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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПЦІЯ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ 

д-р екон. наук, професор Калініченко Л. Л. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  

ДО НОВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ  

Під терміном «соціально-економічна система» в загальноприйнятому 
сенсі розуміється сукупність ресурсів і економічних суб'єктів, що утворюють 
єдине ціле (соціально-економічну структуру), взаємопов'язаних і взаємодіючих 
між собою в сфері виробництва і споживання, обміну і розподілу. 

Одним з основних елементів соціально-економічної системи мікрорівня 
є підприємство, що представляє собою соціально-економічну організацію, що 
реалізує власний інтерес за допомогою виробництва і реалізації певного виду 
товарів і послуг шляхом оптимального комбінування чинників виробництва. 

Соціальною системою підприємство є тому, що люди є основним 
елементом трудової діяльності і управління. Людина бере активну участь у 
формуванні системи, впливаючи на характер її зв'язків і відносин, 
функціонування і розвиток. 

Економічною системою підприємство є тому, що в результаті 
використання ресурсів (матеріальних, фінансових. трудових та ін.) 
створюються матеріальні блага, забезпечуються безперервність відтворення 
суспільного продукту як з метою задоволення споживчого попиту, так і з 
метою отримання прибутку. 

Підприємства є відкритою соціально–економічною системою, що 
знаходиться в постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Взаємодія 
опосередковується вхідними та вихідними потоками енергії, інформації, 
матеріальних ресурсів та продуктів їх використання. Наявність таких потоків 
дозволяє розглядати підприємства як динамічну систему, що прагне до 
стійкого стану, при якому існує баланс вхідних і вихідних потоків.  

Адаптація включає періодичну зміну цілей підприємства, 
організаційної структури та стратегії їх досягнення відповідно до змін умов 
функціонування. Одночасно, першочерговим стає робота по впровадженню 
сучасних механізмів управління підприємством, орієнтованих на ринкові 
перетворення та інтеграцію в європейську и світову соціально - економічну 
системи й зумовлена низкою зовнішніх и внутрішніх факторів. 

До зовнішніх факторів належать [1-6 ]: 
- вимоги законодавства Європейського співтовариства щодо безпеки та 

якості товарів, зокрема технічні вимоги; екологічні вимоги; вимоги у сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів. 
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- вимоги законодавства України, зокрема Закону України "Про 
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу" і ряду інших нормативно-правових 
актів України; 

- вимоги іноземних інвесторів в особі Європейського банку 
реконструкції та розвитку та Світового банку; 

- вимоги Європейського Парламенту та Ради для акредитації та нагляду 
за ринком щодо реалізації продукції; 

До внутрішніх факторів належать: 
- необхідність створення сприятливих умов для залучення інвестицій з 

метою оновлення та модернізації виробничо-технологічної бази підприємств; 
- необхідність формування кадрового потенціалу, який визначає рівень 

професійної кваліфікації персоналу організації, необхідний для здійснення 
інновацій. 

- забезпечення фінансової прозорості господарської діяльності підприємства; 
- необхідність створення управлінської структури, що адекватно 

відповідає структурі підприємства і цілям виробництва. 
Адаптація підприємств до змін зовнішнього середовища здійснюється з 

використанням стандартних управлінсько-технологічних операцій, 
стандартних інвестиційних і пошукових операцій. Перші два типи операцій 
допускають використання минулого досвіду для адаптації до непередбачених 
обставин, які знов виникли, і для збереження стійкості економічного 
становища в допустимих межах. Пошукова форма адаптації є власне 
інноваційною діяльністю, яка використовується, коли перші два типи не 
дають необхідного результату. Ця форма адаптації підвищує гнучкість 
підприємства, розширює можливості пристосування поточної діяльності до 
нових умов та обставин [7]. 

Зміни, які планується здійснити та які мають економічний, 
організаційний, виробничий, соціальний та інший характер, вимагають перш 
за все адаптації до нових умов господарювання як окремого індивідуума так і 
колективів, що вимагає реалізації певних адаптаційних заходів та 
інструментів управління адаптацією підприємства. 

Наведемо в таблиці 1 авторське бачення щодо визначення поняття 
«адаптація» стосовно персоналу, колективу та підприємства  

Головним суб’єктом соціально-економічної системи на макрорівні є 
персонал підприємства, а задача менеджменту створити з нього справжній 
цілісний трудовий колектив. З авторської точку зору колектив підприємства, 
це організована спільність всіх працівників підприємства, в межах якої 
відбувається розвиток та реалізація індивідуальних якостей працівників, 
результатом співробітництва яких є досягнення цілей підприємства та 
отримання безперервного синергетичного ефекту. 

Основним засобом успішної адаптації колективу до нових умов 
господарювання є ефективний механізм, який забезпечує найкращі в 
ситуації, що склалася, кінцеві результати. Методологічну базу формування 
організаційно-економічного механізму адаптації колективу до таких умов 
склав системний підхід (рис. 1). 
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Таблиця 1 

Поняття «адаптація» стосовно персоналу, колективу та підприємства 
Адаптація персоналу 

підприємства 

Адаптація колективу 

підприємства 

Адаптація  

підприємства 
Процес ознайомлення, 

пристосування працівників 
до змісту й умов трудової 
діяльності, а також до 
соціального середовища 
організації з метою: 

-  можливості більш 
швидкого досягнення 
робочих показників; 

-  зменшення стартових 
витрат; 

-  входження працівника в 
робочий колектив і відчуття 
себе членом команди; 

-  зниження тривожності й 
невпевненості працівників; 

-  скорочення плинності 
кадрів; 

-  розвиток задоволеності 
роботою, позитивного 
ставлення до роботи й 
реалізму в очікуваннях; 

-  зниження витрат з 
пошуку нового персоналу; 
 формування кадрового 
резерву тощо 

Процес багаторівневих  
спрямованих якісних 
перетворень у складі, 
структурі та відносинах у 
колективі та між 
колективами підприємств 
об’єднання, які обумовлені 
новими умовами діяльності з 
метою: 
 -стабілізації трудового 
колективу; 
- ефективної колективної 
поведінки; 
 -прийнятті колективом 
нових умов праці; 
 -збільшення результативності 
спільної  діяльності. 

Процес багаторівневих  
спрямованих якісних 
перетворень у формі, 
структурі та відносинах 
підприємства, обумовлених 
впливом зовнішнього 
середовища з метою 

- забезпечення 
виживання й підвищення 
поточної стійкості 
підприємств до постійно 
змінюваних умов 
зовнішнього середовища; 

- еволюційне 
нарощування конкурентних 
переваг; 
формування вагомих 
конкурентних переваг у 
перспективі 

На «вході» механізму знаходяться нові умови діяльності колективів 
підприємств, які трансформують вимоги до якісного та кількісного складу 
колективу, всіх колективних процесів та інструментів їх реалізації. Такі  
умови визначають послідовність адаптації колективу, серед етапів якої: 

- визначення змін у процесі реформування та їх впливу на 
функціонування колективу підприємств та результативність взаємодії 
колективів підприємств об’єднання; 

- постановка завдань адаптації, формування попереднього набору 
найбільш адаптаційних характеристик; 

- формування набору показників, за допомогою яких можна виміряти 
(оцінити) рівень поточної адаптації, адаптаційний потенціал; 

- вибір інструментів та засобів адаптації; 
- проведення адаптаційних заходів та перевірка їх результативності; 
- прийняття рішення про продовження реалізації або зміну 

адаптаційних заходів. 
На «виході» механізму, після реалізації адаптаційних заходів, має бути 

досягнуто ефективної колективної поведінки; прийнято колективом нові 
умови праці та збільшено результативність спільної діяльності як окремих 
членів колективу, так і колективів підприємств об’єднання між собою. 
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Рисунок 1 – Організаційно-економічний механізм адаптації колективу 
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Формування та реалізацію організаційно-економічного механізму 

адаптації колективу пропонується здійснювати на основі таких принципів, як 

обов’язковість, постійність та безперервність, комплексність, системність, 

гнучкість та результативність. 

Розглянемо методичний підхід до оцінки адаптації колективів 

підприємств. Для цього використаємо процедури вибору адаптаційних 

характеристик та послідовні процедури розпізнання. 

Одним із перших етапів оцінки адаптації колективу є формування 

критеріїв адаптації, що здійснюється послідовно. Спочатку, на етапі 

попереднього аналізу, потрібно сформувати попередній набір найбільш 

адаптаційних критерій, використавши для цього експертне оцінювання, 

анкетування та методи обробки їх результатів. Ці ж методи 

використовуються й для формування остаточного переліку характеристик, а 

також визначення взаємозв’язку між ними та важливості кожної з них.  

У випадку значної кількості критеріїв, що ускладнює процес збору 

інформації, слід вибрати з них більш інформативні, які будуть 

використовуватися для оцінки рівня адаптації. Це можливо зробити за 

допомогою інформаційної міри Кульбака[8 -10]: 

 )()()
)(

)(
(lg)Ax,AxJ( 21

2

1

2i1i AxPAxP
AxP

AxP
ijij

j ij

ij
 ,            (1) 

де А1, А2 – класи станів; 

i - номер критеріїв; 

j – номер діапазону i-го критерія;  

P(xij/Ak) – вірогідність об’єкта потрапити з класу Ak до діапазону j 

критерія i. 

