звуження напряму підготовки і в 13 %
випадків – рекомендують зменшити обсяг гуманітарної підготовки.
У якості основного мотиву перепідготовки 50 % слухачів називають необхідність отримання диплому економіста, 21 % – підвищення
кваліфікації і отримання нових економічних знань; 14 % – надію на
більш престижну і з високим рівнем доходу роботу; 12 % – доступність ціни за навчання і 3 % – не змогли відповісти на це питання.
П'ята група містила питання, що стосуються характеристики
особистості слухачів, їх цінностей, бажаного становища, стилю
поведінки.
Як показало анкетування, переважна більшість контингенту слухачів є досить товариськими, оскільки 57 % вважають себе відкритими
для спілкування; 26 % можуть легко влитися в новий колектив і тільки
11 % мають менше друзів, ніж більшість людей, а 6 %, знаходячись у
невеликій групі, тихенько сидять позаду.
Стосовно життєвих цінностей 68 % слухачів вважають, що найбільш важливим аспектом роботи є хороша зарплатня; роблять більший акцент на сім'ї і добрих справах 15 % слухачів, робота є самою
важливою у житті для 12 % і тільки 5 % пишаються своєю роботою.
З метою поліпшення якості контакту зі слухачами оцінювали
важливість наявності визначених рис у взаєминах їх з професор-
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сько-викладацьким складом і працівниками ЦПО і ПК. Виявилося,
що однакове відношення до всіх є самим важливим для 37 % слухачів,
проста людська приязнь цінується 33 %, порядність у всіх справах –
17 % і 13 % вважають самим тяжким фактом у взаємних відношеннях
приниження.
За бажаним становищем респонденти розприділилися наступним чином: більш за все цінують комфортне життя 33 % слухачів;
успішне життя – 31 %; захоплююче життя – 21 % (головним чином за
рахунок студентів); життя у ладу зі світом і собою – 1 5 %.
Рішучими та імпульсивними вважають себе 44 % слухачів; соціально відповідальними – 33 % (завдяки студентам); активними, що
приймають участь у всьому, – 21 %; ностальгійно настроєними – 2 %.
Дані, отримані при анкетуванні і дослідженні мотивацій приходу слухачів на навчання, були використані для визначення цільових
сегментів. Враховуючи наявність шести груп мотивів навчання та
двох груп варіантів поведінки: І – вибір напрямів другої вищої освіти
(економічна чи технічна), підвищення кваліфікації або друга освіта
у ВНЗ-конкуренті; ІІ – вибір спеціальностей економічного напряму:
"Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Фінанси"
із сформованих 36 сегментів обрано 12 цільових, що підлягали подальшому аналізу за допомогою запропонованої методики. В таблиці
наведено узагальнені результати щодо поведінки споживачів послуг
на одному з цільових сегментів, що охоплює слухачів за мотивацією
професійної перепідготовки і варіантом вибору другої вищої освіти
(економічної або технічної), короткотермінового підвищення кваліфікації чи взагалі переходу до ВНЗ-конкурента ЦПО і ПК НМетАУ.
Одержані результати свідчать, що споживачі на ринку послуг післядипломної освіти прагнуть отримати не тільки другу вищу освіту у
ЦПО і ПК НМетАУ (86,03 %), але існує вірогідність того, що виникне
потреба у додатковому короткотерміновому підвищенні кваліфікації
(8,40 %). При цьому існує тільки 5,57 % імовірності, що з'явиться потреба змінити даний ВНЗ на інший. Оскільки така імовірність існує,
ЦПО і ПК повинен постійно удосконалювати навчальний процес, аналізувати ступінь психологічної сумісності у групах слухачів, актуалізувати традиційні форми навчання та методики їх проведення, ширше
застосовувати різноманітні імітаційні методи активного навчання.