У науковій літературі склалося декілька підходів до оцінки адаптації 

об’єктів [11;12]. Серед них ті, які оцінюють адаптацію працівників, 

використовуючи методи анкетування для визначення задоволеності роботою 

та задоволеності підприємства працівником. Також існують методи оцінки із 

застосуванням показників ефективності та інтегрального показника 

ефективності адаптаційних програм. Важливо відмітити  підходи до оцінки 

рівня адаптації підприємств, в основі яких знаходиться інтегруючий 

показник. Так Янченко Н.В. пропонує як інтегруючий показник 

ефективності, гнучкості, конкурентоспроможності використовувати критерій 

стійкості економічного потенціалу підприємства, при визначенні якого 

враховується думка експертів щодо стану параметрів економічного 

потенціалу підприємств залізничного транспорту на різних рівнях управління 

ними [13, с. 164]. Інші автори, Гончаров В.М. та Дем’янова В.Є., роблять 

акцент на існуванні методів оцінки адаптації підприємств, які засновані, 

по-перше, на вимірюванні динамічних рядів і кількісних показників; 

по-друге, на вимірюванні якісних характеристик елементів і зв’язків, що 

утворюють підприємство як систему; по-третє, на проведенні експертних 
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оцінок. А тому вчені вважають, що методика оцінки повинна бути 

багаторівневою та включати на першому рівні оцінку приватних змін тих 

адаптивних реакцій, що відбуваються в структурних підрозділах у відповідь 

на незначні, некритичні зміни кон’юнктури ринку й у середовищі дії 

підприємства; на другому – оцінку локальних змін у значущих структурних 

підрозділах підприємства (для великих підприємств і великих 

підприємницьких структур); на третьому – оцінку загальних адаптивних 

можливостей, адаптивних змін, які відбуваються в підприємстві в цілому [14, 

с. 95-96]. 

Для оцінки адаптації колективу підприємств варто використати 

методику оцінки, в основі якої знаходиться розрахунок адаптаційного 

потенціалу та діагностика поточного рівня адаптації. При цьому 

адаптаційний потенціал прийнято розглядати як системну властивість 

об’єкта, що обумовлює кордони його адаптаційних можливостей і характер 

протікання адаптації у відповідь на дію тих або інших умов середовища. 

Особливості адаптаційного потенціалу визначають напрям, зміст та 

інтенсивність адаптаційної відповіді. Методами вирішення таких завдань є: 

для оцінки адаптаційного потенціалу – узагальнена оцінка у вигляді згортки 

функцій приналежності; для діагностики поточного рівня адаптації – метод 

нечіткої класифікації. 

Розглянемо підхід до оцінки адаптаційного потенціалу. Доцільність 

застосування теорії нечітких множин при проведенні оцінки доводить той 

факт, що при досліджені функціонування колективів та підприємств 

залізничного транспорту в умовах реформування може бути визначено 

достатньо велику кількість нових джерел невизначеності. При цьому 

спостерігається дефіцит якісних та кількісних вихідних даних, тобто має 

місце невизначеність, яка не може бути розкрита однозначно та чітко. Певні 

параметри не можуть бути виміряні, що обумовлює появу суб’єктивної 

компоненти, яка виражається нечіткими оцінками, тобто лінгвістичною 

компонентою зі своєю терм-множиною значень. Зв'язок кількісного значення 

певного фактора з його якісним лінгвістичним описом задається функціями 

приналежності фактора нечіткій множині. Отже узагальнена оцінка 

адаптаційного потенціалу з використанням функції приналежності має 

вигляд: 

 к = (


n

1i

 λi μi,k )  / n ,     (2) 

де k– номер об’єкта; 

i – номер ознаки; 

λi – вага  i-ої ознаки; 

μi,k– значення функції приналежності стану «добра адаптація» для i-ої 

ознаки k-го  об’єкта; 

n – кількість ознак. 
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Визначення функції приналежності потрібно здійснювати із 

застосуванням інтервального методу оцінювання параметрів розподілу 

випадкових величин, який полягає у визначенні інтервалу (а не одиничного 

значення), в якому з заданим ступенем достовірності буде заходитися 

значення оцінюваного параметра. Інтервальна оцінка характеризується двома 

числами – кінцями інтервалу, всередині якого імовірно знаходиться істинне 

значення параметру. Інтервальні оцінки є більш повними й надійними 

порівняно з точковими, вони застосовуються як для великих, так і для малих 

вибірок (рис. 2).  

. 

 

Рисунок 2 – Інтервали параметрів розподілу випадкових величин 

при оцінюванні функції приналежності [15, с. 11] 

Поточний стан адаптації колективу оцінюється методом нечіткої 

класифікації, який ґрунтується на зіставленні об'єкта із заданими класами. 

Тобто обирається не альтернатива (краща, найгірша), а клас, якому об'єкт 

належить найбільшою мірою. Функції приналежності класів формуються 

експертами. Якщо класи впорядковані за якістю, є можливість упорядкувати 

сукупність класифікованих об'єктів на основі узагальнених функцій 

приналежності класам. Поряд з функціями приналежності класів для 

класифікації використовуються логічні методи. Вони застосовуються для 

реалізації експертних систем. Отже оцінка поточного стану адаптації 

колективу повинна пройти кілька етапів – це побудова класифікаційної 

моделі та власне Поточний стан адаптації колективу оцінюється методом 

нечіткої класифікації, який ґрунтується на зіставленні об'єкта із заданими 

класами. Тобто обирається не альтернатива (краща, найгірша), а клас, якому 

об'єкт належить найбільшою мірою. Функції приналежності класів 
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формуються експертами. Якщо класи впорядковані за якістю, є можливість 

упорядкувати сукупність класифікованих об'єктів на основі узагальнених 

функцій приналежності класам. Поряд з функціями приналежності класів для 

класифікації використовуються логічні методи. Вони застосовуються для 

реалізації експертних систем. Отже оцінка поточного стану адаптації 

колективу повинна пройти кілька етапів – це побудова класифікаційної 

моделі та власне класифікація об’єктів на її основі.  

Отож оцінка поточного стану адаптації колективу проводиться в такій 

послідовності: 

- сформувати перелік ознак, які характеризують об'єкт 

( ),...,,( 21 пуууу  );

- визначити інтервал значень кожної ознаки; 

- встановити рівень значущості кожної ознаки в загальній оцінці 

об’єкта ( iw );

- визначити перелік значень лінгвістичної змінної ( ),...,,( 21 mКККК  );

- задати функції приналежності для кожного класу; 

- пред’явити набір поточних значень ознак ( ))(),...,(),(()( 21 хухухуху п ; 

- підстановка значень ознак у функції приналежності кожному класу; 

- сформувати вектор належності об'єкта кожному з класів; 

- розрахувати міру приналежності класифікованого об'єкта s-му класу: 





n

j

jSjS xwKP
1

, )()(  ; 

-  визначити клас, якому об'єкт х  належить найбільшою мірою: 
)})(),....,(),....,(arg(max{ 1

*

mS KPKPKPK  . 

Одним із напрямків адаптації колективу підприємств до нових умов 

діяльності є формування та реалізація механізмів залучення учасників 

колективу до інноваційного процесу. Важливою проблемою, яку необхідно 

вирішити в цьому аспекті, є подолання опору персоналу інноваційним 

змінам. 

Серед причин опору персоналу інноваційним змінам можна назвати 

неповноту й однобічність інформації про інноваційні зміни, незацікавленість 

персоналу, порушення зобов'язань, обіцянок з боку учасників інноваційного 

процесу, відсутність необхідного професійного досвіду, недовіру до 

керівництва галузі, нерозвиненість мотивів до досягнень, успіхів, відсутність 

необхідної й достатньої організованості, ініціювання інноваційних змін 

«зверху» тощо. 

У науковій літературі [16-22] виділяють три основних види опору 

інноваційним змінам, що впливають на формування негативної установки 

працівників до змін: логічний, психологічний і соціальний. Логічний опір 

означає незгоду співробітників з фактами, раціональними доводами, логікою. 

Логічний опір виникає на ґрунті реального часу й зусиль, необхідних для 

адаптації  до змін, включаючи освоєння нових посадових обов'язків. Це 
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реальні витрати, які несуть працівники, навіть при тому, що в довгостроковій 

перспективі йдеться про сприятливі для них зміни, а значить, менеджменту 

необхідно їх, так чи інакше, компенсувати. 

Психологічний опір ґрунтується на емоціях, почуттях і установках. 

Психологічний опір є внутрішньо «логічним» з точки зору установок 

працівника і його почуттів стосовно змін. Співробітники можуть боятися 

невизначеності, не довіряти керівникам або відчувати загрозу своїй безпеці.  

На рівні колективів підприємств зміни піддають небезпеці цінності 

дружніх відносин і статуси членів колективу, що є соціальним опором 

інноваційних змін. 

Одним із напрямків зменшення опору персоналу є його об’єднання  

навколо спільної мети, якою може бути мета загального збільшення якості 

процесів та результатів діяльності всього колективу. Якість залишається 

однією з найважливіших проблем для вітчизняних підприємств Основні 

принципи, на яких слід будувати діяльність підприємств представлені на 

рисунку 3. 

 

 

Рисунок 3 – Принципи діяльності підприємства 

в умовах посилення конкуренції  

Реалізація цих принципів потребує додаткової підготовки 

управлінського персоналу в питаннях якості, тож, зосередимо увагу на таких 

адаптаційних заходах, як визначення програми підготовки керівних кадрів, 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ  

Спрямування праці персоналу на підвищення якості, 

як головної складової стратегії компанії 

Обрання стратегії вдосконалення виробничого процесу 

замість зменшення витрат 

Використання тактики передбачення виникнення кризових явищ, 

а не боротьби з тими, які раптово виникли 

Введення практики взаємного відповідального господарювання між 

підприємствами транспорту та зацікавленими особами,  

наприклад постачальникам, партнерами 

Орієнтація на підвищення кваліфікації та компетенції персоналу 

Посилення відповідальності за результати діяльності перед 

внутрішнім та зовнішнім споживачем 
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яка поєднує навчання, самонавчання; формування та реалізацію механізмів 

залучення учасників колективу в інноваційний процес; формування 

передумов упровадження загальної системи менеджменту якості.  

На початковому етапі проведення заходів простежується зв'язок успіхів 

їх реалізації з психологічною підготовкою ефективних менеджерів з високим 

рівнем управлінської компетенції, які мають управлінський талант, що 

визначається інтелектуальним професійним талантом, унікальними 

професійними знаннями, навичками та вміннями, високопрофесійною 

мотивацією та корпоративними професійними цінностями, які забезпечують 

прийняття ефективних рішень для досягнення значимих результатів в 

управлінні результативністю колективів підприємств. Принцип Парето 

визнає, що 20% зусиль дає 80% результату, що стосовно колективу 

підприємства означає участь у створені доходу п’ятої частини колективу. Ця 

частина – талановитий персонал, який забезпечує інтелектуально-

інноваційний розвиток підприємства. Для управління (планування, 

формування, організації та контролю) такого персоналу і потрібен 

управлінський талант. Його формування та розвиток являє собою сукупність 

управлінських дій, які включають, по-перше, залучення, оцінку, розвиток 

(підготовка та самопідготовка) талановитих менеджерів, які мають здатність 

до ефективного вирішення складних виробничих завдань, організації нових 

та вдосконалення існуючих бізнес-процесів, перспективи яких пов’язані з 

роботою на вищих керівних посадах; по-друге, дії щодо врахування кращих 

індивідуальних якостей кожного менеджера та надання допомоги в усуненні 

дефіциту професійних та ділових якостей, які є обов’язковими в нових 

умовах діяльності підприємств галузі. 

Такий підхід до підготовки управлінських кадрів дещо відрізняється 

від практики підготовки кадрового резерву. Так, резерв керівних кадрів – це 

група перспективних працівників з відповідними діловими й особистісними 

якостями, спеціально сформована керівництвом підприємства на основі їх 

індивідуального відбору та комплексної оцінки. Метою створення резерву є 

підготовка включених до нього осіб до заняття визначених керівних посад. 

Система функціонування підготовки кадрового резерву включає формування 

спеціальної групи резерву для відбору кандидатів на будь-яку вакантну 

посаду. Робота з кадровим резервом включає: комплексне планування роботи 

з резервом; організацію і проведення оціночних процедур; конкурсний відбір 

кандидатур для зарахування в резерв; підготовку пропозицій про зарахування 

в резерв, про виключення з резерву, про висунення осіб, які перебувають у 

резерві, на нову  посаду; координацію та контроль виконання планів роботи з 

резервом; розгляд та контроль виконання індивідуальних планів підготовки 

осіб, які перебувають у резерві; організація перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, стажування осіб, які перебувають у резерві; формування й 

ведення бази даних резерву й усіх документів, що відображають процес і 

результати підготовки осіб, які перебувають у резерві. Закордонна практика 

підготовки керівного складу підприємств орієнтується на «планування 

наступності», коли в організації формується резерв під конкретні позиції, 
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коли завчасно шукається під певну посаду відповідна людина, заздалегідь 

нарощуються відсутні професійні знання, вміння, навички. Сутність 

управління талантами полягає в тому, щоб виділити в організації 

талановитих людей, а потім знайти застосування їх талантам – позицію чи 

проект. Саме тому сьогодні необхідно підбирати менеджерів не за правилом 

«посада та вимоги», а за правилом «людина/вимоги/посада», тобто вести 

підбір з орієнтацією на людей з їх можливостями. Таким чином, спочатку 

виявляється, у чому менеджер талановитий, а після вибирається спосіб 

максимально оптимального його використання в організації. Робота з оцінки 

талантів менеджерів включає декілька етапів: 

- професійна діагностика індивідуальних та психофізичних 

особливостей особистості; 

- оцінка особових навиків кандидата-менеджера; 
- оцінка навиків міжособистісної взаємодії; 
- оцінка навиків організації групової роботи; 
- оцінка навиків створення ефективних команд та роботи в команді; 
- діагностика розвитку навиків менеджменту. 
За результатами оцінки формується індивідуальний профіль кандидата-

менеджера, який покращується в результаті додаткового навчання, цілями 

якого є:  

- розвиток навиків до аналітичного та творчого вирішення проблем; 
- формування мотиваційного трудового середовища та поведінки, яка 

спрямована на високі результати; 

- розвиток навиків управління конфліктами та стресами учасників 
колективу; 

- формування іміджу сучасного керівника та виховання впевненості в собі; 
- створення атмосфери емоційного піднесення та навиків ефективної 

командної роботи. 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ  

ЯК ПIДСИСТЕМА ДОСЛIДЖЕННЯ  

В СИСТЕМI ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

На момент створення Державного концерну "Укроборонпром" 

ситуація, що склалась в оборонній промисловості, характеризувалась 

недостатньою ефективністю управління державною власністю із 

застосуванням командно-адміністративних методів, розпорошеністю 

підприємств між цілою низкою органів управління, а також не завжди 

доцільним розподілом і використанням бюджетних коштів. Це стало 

основним аргументом щодо необхідності переходу до ринкових методів 

управління в ОПК. 

В результаті  переважна більшість підприємств галузі були передані в 

управління Державному господарському об’єднанню – Державному 

концерну "Укроборонпром". Під одним керівництвом були об’єднані 

підприємства з проектування, виробництва та реалізації оборонної продукції 

як для внутрішніх потреб, так і на зовнішньому ринку. 

Зазначені обставини визначають завдання та цілі Концерну: 

– найбільш повне задоволення потреб Збройних Сил України та інших 

військових формувань в новітніх зразках озброєння, здійснення модернізації, 

ремонту та утилізації; 

– зміцнення міжнародного авторитету України за рахунок розширення 

ринків збуту конкурентоздатної продукції ОПК (зростання експорту озброєнь 

та валютних надходжень); 

– підвищення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 

соціально-економічному розвитку країни  (збільшення обсягу продаж, 

виробництва та ВВП, збільшення виробітку на одного працюючого та рівня 

середньої заробітної плати, збільшення податкових платежів). 

Сучасна економiка – складна система, що мiстить значну кiлькiсть 

пiдсистем i елементiв, тiсно пов’язаних прямими i зворотними зв’язками. 

Однiєю з таких пiдсистем є оборонно-промисловий комплекс (ОПК). 

Необхiднiсть його формування визначається завданнями забезпечення 

нацiональної безпеки. 

Незважаючи на те що тезу «свiт без вiйни» здавна всiляко 

пiдтримували й розвивали рiзнi науковi школи, цей постулат наразi 

залишається в перелiку утопiчних iдей i недосяжних iдеалiв. Iз огляду на 

вищесказане вiдображення зовнiшнiх вiйськових загроз потребує наявностi 

вiдповiдних можливостей, зокрема розвиненого нацiонального оборонного 

виробництва [1]. 

У Стратегії національної безпеки України, затвердженої  Указом 

Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, наголошується, що 

запорукою національної безпеки і відновлення територіальної цілісності 
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України є потужні Збройні Сили України, інші утворені відповідно до 

законів України військові формування, що забезпечені сучасним озброєнням 

і військовою технікою, активна зовнішньополітична діяльність, ефективні 

розвідувальні, контррозвідувальні і правоохоронні органи.  

В умовах тривалої економічної кризи і трансформацій в воєнній сфері 

гостро постає проблема забезпечення економічної, в тому числі воєнно-

економічної безпеки держави в умовах дії дестабілізуючих факторів, що 

базується на визначених принципах та спрямоване на досягнення 

поставлених завдань (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Сутність та структура воєнно-економічної безпеки держави 

[Власна розробка автора] 
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Воєнно-економічна безпека – синергетична складова воєнної та 
економічної сфер національної безпеки держави, виступаюча каталізатором у 
забезпеченні державою економічних, соціальних, науково-технологічних і 
інформаційних умов розвитку воєнно-економічного потенціалу на такому 
рівні, який би гарантував воєнну безпеку країни. Воєнно-економічне та 
військово-технічне забезпечення воєнної безпеки держави безпосередньо 
залежить від ОПК країни. 

Отже, iсторичний досвiд дає пiдстави стверджувати те, що велика 
держава, нацiлена на провадження самостiйної полiтики, мусить мати власне 
оборонне виробництво. Задоволення економiчних потреб збройних сил у 
широкомасштабних вiйськових конфлiктах передбачає створення 
спецiального сектора господарства – оборонно-промислового комплексу [9]. 