Таблиця – Оцінка поведінки контингенту слухачів на ринку послуг післядипломної освіти
(сегмент «мотивація професійної перепідготовки – вибір напряму перепідготовки»)
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Перевагою запропонованої методики є, по-перше, можливість
отримувати і узагальнювати результати досліджень, які раніше надавалися лише в неформалізованому виді; по-друге, на підставі періодичного повторювання аналізу одних і тих же цільових сегментів
ринку послуг післядипломної освіти здійснювати внутрішній моніторинг якості навчання та виявляти зміни у відношенні слухачів до
запропонованих послуг; по-третє, вдосконалювати систему контролю
за якістю перепідготовки фахівців з метою більш повного врахування
їхніх індивідуально-психологічних особливостей; по-четверте, завдяки урахуванню мотиваційних аспектів формувати контингент слухачів ЦПО і ПК на більш якісному рівні; розробляти набір запропонованих спеціальностей, котрий найбільше відповідає запитам ринку;
визначати оптимальну сукупність форм навчання; структурувати
навчальні плани перепідготовки за дисциплінами; корегувати програми навчальних дисциплін; креативніше здійснювати підбір професорсько-викладацького складу; більш чітко регламентувати навчальний
процес; забезпечувати диференційований підхід в навчальній роботі
як до різних категорій слухачів, так і до окремих осіб контингенту.
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Н

а сучасному етапі, який характеризується
високою ступінню турбулентності в усіх сферах – від виробництва до освіти та культури,
сталість, планомірність, передбачуваність життя є скоріше бажаним
станом ніж існуючим. В таких умовах розвитку особистості змінюються її мотиви, плани, наміри. Економічна освіта, яка ще кілька
років тому була чи не найпрестижнішою, втрачає актуальність через
кризу «перевиробництва» спеціалістів цього профілю.
На нашу думку, проблема зменшення попиту на спеціалістів з
економічною освітою лежить не тільки в цьому. Теза про те, що на
ринку праці забагато економістів (юристів, тощо) сформована за причини сприйняття спеціаліста економічного фаху за вузьким критерієм – лише в межах тих функцій, які він виконує. Якщо ж розглядати
економіста як фахівця, наділеного економічним світоглядом, то це
суттєво розширює сфери використання економічної освіти та кардинально змінює підхід і мотивацію при її обранні.
З іншого боку, навчатись за економічною освітою можуть люди
різного віку – студентського, дорослого (в межах отримання другої
вищої освіти). Це породжує інші проблеми: як забезпечити процес
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навчання тими методами, прийомами, які б враховували вік слухачів, їх досвід, світогляд дорослої людини, тощо. Все це обумовлює
актуальність цієї статті та ставить питання актуалізації освітянських
методик в умовах вищої школи в число першочергових.
Відомо, що навчання дорослих має цілий ряд особливостей в
порівнянні із навчанням дітей чи молоді. Наведемо такі особливості
дорослих людей, які необхідно враховувати при організації навчання
за другою освітою:
• усвідомлене ставлення до процесу свого навчання;
• потреба в осмисленості навчання, що забезпечує мотивацію;
• практична спрямованість навчання, прагнення до застосування
отриманих знань, умінь і навичок;
• наявність життєвого досвіду – в ажливого джерела навчання;
• вплив на процес навчання професійних, соціальних, побутових
та інших факторів.
Отже, друга економічна освіта – це свідомий вибір дорослої
людини, та, на відміну від першої освіти, вона потребує мобілізації
часових, фізичних, розумових, креативних та інших резервів.
Питання особливостей навчання різних вікових груп досліджували численні вітчизняні та зарубіжні науковці. Так, у роботах зарубіжних науковців (Д. Еванса, Д. Колба, К. Роджерса,
М. Ноулза, Р. Сміта) та вітчизняних дослідників (С. Я. Батишева,
Н. М. Дем’яненка,
Т. М. Десятова,
С. І. Змєєва,
І. А. Зязюна,
В. С. Ледньова,
І. Л. Лікарчука,
В. І. Лугового,
Н. Г. Ничкало,
С. О. Сисоєвої, Г. Г. Філіпчука, О. В. Овчарука, К. Мальцева та ін.)