Оборонна промисловiсть [2] – це глобальна галузь економiки, яка 
виробляє зброю, вiйськовi технологiї й обладнання. До неї належать 
комерцiйнi компанiї, що обслуговують сферу дослiджень i розробок, 
виробництва й обслуговування товарiв вiйськового призначення. Такi 
компанiї часто називають оборонними пiдрядниками держави. 

Оборонно-промисловий комплекс – сукупнiсть науково-дослiдних, 
проектно-конструкторських, випробувальних органiзацiй i виробничих 
пiдприємств, що провадять розроблення та виробництво вiйськової й 
спецiалiзованої технiки, амунiцiї, боєприпасiв тощо для державних силових 
структур i на експорт, а також цивiльної продукцiї в межах конверсiї. ОПК 
посiдає провiдне мiсце в забезпеченнi нацiональної безпеки, у вирiшеннi не 
тiльки оборонних, а й соцiально-економiчних завдань країни.  

Оборонно-промисловий комплекс є генератором прогресивних наукових, 
технiчних, технологiчних успіхів i розробок, що дають змогу створювати як 
технiку високого рiвня складностi, так i наукомiстку продукцiю конверсiйного 
призначення. На сьогоднi створено реальнi умови для переходу нових знань i 
технологiй з оборонного сектора економiки в цивiльний i навпаки [4]. 

До початку 90-х рокiв ХХ ст. наукове осягнення такого складного й 
неоднозначного явища економiчного життя сучасного суспiльства, як 
оборонно-промисловий комплекс, у вiтчизнянiй економiчнiй думцi 
вiдбувалося винятково на прикладi капiталiстичних країн [9]. Такий стан 
справ безпосередньо пов’язаний iз негативним i заангажованим ставленням 
радянських економiстiв до самої реалiї ОПК. 

Уперше термiн ОПК ужив президент США Дуайт Ейзенхауер у посланнi 
американському народовi в сiчнi 1961 року [8]. Пiзнiше, щоправда, з'ясувалося, 
що термiн запропонував не сам Ейзенхауер, а його незмiнний спiчрайтер 
М. Мосс, який був автором послання, що в ньому згадувався цей термiн.  

Згiдно з постулатами Дж. Гелбрейта, iндустрiальнi системи потребують 
безперервного зростання, а одним iз iнструментiв державного регулювання 
економiчного зростання є вiйськовi витрати: «Якщо величезний державний 
сектор економiки, пiдтримуваний податками на доходи приватних осiб i 
корпорацiй, є пiдґрунтям регулювання попиту, то, вочевидь, вiйськовi 
витрати – нарiжний камiнь цього пiдґрунтя» [3]. 

Дж. Гелбрейт [11] виокремлював кiлька факторiв, що сприяють 
становленню ОПК. По-перше, випуск озброєння – це сфера, у якiй корпорацiї 
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з найменшими труднощами можуть отримувати великi асигнування, тобто 
виробництво майже не пов’язане з ризиком. Компанiї, що обрали цей шлях, 
не бажають вiдмовлятися вiд вигод вiйськового бiзнесу. По-друге, важливим 
чинником розвитку ОПК є бюрократичнi тенденцiї, якi проявляються у 
взаємнiй пiдтримцi приватних i державних бюрократiй, цiлi яких збiгаються. 
Виробництво новiтнього озброєння збагачує не тiльки виробникiв, а й 
державних чиновникiв Мiнiстерства оборони, що спричиняє їхню 
консолiдацiю на базi спiльних iнтересiв. 

До того ж, стверджує Дж. Гелбрейт [8], фактори, що сприяють появi та 
розвитку ОПК, не класовi за своєю суттю. Iз огляду на це згадане явище 
неминуче властиве будь-якiй високоiндустрiальнiй державi. 

Вiтчизняна економiчна думка пiд час визначення ОПК спиралася на 
марксистсько-ленiнське вчення. Так, фахiвцi обстоювали думку про те, що 
справжня природа, мiсце та значення того чи iншого конкретного 
виробництва або галузi чiтко виявляється й простежується пiд час аналiзу 
вiдтворення суспiльного капiталу, пiд час розгляду взаємозв’язкiв двох 
пiдроздiлiв суспiльного виробництва [12]. 

Специфiка вiйськового виробництва й споживання, таким чином, 
полягає в тому, що вiйськова продукцiя як за суттю, так i за вартiстю не бере 
участi в подальшому процесi вiдтворення. Неодноразово цитувалися слова 
Маркса про те, що вiйну безпосередньо економiчному вiдношеннi можна 
порiвняти зi скиданням у воду частини капiталу певної нацiї [10]. Маркс 
ототожнював економiчнi наслiдки мiлiтаризацiї господарства з неврожаєм у 
країнi: в обох випадках вiдбувається збiднення нацiї, скорочення розмiрiв 
виробництва у зв’язку з невiдтворенням i незворотною втратою частини 
суспiльного капiталу або працi. В. I. Ленiн, дослiджуючи економiчну природу 
iмперiалiзму, указував, зi свого боку, на нерозривний зв’язок мiлiтаризму з 
експансiонiстською природою монополiй, якi прийшли на змiну панiвнiй 
вiльнiй конкуренцiї. Оскiльки явища ОПК ще не iснувало, В. I. Ленiн не мiг 
його оцiнити, однак у його роботах знаходимо оцiнку мiлiтаристських 
альянсiв, «пiдхльостування» ними гонки озброєнь. Вiдмiннi риси вiйськового 
ринку були виявленi ним у статтi «Уведення соцiалiзму або розкриття 
казнокрадства?», опублiкованiй у «Правдi» в червнi 1917 р.: «Коли 
капiталiсти працюють на оборону, тобто на казну, це вже, очевидна рiч, не 
«чистий» капiталiзм, а особливий вид народного господарства. Чистий 
капiталiзм – товарне виробництво. Товарне виробництво є роботою на 
невiдомий i вiльний ринок. Капiталiст, який працює на оборону, працює 
зовсiм не на ринок, а на замовлення скарбницi, часто навiть на грошi, 
отриманi в позику з казни» [9]. 

Таким чином, у радянськiй лiтературi ОПК розглядався як невiд’ємний 
атрибут захiдного суспiльства, якому немає мiсця в СРСР, що вiдповiдало 
панiвнiй на той час марксистсько-ленiнськiй теорiї. У межах дослiджень, 
присвячених загальним проблемам ОПК, а також окремим аспектам його 
дiяльностi, варто згадати працi[3] Н. Берхара, М. Бєляєва, Е. В. Бугрова, 
A. B. Бузуєва, I. В. Борисова, В. В. Борисова, В. П. Васiна, A. A. Захарова, 
Г. Ф. Кунадзе, Г. Н. Цаголова, А. I. Шєїна, A. B. Шiшаєвої та iнших. Скажемо 
кiлька слiв i про роботи A. A. Дьомiна, В. Н. Жукова, С. Б. Лаврова, 
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Н. В. Раскова, у яких аналiзуються окремi питання вiйськово-промислового 
комплексу ФРН. Крiм того, є цiла низка фахових розвiдок, предметом аналiзу 
яких є рiзнi системнi ланки ОПК, зокрема армiя, органiзацiя науково-
дослiдних робiт, система освiти, об’єднання промисловцiв. Глибшому 
розумiнню таких тiсно пов’язаних iз функцiонуванням оборонно-
промислового комплексу питань, як науково-технiчний прогрес, взаємодiя 
армiї й суспiльства, роль технiки й iдеологiї в сучасному суспiльствi, 
сприяють роботи I. А. Климова, B. C. Пуська, Н. I. Хмари та ін. [12]. 

Таким чином, оборонно-промисловий комплекс у структурi будь-якої 
економiчної системи має власну специфiку, яка вирiзняє його з-помiж iнших 
секторiв економiки [5]. Водночас загальноприйнятого й усталеного 
визначення поняття оборонно-промисловий комплекс не подає жоден 
сучасний економiчний словник. Iз економiчних позицiй функцiонування 
пiдприємств i закупiвельних органiзацiй ОПК має низку специфiчних 
особливостей, що вiдрiзняє їх вiд традицiйних товаровиробникiв. З 
економiчних позицiй функцiонування пiдприємств i закупiвельних 
органiзацiй ОПК обумовлено поруч специфiчних особливостей, якi рiзнять 
їхню вiдмiннiсть вiд традицiйних товаровиробникiв (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Специфiчна вiдмiннiсть пiдприємств ОПК  

вiд традицiйних товаровиробникiв [11] 
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Отже, оборонно-промисловий комплекс у структурi будь-якiй 

економiчнiй системи має власну специфiку, яка вiдрiзняє його з iнших 

секторiв економiки. У той самий час, суворого визначення поняття 

«оборонно-промисловий комплекс»  не дає жодного з сучасних економiчних 

словникiв [25].  

Трансформацiя й подальший розвиток вiтчизняного оборонно-

промислового комплексу здебiльшого залежать вiд суб’єктивного ставлення 

до вступу до Пiвнiчноатлантичного альянсу або Європейського Союзу. 

Входження до НАТО та ЄС експерти оцiнюють по-рiзному. 

Вiдповiдним чином трактуються й позитивнi моменти перебування в 

європейських та євроатлантичних структурах, а також їхнього впливу на 

розвиток українського ОПК. 

Друга половина XX столiття – початок iсторичної трансформацiї 

оборонно-промислового комплексу країн Центрально-Схiдної Європи, що 

обрали шлях iнтегрування в Пiвнiчноатлантичний альянс та Спiвдружнiсть 

Незалежних Держав. Названим процесам придiлено особливу увагу 

дослiдникiв рiзних галузей знань.  

Проблеми функцiонування та трансформування оборонно-

промислового комплексу активно розробляли вiтчизнянi теоретики та 

практики. Маємо на увазi передусiм дослiдження вчених Iнституту економiки 

та прогнозування НАН України, Нацiонального iнституту стратегiчних 

дослiджень, Українського центру економiчних i полiтичних дослiджень iменi 

Олександра Разумкова (УЦЕПД), Нацiонального центру з питань 

євроатлантичної iнтеграцiї України тощо. У працях названих установ 

викладено теоретичнi засади окресленої проблеми, проаналiзовано 

становлення ОПК у посткомунiстичних умовах та розглянуто основнi сучаснi 

розробки прогнозованого розвитку українського оборонно-промислового 

сектора. 

Зникнення з мапи свiту СРСР закономiрно спричинило до розпаду його 

оборонно-промислового комплексу. Кожна незалежна держава, що 

утворилася на пострадянських теренах, постала перед необхiднiстю побудови 

власної економiки, зокрема ОПК, на базi залишкiв колишньої системи.  

Україна отримала вiд колишнього СРСР у спадок значний оборонно-

промисловий комплекс. Українi вiдiйшла майже третина союзного ОПК. 

Власне оборонна промисловiсть України представлена 

700 пiдприємствами. Основу ОПК України на момент розпаду СPCP 

становили 344 органiзацiї, зокрема 205 виробничих об'єднань i органiзацiй iз 

загальною чисельнiстю зайнятих 1 млн 450 тис. ос. 

Реструктуризацiя та конверсiя ОПК є невiд’ємними складниками 

економiчних реформ. Водночас варто знати та залучати до описаних процесiв 

загальнi принципи та закономiрностi, використовувати власний досвiд, 

набутий у межах союзного ОПК, досягнення розвинених країн, урокiв 

конверсiї в схiдноєвропейських країнах. 

Досвiд країн Центрально-Схiдної Європи, зi свого боку, сприятиме 

уникненню солiдної кiлькостi помилок та правильному спрямуванню зусиль 
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України в напрямку створення та розвитку ОПК. Приклад реформування 

оборонно-промислового комплексу нових членiв НАТО, зокрема Польської, 

Угорської та Чеської Республiк, iз одного боку, сприятиме адекватному 

добору заходiв щодо реформування ОПК України в найбiльш стислi термiни 

за мiнiмуму помилок i витрат. Iз другого – пiдхiд до створення моделi 

українського промислово-оборонного комплексу економiки має ґрунтуватися 

на розробленнi власних методик i залученнi досвiду iнших країн. 

Розробки українських науковцiв дають пiдстави говорити про те, що 

Україна та Пiвнiчноатлантичний альянс пiд час спiвробiтництва в полiтичнiй 

та вiйськовiй сферах, не реалiзували потенцiал оборонно-промислового 

спiвробiтництва. Сфера вiйськово-технiчного спiвробiтництва має 

практичний характер дiяльностi. У зв’язку з цим наявнi певнi загрози: 

розвиток дисбалансу мiж полiтичним та практичним складниками 

спiвробiтництва, створення рiзних пiдходiв до стандартизацiї озброєння, 

вiйськової технiки та вирiшення проблеми нерозповсюдження зброї. 

Окрiм ґрунтовних розробок українських фахiвцiв щодо можливостi 

впливу вступу України до Пiвнiчноатлантичного альянсу на вiтчизняний 

оборонно-промисловий комплекс, iснує достатня кiлькiсть публiкацiй, якi 

мають пропагандистський характер i автори яких абсолютно не 

аргументують свою позицiю, нав’язуючи думку про те, що саме вхiд або 

iнтегрування в НАТО допоможе якiсно розвиватися та прогресивно йти 

вперед українському оборонно-промисловому комплексу економiки. 

З-помiж пiдприємств ОПК пiдтримка передусiм необхiдна тим, якi 

зараз або в найближчiй перспективi можуть стати конкурентоспроможними 

на свiтовому ринку. Саме вони потребують «фiнансової iн'єкцiї». Так, в 

Українi достатньо розвинутими галузями промисловостi є радiоелектронна, 

ракетно-космiчна, танкова, суднобудiвна та деякi iншi. 

Одна з особливостей ОПК – розгалужена мережа закритих мiст-

невидимок, а також мiстоутворювальних номерних пiдприємств та науково-

виробничих центрiв. Такi потужнi центри є майже в усiх великих i в низцi 

середнiх мiст України. Указанi особливостi певною мiрою врахованi пiд час 

розроблення Державної програми конверсiї, щоб залучити потенцiал ВПК до 

розвитку цивiльного виробництва [7]. 

Зараз в Українi у сферi використання, реформування та розвитку 

пiдприємств оборонно-промислового комплексу склалася критична ситуацiя. 

Вiдмiнною рисою ОПК України є обмеженi можливостi створення 

фiнiшної вiйськової продукцiї (не бiльше 6–8 % нагальних потреб ЗСУ). 

Зовнiшнi ринки або закритi для вiтчизняних товарiв вiйськового 

призначення, або українськi ТВП не витримують конкуренцiї з виробниками 

аналогiчної продукцiї iнших держав [3]. Особливiстю української економiки 

є наявнiсть комплексу налагоджених високотехнологiчних виробництв, 

висококвалiфiкованої робочої сили, досить високого рiвня загальної й 

спецiальної освiти, а також розвитку науки, значного iнтелектуально-

творчого потенцiалу суспiльства, що вони були реалiзованi переважно в 

системi ОПК. Його подальша деградацiя торкнулася понад 2 млн ос., якi 
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працювали на 2 000 пiдприємствах, у науково-дослiдних iнститутах та 

конструкторських бюро. Водночас українська частина союзного ОПК не 

мала замкненого циклу виробництва за бiльшiстю своїх виробiв (70–80 % 

кiнцевої продукцiї випускалося в Росiйськiй Федерацiї та 80 % 

комплектуючих виробiв постачалися з iнших союзних республiк) [9]. Без 

сумніву для більш глибокого аналізу ОПК в цілому є важливим дослідження 

його основних галузей, які представлено нижче на рисунку 3: 
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Рисунок 3 –  Основнi галузi ОПК [7] 
 

Бiльш  детальнiше розкриємо характеристику окремих галузей ОПК: 
1. Державнi установи й органiзацiї-замовники. Iдеться як про 

представникiв Мiнiстерства оборони, так i iнших силових вiдомств та органiв 
влади. Вiд цих установ залежить прийняття рiшень про загальне 
переозброєння або створення окремих нових зразкiв, постановка технiчного 
завдання, проведення конкурсу серед пiдрядникiв i затвердження готових 
проектiв. У рiзних країнах кiлькiсть установ, уповноважених робити 
держзамовлення на розроблення та виробництво тих чи iнших озброєнь, не 
однакова. Так, у Радянському Союзi вказаними питаннями опiкувалося 
Головне автобронетанкове управлiння та Головне ракетно-артилерiйське 
управлiння. У Сполучених Штатах здiйснювати державнi замовлення на 
розроблення того чи того зразка уповноваженi п'ять рiзновидiв збройних сил, 
а також об'єднанi командування (наприклад, командування спецiальних 
операцiй) i низка iнших силових структур. Варто, проте, акцентувати на 
тому, що їхнi повноваження щодо замовлення на виробництво затвердженої 
моделi обмеженi до узгодження в комiтетах конгресу. 

2. Науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi органiзацiї. Iдеться 
про спецiалiзованi науково-дослiднi iнститути та конструкторськi бюро, 
здебiльшого закритого типу, якi займаються проектуванням i створенням 
експериментальних моделей. У США та iнших країнах iз ринковою 
економiкою проектуванням i створенням нових зразкiв уповноваженi 
займатися й приватнi пiдприємства, однак вони зобов'язанi дотримуватися 
режиму секретностi пiд час здiйснення розробок, щоб уникнути 
розголошення державної таємницi. 
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3. Оборонне виробництво – заводи, фабрики, верфi, якi займаються 
виготовленням стрiлецької зброї та боєприпасiв, складанням одиниць 
бойової технiки, лiтальних апаратiв, будiвництвом i спусканням на воду 
вiйськових суден, виробництвом ядерної зброї тощо. У Радянському Союзi 
виробництво зосереджувалося в мономiстах iз закритим виробничим циклом 
i обмеженням на в'їзд/виїзд. Так, Днiпропетровськ тривалий час мав статус 
«закритого мiста». 

4. Структурнi пiдроздiли збройних сил, що займаються проведенням 
вiйськових випробувань, зокрема пiсля випуску обмеженої партiї 
конкретного зразка, а також узяттям на озброєння нового й зняття iз 
озброєння застарiлого обладнання, органiзацiєю складського зберiгання. 

5. Мiжнародна торгiвля та постачання зброї за кордон (наприклад, 
дружнiм режимам i рухам опору) ведуться уповноваженими на це 
державними пiдприємствами. 