процес набуття економічних знань дорослих досліджується з різних
аспектів та розвивається у основних положеннях особливого розділу
дидактики, який отримав назву «андрагогіка». Аналіз цих досліджень
свідчить про те, що освіта дорослих в Україні – перспективний напрям у системі безперервної освіти.
Андрагогічна модель організації навчання підкреслює: той, хто
навчається, несе відповідальність за визначення області свого навчання, вибір методів, планування термінів, а також за оцінку результатів.
Він виступає в якості основної «рушійної сили» навчання, в той час як
викладач грає роль координатора процесу, «архітектора», що створює
нові форми, методи і можливості. Таким чином, врахування необхід-
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ності зміни ролі викладача в процесі навчання дорослих є актуальною
проблемою.
Використовуючи власний досвід навчання дорослих за другою
економічною освітою можемо стверджувати, що, як правило, дорослі
люди прагнуть отримати освіту, якщо вони бачать необхідність навчання для подальшого кар’єрного зростання і можливість застосувати
його результати для поліпшення своєї діяльності. Крім того, вони
прагнуть брати активну участь в процесі, привносять в навчальні
ситуації власний досвід і свої життєві цінності, намагаються співвіднести навчальну ситуацію зі своїми цілями і завданнями.
Ці висновки ґрунтуються на результатах аналізу тенденцій кількості слухачів, які отримують другу вищу освіту в рамках Національної
металургійної академії України. За думкою авторів, процеси, які
спостерігаються у вищій освіті, мають досить інерційний характер та
є наслідками загальноекономічних спадів чи підйомів, які можна спостерігати в національній економіці. Так, до кризового 2008 р. можна
спостерігати активне зростання чисельності слухачів – в середньому
на 10 % за рік. Далі, до 2014 р. можна побачити поступове скорочення чисельності слухачів – в середньому на 5 % за рік, яке зумовлене
негативними тенденціями в економіці, кризовими явищами, втратою
орієнтирів на майбутнє.
Щодо напрямів навчання, маємо наступні висновки: найбільші
темпи зростання чисельності слухачів спостерігаються на спеціальності «економіка підприємства» (на 27 % щороку). В той же час,
подальше падіння чисельності слухачів на економічні спеціальності
супроводжується адекватним зростанням чисельності слухачів на
металургійних спеціальностях (майже в три рази протягом 2008–2014
р.). В абсолютних показниках чисельність цих слухачів суттєво поступається чисельності тих, хто бажає отримати другу економічну
освіту, але яскраво демонструє наступну закономірність – бажання
дорослих отримати другу вищу освіту, розширити свій економічний
світогляд, або ж суттєво підвищити спеціальні професійні навички не
втрачається ні за яких обставин.
Помічено, що дорослі здатні витрачати багато часу й енергії, щоб
з’ясувати, яку користь вони отримають від засвоєння нових знань.
Тому в практиці навчання дорослих слухачів доцільним є використання яскравих прикладів з реальної практики роботи підприємств.
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В результаті зростає мотивація людини до навчання, створюються
необхідні психологічні передумови до підвищення кваліфікації.
Дорослих слухачів стимулюють до навчання як зовнішні фактори (вимоги керівництва, підвищення по службі, можливе збільшення
заробітної плати, покращення умов праці, тощо), так і внутрішні
(інтерес до знань, бажання домогтися поваги і самоповаги, тощо).
Важливим у цьому процесі є також використання різних прийомів
стимулювання слухачів через їхню самооцінку. К. Роджерс розглядає
дорослу людину як відповідального учасника процесу [1], ініціатора власного навчання, адже «вчитися» в буквальному сенсі означає
«вчити себе». Проте відповідальність за визначення цілей навчання
все-таки несе викладач.
Зупинимось на тому, які ж форми навчання є найбільш корисними та перспективними для застосування в групах дорослих слухачів.
Проведені в США в 1980-х роках дослідження дозволили узагальнити
дані щодо ефективності різних методів навчання. В якості критерію
оцінки був обраний середній відсоток засвоєння знань. Ці результати
представлені на схемі (рис. 1).