Авiацiйна промисловiсть майже повнiстю задовольняє потреби у 
виробництвi вiйськово-транспортних лiтакiв i лiтакiв цивiльної авiацiї,  
у ремонтi та модернiзацiї вiйськових i цивiльних лiтакiв. Галузь володiє 
належним кадровим, науково-технiчнiм i виробничим потенцiалом. 
Пiдприємства авiацiйної сфери здебiльшого iнтегрованi в авiабудiвельнi 
пiдприємства Росiї в межах чинної системи виробничої кооперацiї. 
Перспективи кооперацiї обмежуються особливостями динамiки кон'юнктури 
на ринку авiацiйної технiки та планами росiйських компанiй щодо 
мiжнародного спiвробiтництва. 

Суднобудiвна галузь може здiйснювати роботи зi створення майже всiх 
типiв кораблiв, катерiв i суден надводного флоту, силових установок i 
навiгацiйного обладнання. На цю сферу припадає виготовлення близько 20 % 
виробiв суднового машинобудування та майже 10 % виробiв морського 
приладобудування. Водночас пiдприємства галузi не спроможнi забезпечити 
замкнений цикл створення кораблiв, виробництва морської зброї та низки 
важливих корабельних технiчних засобiв та устаткування [4]. 

Бронетанкова пiдгалузь за структурою i наявним виробничим потенцiалом 
є самодостатньою й здатна забезпечити замкнений цикл –  
вiд розроблення до серiйного виробництва кiнцевої продукцiї. У загальному 
обсязi поставок комплектуючих iмпорт складає лише 2–5 %. Головними 
перспективними напрямами є технологiї двигунобудування, броньовi матерiали 
та конструкцiї, оптичнi прилади, тепловiзiйна технiка, виготовлення цiвок [11].  

Пiдгалузь вiйськової радiоелектронiки та засобiв зв'язку за наявними 
виробничим i науково-технiчним потенцiалом спроможна забезпечити 
розроблення та виробництво основної номенклатури радiоелектронного 
обладнання. Найбiльших утрат зазнав сектор виробництва елементної бази 
радiоелектронiки [7]. 

Виробництво боєприпасiв i товарiв спецiальної хiмiї є найбiльш 
незбалансованою пiдгалуззю, промисловi потужностi якої не завантаженi,  
а можливостi перевищують як наявнi, так i перспективнi потреби ЗС та iнших 
вiйськових формувань. 

Продукцiя українського ОПК сьогоднi експортується в бiльш нiж 
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60 країн свiту (у 2012 р. товари та послуги вiйськового i спецiального 

призначення постачалися до 62 країн). Водночас обсяг експорту останнiм 

часом зростає. Найбiльшим попитом на свiтових ринках озброєння 

користуються авiатехнiка, бронетанкова технiка, протитанковi ракетнi 

комплекси, радiолокацiйнi засоби українського виробництва. Основними 

споживачами української оборонної продукцiї залишаються країни Азiї (45 %) 

i Африки (30 %), серед яких лiдирують Iндiя, Таїланд, Алжир, КНР, Iрак. 

У структурi поставок перше мiсце посiдає авiатехнiка (43,1 %), друге – 

технiка для сухопутних вiйськ (36,4 %), третє – засоби ППО (10 %), зокрема 

послуги з ремонту та модернiзацiї [10]. 

Таким чином, протягом першого десятилiття з набуття Україною 

незалежностi становлення оборонно-промислового комплексу вiдбувалося в 

умовах економiчної реформи, яка передбачала перехiд до ринкових вiдносин.  

У цей час спостерiгалася неефективнiсть державного регулювання й управлiння 

соцiально-економiчними та вiйськово-економiчними процесами, що особливо 

стосувалося нацiонального вiйськово-промислового комплексу. Значна 

кiлькiсть помилок пiд час конверсiї та вiдсутнiсть потрiбної фiнансової й 

правової пiдтримки з боку держави спричинили до того, що темпи й обсяги 

зниження рiвня виробництва оборонної продукцiї в Українi не мали аналогiв у 

свiтовiй практицi. Процес реформування українського оборонно-промислового 

комплексу безпосередньо пiдтверджує тезу про те, що одним iз головних 

факторiв збереження та розвитку потужностей пiдприємств вiйськового сектора 

економiки є створення внутрiшнього ринку та забезпечення замовлень 

вiйськовим вiдомством держави. Водночас в процесi реалiзацiї планiв 

реформування збройних сил держави варто максимально, по-перше, 

орiєнтувати оборонну промисловiсть на власнi потреби, а по-друге, 

використовувати можливостi оборонно-промислового комплексу. 

Спiвпраця з Пiвнiчноатлантичним альянсом у галузi оборонної 

промисловостi є важливим чинником перебудови українського оборонно-

промислового комплексу. Досвiд спiвпрацi в цiй галузi доводить вiдсутнiсть 

єдиної моделi перебудови оборонної iндустрiї. Варто, однак, акцентувати на 

наявностi спiльних проблем i труднощiв, пов’язаних iз тим, що кожна країна 

зацiкавлена в провадженнi власної полiтики у вiйськовому секторi економiки. 

Отже, необхiдно належним чином враховувати економiчнi особливостi 

розвитку держави. Iз метою пiдвищення ефективностi руху євроатлантичним 

курсом вiйськово-полiтичне керiвництво України має знайти баланс мiж 

iнтересами українського оборонно-промислового комплексу та вимогами й 

нормами НАТО у сферi озброєння та вiйськової технiки. 

Не оминули увагою проблему реформування оборонно-промислового 

комплексу в умовах трансформацiйного розвитку країн Центрально-Схiдної 

Європи, Балтiї та країн, якi ранiше увiходили до складу СРСР, i росiйськi 

теоретики та практики. До реформування оборонно-промислового комплексу в 

країнах – колишнiх сателiтах СРСР, а також у суверенних державах, якi 

виникли на теренах колишнього Радянського Союзу, росiйськi фахiвцi 

ставляться доволi скептично. Як наслiдок – критичнiсть i заниження показникiв 
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перспективностi розвитку й ефективностi дiяльностi ОПК нових членiв НАТО, 

зокрема Республiки Польща, Угорської Республiки та Чеської Республiки.  

Євроатлантичний напрям зовнiшньої полiтики Польщi, Угорщини та Чехiї 

передбачав не просто реформування полiтичного складника державної системи, а 

й економiки, зокрема в аспектi лiбералiзацiї цiн, створення приватного сектора, 

приватизацiї державних пiдприємств i демонополiзацiї промисловостi, створення 

сприятливих умов для залучення iноземних iнвестицiй. Указанi вимоги повною 

мiрою стосувалися й вiйськового сектора економiки. 

Перед країнами-претендентами, якi бажали першими вступити до 

Пiвнiчноатлантичного альянсу, гостро постала проблема реформування i 

технiчної модернiзацiї нацiонального вiйська. Фiнансовi можливостi, проте, 

не давали змоги купувати новi сучаснi зразки озброєння й вiйськової технiки, 

тому що iз часу лiквiдацiї Органiзацiї Варшавського Договору вiйськовi 

бюджети Польщi, Угорщини i Чехiї скоротилися бiльш як удвiчi.  

У зв’язку iз окресленими вище обставинами Польща, Угорщина та 

Чехiя вирiшили шляхом модернiзацiї пiдвищити бойовi характеристики, 

надiйнiсть i безпеку експлуатацiї своєї бойової технiки. Таким чином вони 

привели ОПК у вiдповiднiсть стандартам НАТО, що є беззастережною 

умовою вступу до Альянсу. Крiм того, це був єдино можливий i доступний 

шлях розбудови та розвитку власного сектора вiйськової економiки. 

Модернiзацiя ОПК давала змогу опановувати й упроваджувати новi 

технологiї, розширювати вiйськово-технiчне спiвробiтництво й кооперацiю у 

вiйськово-технiчнiй сферi, виходити на свiтовий ринок зброї. 

Вiйськово-полiтичне керiвництво Польщi, Угорщини та Чехiї спочатку 

скоротило кiлькiсть пiдприємств оборонного сектора, а далi зосередило свою 

увагу на формуваннi конкурентоспроможних виробничих структур. До того 

ж керiвництво вжило низку заходiв, спрямованих на адаптацiю пiдприємств 

оборонної промисловостi до нових умов на ринку зброї (рисунок 4).  
 

Заходи адаптації підприємств оборонної 

промисловості Польщі, Угорщини та Чехії

Зменшення залежності від 

військових замовлень завдяки 

збільшенню частки цивільної 

продукції у сукупності 

економічної діяльності 

підприємств

Використання військових 

технологій щодо цивільних 

цілей

Здійснення класичної 

конверсії, т.б. переведення 

частки виробничого 

потенціалу з оборонної на 

цивільну продукцію
 

 

Рисунок 4 – Заходи адаптацiї пiдприємств оборонної промисловостi  

Польщi, Угорщини i Чехiї до нових умов на ринку зброї [7] 

 
Таким чином, досвiд iнтеграцiї до структур Пiвнiчноатлантичного 

альянсу Республiк Польщi, Угорщини та Чехiї свiдчить про те, що стратегiя 
вступу до НАТО потребує вiд країн-претендентiв упровадження заходiв iз 
реформування оборонно-промислового комплексу, щоб нацiональне вiйсько 
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було ефективним складником Об’єднаних збройних сил 
Пiвнiчноатлантичного альянсу. Реструктуризацiя вiйськової промисловостi 
країн-претендентiв вступу до НАТО визначила загальнi напрями роботи у 
сферi ефективного використання можливостей вiйськового виробництва.  