Рис. 1 – Ефективність форм навчання
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Вони підтверджують давню мудрість, сформульовану в китайському прислів'ї: «Скажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам'ятаю,
дозволь мені зробити, і це стане моїм назавжди».
Протягом тривалого часу доводять свою ефективність активні
методи навчання дорослих: презентації, семінари, ділові та рольові
ігри, бізнес-тренінги, кейси, дискусії в малих групах, моделювання та
виконання проектів і т. ін. На нашу думку, відмінність другої вищої
економічної освіти для дорослих від традиційного академічного навчання має полягати не тільки в змісті вправ або врахуванні наявності
у дорослих людей власного практичного досвіду. Мають розрізнятися
і підходи до організації взаємодії із слухачами, і методи комунікації, і
розподіл відповідальності за результати, і сама мотивація до навчання.
Попри існуючі труднощі із використанням активних методів навчання (брак аудиторного часу, матеріальної бази та ін.), ми стикались
з тим, що на семінарах, при проведенні дискусій, поточних опитувань, деякі слухачі відчувають певні труднощі. У більшості випадків
це викликано психологічними причинами: занепокоєнням про свій
авторитет, небажанням виглядати некомпетентним в очах оточуючих,
невідповідністю власного образу «солідної людини» ролі учня. На
нашу думку, ці проблеми є результатом того, що слухачі з базовою
вищою освітою вже випробували на собі вплив старої педагогічної
парадигми з усіма властивими їй недоліками: догматичний тип навчання, лекційна форма проведення занять, відрив теорії від життя,
переважання технократичного мислення, орієнтація на засвоєння
готових знань.
Отже, вирішення цього питання в певному сенсі полягає в організації навчального процесу таким чином, щоб слухачі ставали «співавторами» власного навчання.
Виокремимо основні, на нашу думку, характерні риси економічної освіти для дорослих, що робить її привабливою:
1. Економічна освіта в рамках традиційної (першої) системи
навчання зосереджена на передачі студенту набору знань, тоді як друга освіта орієнтована на розкриття перед слухачем додаткових практичних можливостей в результаті освоєння нових умінь і навичок.
2. Перша вища освіта, як правило, дає студенту базу для впорядкування вже існуючих фактів. Друга вища (у тому числі економічна)
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освіта наголошує на вивченні особливостей конкретних ситуацій і
завдань. Вона спрямована на вирішення актуальних практичних проблем, досягнення конкретних результатів, засвоєння нових методів.
3. В процесі навчання за другою вищою освітою провідна роль
відводиться не змісту, а процесу навчання («як вчити»). За першою
освітою, не дивлячись на намагання скоротити обсяги аудиторного
навчання на користь самостійної роботи, як правило, основну роль
грає лекційна форма подачі матеріалу, при якій студент пасивно
сприймає інформацію. При другій вищій освіті особливо актуальним
є застосовування активних методів навчання.
4. Важливий критерій за яким розрізняються перша та друга
освіта – пошук правильної відповіді на відміну від пошуку прийнятного результату. При другій вищій освіті доцільним є формування
завдань у вигляді пошуку альтернативних варіантів вирішення проблеми і проведення експертизи прийнятого рішення.
5. В рамках першої вищої освіти викладач, як правило, виступає
носієм знань, його завдання – передати учневі накопичені знання та
навички. Для другої освіти важливим є те, що викладач є скоріше
помічником, його завдання – організувати навчальний процес так,
щоб слухачі були не тільки співучасниками, а й співавторами процесу
навчання.
Окремі труднощі, притаманні процесу навчання дорослих, викликані, на нашу думку, нехтуванням або недостатнім розумінням сутності цього процесу. У розрізі проблем навчання дорослих особливої
популярності набула циклічна емпірична модель процесу навчання і
засвоєння людиною нової інформації, запропонована Д. Колбом [2].
Люди навчаються одним з чотирьох способів:
• через досвід;
• через спостереження і рефлексію;
• за допомогою абстрактної концептуалізації;
• шляхом активного експериментування.