Оборонно-промисловi комплекси Польщi, Угорщини та Чехiї в процесi 
iнтеграцiї до Пiвнiчноатлантичного альянсу зiштовхнулися негативними 
факторами, що гальмували рух в обраному напрямку.  

Незважаючи на те що в цих країнах було впроваджено продуману 
промислову оборонну полiтику, у деяких iз них, зокрема Польщi, 
реструктуризацiя ОПК мала спонтанний характер, тобто ринок сам 
пристосовувався до нових умов через вiдсутнiсть продуманої полiтики 
регулювання.  

Оборонно-промисловий комплекс держав «першої хвилi» вступу до 
Пiвнiчноатлантичного альянсу розвивався й удосконалювався у напрямах 
збереження наявного iнтелектуального та науково-технiчного потенцiалу, 
стимулювання технiчного й технологiчного прогресу, економiчної 
стабiлiзацiї пiдприємств, оновлення номенклатури озброєння i вiйськової 
технiки вiдповiдно до потреб нацiонального вiйська, що вможливлювало 
пiдвищення конкурентоспроможностi на свiтовому ринку озброєння. 

Неодноразовi спроби реформування оборонно-промислового комплексу 
України вiдбувалися у складних економiчних умовах, що було спричинено 
переходом до ринкових вiдносин, а це призвело до зменшення технiчного, 
наукового та кадрового потенцiалу вiйськового сектора економiки, практично 
була втрачена керованiсть оборонним виробництвом, а схема державного 
управлiння ОПК не вiдповiдала завданням його розвитку. Крiм того, на початку 
становлення державностi новiтньої України вiйськовий сектор економiки 
перебував на периферiї уваги держави та бiзнесу. Все це призвело до iстотного 
технологiчного вiдставання України вiд провiдних держав свiту.  

Схематично на рисунку 5 наведено фактори, спричиненi 
неефективнiстю приватизацiї ОПК:  

 

 

Рисунок 5 – Основнi фактори втрати мобiлiзацiйних потужностей [3] 

Тривалий перiод перетворень i невизначеностi, завдяки зусиллям 
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вiйськово-полiтичного керiвництва держави, завершився стабiлiзацiєю стану 

оборонного сектора промисловостi. У цей час почала спостерiгатися 

позитивна тенденцiя до зростання ОПК.  

Вiйськова потужнiсть Радянського Союзу спиралася на ґрунтовний 

загальноекономiчний фундамент. З погляду можливостi функцiонування 

вiйськово-промислового комплексу економiка була самодостатньою. 

Виготовлення новiтнiх озброєнь майже не залежало вiд зовнiшнiх 

економiчних зв'язкiв [1]. 

Бюджетнi витрати на озброєння дають змогу укладати великi 

контракти мiж державою й оборонними компанiями. Вiдносини мiж 

полiтичними структурами та оборонною промисловiстю проявляються у 

формi, яку президент США Д. Ейзенхауер свого часу назвав вiйськово-

промисловим комплексом: збройнi сили, комерцiя й полiтика перебувають у 

тiсному комплементарному зв’язку [20]. 

П’ять найбiльших експортерiв зброї у свiтi та їхнi основнi клiєнти 

поданi на рисунку 6 [29]. 

 
 

 
 

Рисунок 6 – П’ять найбiльших експортерiв зброї у свiтi та їх основнi клiєнти, 

данi вiдображенi в процентному спiввiдношеннi вiд загального експорту 

зброї у свiтi [9] 

 

У цiлому, в рейтинг ЦАМТО по перiоду 2008-2015 рр. включено  

56 країн, що здiйснили експортнi поставки озброєнь (або реекспорт), плюс 

категорiя «невiдомий (тендери). 

Нинi провiдні країни Захiдної Європи – Великобританiя, Францiя, 

ФРН, Iталiя, Iспанiя та Швецiя – досягли взаєморозумiння в питаннях 

необхiдностi об’єднання зусиль для повної лiквiдацiї конкуренцiї на ринках 

озброєнь i реструктуризацiї iснуючих вiйськових програм в “Єдину 

європейську оборонну iнiцiативу” (ЄОI). Дана iнiцiатива орiєнтована на 
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розробку єдиної європейської оборонної стратегiї на основi мiждержавних 

угод i серiї вiдомчих актiв для удосконалення схеми iнформацiйного й 

технологiчного обмiну мiж державами-учасниками вiйськово-технiчного 

спiвробiтництва.  

Україна ж, яка пiсля отримання незалежностi вийшла на ринки ОВТ, за 

оцiнками експертiв, налагодила стiйке вiйськово-технiчне спiвробiтництво з 

бiльш нiж 50-ма країнами свiту.  

На данний момент Україна хоча i не має достатнього досвiду роботи на 

специфiчному ринку ОВТ i економiчне становище в країнi не сприяє 

стiйкому розвитку, але держава має хороший потенцiал [30]. 

Сьогоднi оборонно-промисловий комплекс України, який є 

високотехнологiчним сектором економiки країни, незважаючи на складнiсть 

вирiшуваних ним проблем, не тiльки зберiгає, а й нарощує достатньо високий 

науково-технiчний i виробничий потенцiал, який дає змогу розробляти 

вiйськову та цивiльну продукцiю на рiвнi свiтових зразкiв i здатний бути в 

авангардi iнновацiйного розвитку держави.  

 
Список використаних джерел 

1. Aвaнесовa Н. Е. Системaтизaція індикaторів економічної безпеки оборонної 
промисловості економіки Укрaїни // Нaуковий вісник Херсонського Держaвного 
університету: серія Економічні науки. 2015. №10. С. 43–47. 

2. Aвaнесовa Н.Е. Економічні тa інституційні передумови зaбезпечення 
економічної безпеки підприємств оборонної промисловості Укрaїни // Електронний 
нaуково-прaктичний журнaл «Інфрaструктурa ринку», Причорноморський нaуково-
дослідний інститут економіки тa інновaцій, вип. 5. Одесa. 2017. С. 48-53. 

3. Aвaнесовa Н.Е. Стрaтегічні пріоритети зaбезпечення економічної безпеки 
підприємств оборонної промисловості Укрaїни // Нaуковий вісник Ужгородського 
нaціонaльного університету «Міжнaродні економічні відносини тa світове господaрство». 
Випуск 12. Чaстинa І. Ужгород. 2017. С.10-14 

4. Aвaнесовa Н.Е. Шляхи зaбезпечення економічної безпеки підприємств 
оборонної промисловості Укрaїни в системі нaціонaльної безпеки держaви // «Економікa 
тa суспільство». Мукaчівський держaвний університет. Випуск №9. Квітень 2017. С. 7-10. 

5. «Aвiaкон» встaновив нa вертольоти мiноборони пристрої для зaхисту вiд ПЗРК // 
Офiцiйний сaйт ГК «Укроборонпром» вiд  8 серпня 2015.  URL: 
www.argumentua.com/.../aviakon-ustanovil-na-vertolety-minoborony-ustroistva-dlya-zashc 

6. Виступ нaчaльникa Генерaльного штaбу ЗС Укрaїни генерaл-лейтенaнтa 
С.Кириченкa нa II Зборaх офiцерiв Збройних Сил Укрaїни. URL: http://www.mil.gov.ua/ 

7. Єрмошенко М. М. Фiнaнсовa безпекa держaви: нaцiонaльнi iнтереси, реaльнi 
зaгрози, стрaтегiя зaбезпечення. Київ : КНТЕУ, 2001. 309 с., с. 33.  

8. Кaляєв A. О. Держaвне упрaвлiння оборонною промисловiстю Укрaїни в умовaх 
суспiльних трaнсформaцiй // Львiвський регiонaльний iнститут держaвного упрaвлiння 
Нaцiонaльної aкaдемiї держaвного упрaвлiння при Президентовi Укрaїни. Львiв : ЛРIДУ, 
2007. С. 172–176.  

9. Леонтьев Б.Б. Ценa кaпитaлa. Интеллектуaльный кaпитaл в российском бизнесе. 
М. : Издaтельский центр «Aкционер», 2002. 200 с., с. 54. 

10. Мaркс К. Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. Москвa : Политиздaт, 1968. Т. 46. 4.1. : 
Экономические рукописи 1857–1859 годов. Первонaчaльный вaриaнт Кaпитaлa. 559 с., с.67. 

11. Мaртиненко В. В. Зaгрози економiчнiй безпецi Укрaїни в контекстi викликiв 
глобaлiзaцiї // Економiчний чaсопис – ХХI. 2012. № 7–8. С. 40–43. 

12. Методичнi рекомендaцiї щодо оцiнки рiвня економiчної безпеки Укрaїни / зa ред. 

http://www.argumentua.com/.../aviakon-ustanovil-na-vertolety-minoborony-ustroistva-dlya-zashc
http://www.mil.gov.ua/


29 
 

aкaд. НAН Укрaїни С. I. Пирожковa. Київ : НIПМБ, 2003. 42 с.  
13. Мошенський С. З., Олiйник О. В. Економiчний aнaлiз : пiдруч. для студ. екон. 

спец. вищих нaвч. зaкл.; зa ред. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рутa», 2007. 704 с. 
14. О Военной доктрине Укрaины : Укaз Президентa Укрaины от 15.06.2004 г.  