Навчання складається з повторюваних етапів «виконання» і
«мислення». Це означає, що неможливо ефективно навчитися чомусь,
просто читаючи про цей предмет, вивчаючи теорію або слухаючи лекції. Однак не може бути ефективним і навчання, в ході якого нові дії
виконуються бездумно, без аналізу і підведення підсумків.
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Рис. 2 – Цикл навчання Д. Колба

Стадії моделі (або циклу) Колба можуть бути представлені таким
чином (рис. 2):
Надамо більш детальну характеристику наведеним стадіям.
1. Власний досвід. Людина повинна мати певний досвід в тому,
чому хоче навчитися або в чому хоче поліпшити свої здібності. Крім
того, на основі цього досвіду їй необхідно зрозуміти, до яких наслідків вона прийде.
2. Осмислення досвіду. Людина обмірковує і аналізує складові
свого досвіду.
3. Теоретичні концепції. На цьому етапі необхідно узагальнити
інформацію, отриману досвідченим шляхом, до стану моделі, яка б
описувала цей досвід. Таким чином відбувається вибудовування взаємозв'язків всередині досвіду, додавання нової інформації, генерація
ідей щодо того, як це працює.
4. Застосування на практиці. На цьому етапі перевіряють придатність створеної концепції для подальшої роботи. Відповідно, після
цього етапу людина отримує новий «особистий досвід»
- і коло замикається.
Відправним моментом процесу навчання є придбання конкретного досвіду, який дає матеріал для рефлексивного спостереження.
Проте, процес навчання може початися з будь-якої стадії. Він проходить циклічно до тих пір, поки не сформуються необхідні навички.
Багато практиків і теоретиків використовують цикл Колба в якості
основи при розробці моделей навчання.
Закладені в моделі навчання Д. Колба ідеї про зв'язок осмислення досвіду, аналізу поточних проблем, засвоєння теорії та її перевірки
практикою набули широкого застосування.
Наступним важливим моментом, на який слід звертати увагу при
організації процесу навчання дорослих, є врахування типу дорослих
слухачів. Так, дослідники виділяють наступні типи слухачів: «акти-
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Рис. 3 – Типи слухачів відповідно циклу Д. Колба

вісти», «мислителі», «теоретики» і «прагматики» (рис. 3). Кожному
з цих представників притаманні свої сильні і слабкі сторони, особливості поведінки, вимоги до процесу навчання і до інших його
учасників.
Перевага того чи іншого стилю в «чистому» вигляді зустрічається досить рідко, зазвичай у кожного слухача представлені елементи
всіх стилів. Але все-таки, саме домінуючі тенденції визначають і
особливості процесу навчання, і реакцію людини на методи і зусилля
викладача.
При плануванні процесу навчання необхідно враховувати, що в
групі обов'язково будуть люди, які тяжіють до різних стилів навчання.
Тому викладач повинен прагнути будувати заняття таким чином, щоб
зацікавити учасників в проходженні всіх чотирьох стадій, в сукупності складових циклу.
Також потрібно включати в програму завдання і застосовувати
методи роботи, привабливі для всіх учасників, допомагати слухачам
використовувати свої сильні сторони і компенсувати слабкі.
На нашу думку, активізація бажання отримати спеціалістом
другу вищу економічну освіту часом спонукається умовами, які
створені на його виробничому місці. Спеціаліст в сфері управлінського консультування Р. Реванс [3] сформулював так званий «закон
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успішної бізнес-адаптації», який пояснює це: «Компанія і співробітники буде процвітати доти, доки темп навчання в ній буде вищим або
дорівнюватиме темпу зміни зовнішнього середовища». У західному
менеджменті процес розвитку персоналу базується на наступній тезі:
розвивати, навчати співробітника можливо тільки тоді, коли сам співробітник усвідомлено хоче цього.
Отже, ефективність інвестицій в підвищення кваліфікації співробітників давно виправдана і не піддається сумніву. Але навчання
дорослих людей завжди пов'язане зі зміною і перетворенням, тому
ефективним воно може бути лише в тому випадку, якщо ведеться з
урахуванням не тільки вікових і професійних особливостей, а й решти особливостей, перелічених вище.
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