№ 648/2004 // Официaльный вестник Укрaины. 2004. № 30. Т. 1. С. 2005. 
15. Обороннa полiтикa: потребa реформ Збройних Сил Укрaїни: збiрник мaтерiaлiв 

зa результaтaми публiчних консультaцiй / зa зaг. ред. проф. Р. В. Богaтирьової. Київ: 
Зaповiт, 2012. 148 с. 

16. Про внутрiшнє тa зовнiшнє стaновище Укрaїни в 2013 р. : Щорiчне Послaння 
Президентa Укрaїни до Верховної Рaди Укрaїни. К. : НIСД, 2013. 576 с. 

17. Про зaходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового 
комплексу Укрaїни: Укaз Президентa Укрaїни від 28.12.2010 №1245. URL 
www.zakon1.rada.gov.ua 

18. Про особливостi упрaвлiння об’єктaми держaвної влaсностi в оборонно-
промисловому комплексi : Зaкон Укрaїни вiд 16.06.2012 № 3531-VI. URL: 
http://www.zakon4.rada.gov.ua 

19. Пушкaр Р. М., Тaрнaвськa Н. П. Менеджмент: теорiя тa практика : пiдручник. 
2-е вид., перероб. i допов. Тернопiль : Кaрт-блaнш, 2003. 490 с., с. 213. 

20. Рач В.А. Сучасний погляд на систему економічної безпеки «держава – регіон – 
підприємство» як цілісного об’єкту безпекології // Управління проектами та розвиток 
виробництва: Збірник наукових праця. Луганськ: Видавництво Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля, 2012. №4(44). С. 151-156. 

21. Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950 годы: 
темпы экономического ростa, структурa, оргaнизaция производствa и упрaвление. Москвa: 
Издaтельство. РОССПЭН, 1996. 336 с. 

22. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія: у 
3 т. Т. 1 / Ляшенко О.М., Погорелов Ю.С., Безбожний В.Л. та ін.; за заг. ред.  
Г.В. Козаченко. Луганськ: Елтон, 2010. 282 с. 

23. Системнa кризa в Укрaїнi: передумови, ризики, шляхи подолaння URL: aнaлiт. 
доп. / зa зaг. ред. Я. A. Жaлiлa. Київ : НIСД, 2015. 132 с. URL: 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/-article?art_id=401711&cat_id=397854 

24. Федуловa Л. I. Методологiчнi пiдходи до оцiнки технологiчного рiвня 
промислового виробництва // Нaукa тa iнновaцiї. 2008. № 4. Т. 4. С. 65–84. 

25. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Iвaницькa Г.Б., Пaвленчик Н.Ф. Економiкa 
підприємства : нaвчaльний посібник ; зa ред. Г.В. Черевкa. Львiв : Aпрiорi, 2004. 384 с.,  
с. 217. 

26. Череп A.В., Стрiлець Є.М. Ефективнiсть як економiчнa кaтегорiя // Ефективнa 
економiкa: електронне фaхове нaукове видaння. 2014. №1. URL: 
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 

27. Щербa A. П. Роль военной промышленности СССР в укреплении 
обороноспособности СССР в 20–30 годы : дис. … д-рa ист. нaук ; Aкaд. гос. службы. 
Сaнкт-Петербург, 1999. 

28. Яцков В. В. Инновaционный путь рaзвития в условиях экономических реформ 
// Проблемы нaуки. 2002. №7. С. 240-246., с. 242. 

29. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. Zarządzanie przedsiębiorstwem  
XXI wieku. Krakow : Oficyna Ekonomiczna, 2006. 94 s. с., 65. 

30. Sytnyk H. P. Bezpeka derzhavy kriz' pryzmu osoblyvostej suchasnoho etapu 
tsyvilizatsijnoho rozvytku. URL: http://nationalsecurity.org.ua/category/ library.  

31. Zertifizierung nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG und Gesetz zur Umsetzung 
der. URL: http://manualzz.com/doc/994699/ umweltradioaktivit%C3%A4t-und-
strahlenbelastung---jahresbericht 

 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://www.zakon4.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/-article?art_id=401711&cat_id=397854
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727
http://www.ksiegarnia.difin.pl/autorzy.php?id=447
http://nationalsecurity.org.ua/
http://manualzz.com/doc/994699/


30 
 

д-р экон. наук, профессор Аксенов И. М. 

Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКТРИНЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Актуальность данного вороса в том, что в настоящее время в Украине 
показатели эффективности – производительность труда, издержки 
производства, себестоимость и другие в четыре-пять раз хуже мировых, а 
конкурентоспособность отечественной продукции – на уровне 56 места  
в мире. Это следствие отсутствия в отраслях доктрины эффективности и 
того, что менеджеры-руководители не учитывают влияние времени  
на названные показатели, а также на экономику и забывают про это  
при разработке планов и их реализации. 

Отсутствие данной доктрины в отраслях и их субъектах 
хозяйствования привело к низкой производительности труда, высоким 
издержкам производства, повышенной себестоимости продукции и ее не 
конкурентоспособности, разрушению экономики, нижайшему жизненному 
благополучию населения и перманентному кризису в стране. 
Подтверждается это минимальной заработной платой, основным показателем 
благополучия: Люксембург – 1923 евро, Нидерланды – 1502, Бельгия – 1502, 
Германия – 1473, Франция – 1458, Ирландия – 1462, Великобритания – 1379, 
Словения – 791, Испания – 757, Мальта – 720, Греция – 684, Португалия –  
589 евро». Как видим у нас она ниже чем в европейских странах в десятки 
раз. За чертой бедности живет свыше 70% населения. Основная причина –  
из-за отсутствия доктрины эффективности отечественные менеджеры-
руководители при разработке планов, а также их реализации забывают о 
названных показателях и рациональном использовании времени наиболее 
безжалостного вида ресурса в любой сфере деятельности, которым обладает 
менеджер в равном количестве [3]. 

Проблемой рационального использования времени занимались 
иностранные и отечественные ученые Грэхем Р. Даулинг, А. Каленков, 
Перепелюк А.В., Ейтутис Г.Д., Терещенко В.И. и др. Однако в их 
маркетинговых исследованиях не затрагивались проблемы формирования 
доктрины эффективности в Украине и они требуют дальнейшего развития. 

Важность времени в менеджменте объясняется тем, что «это не только 
деньги, время более значимо, чем деньги, это нечто такое, как сама  
жизнь» [1]. Если менеджер-руководитель не способен управлять временем и 
нерационально использует его – это означает, он не может эффективно 
обеспечивать успех субъекту хозяйствования, которым управляет: достигать 
оптимальной производительности труда, сокращать издержеки, обеспечивать 
низкую себестоимость продукции, ее конкурентноспособность и др. 
Учитывая, что время – основной компонент доктрины эффективности, ее 
формирование на субъектах хозяйствования и в отраслях необходимо 
начинать с имплементации комплексного использования маркетинга и 
логистики: маркетинго-логистического менеджмента. Объясняется это тем, 
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что менеджер принимает решения на основе полной и объективной 
информации, получаемой при маркетинговых исследованиях  
(одна из функций маркетинга) и с учетом современных технологий 
производства и управления потоками (логистики). 

То, что сновной фактор, влияющий на эффективность 
функционирования любой отрасли и ее субъектов хозяйствования – время, 
покажем на примере транспортного комплекса, одной из 
бюджетонаполняющих экономик, состояние которой влияет на стойкое 
функционирование всех отраслей. Например, «если эффективно 
использовать транспортные средства во времени (при других неизменных), 
можно перевезти больше грузов и пассажиров и на большее расстояние, 
получить за одинаковое время, больше доходов и прибыли» [2]. 
Следовательно, можно решить важнейшую задачу – получения 
дополнительных финансов для обновления транспортных средств, 
повышения уровня обслуживания потребителей, организации нормальной 
деятельности и развития субъектов хозяйствования видов транспорта.  

Важность времени доходчиво описано в работе [1]. Автор показывает как, 
еще в 20 веке, решалась проблема использования времени 
высококвалифицированного и высокооплачиваемого персонала в США. 
Излагает он это так: «вспоминаются дни, когда я начал высокооплачиваемую по 
часам работу консультанта в одной большой фирме. Сначала мне казалось, что 
за мной все время следят. Возьму в руки перо – сразу же подходит 
стенографистка: диктуйте, пожалуйста! Начну подсчитывать цифры: не делайте 
этого сами, вам посчитают. Иду в библиотеку за справочником: ну зачем же вам 
тратить на это время – скажите Мэри, и она его вам принесет. Потом мне 
директор объяснял: мы за вами не следим. Но мы знаем, что вы европеец, а вы в 
Европе не умеете дорожить своим временем. Мы лишь хотим приучить вас 
дорожить своим временем. Мы не можем позволить себе роскошь, чтобы 
квалифицированный работник тратил время на то, что может сделать лицо, 
которое умеет лишь писать и читать. Иначе мы разоримся!»  

В Украине менеджеры-руководители и персонал не ценять роль 
времени и его влияние на достижение цели. Глубоких маркетинговых 
исследований по вопросам рационального его использования и определения 
оптимальных условий труда, выяснения «достаточно широкого диапазона 
проблем, которые входят в это понятие: от правовых норм, оказывающих 
влияние на эффективность функционирования субъектов хозяйствования, до 
психо-физиологии трудовой деятельности человека, наличия и соответствия 
рационального оборудования, помещений и средств труда – не проводят. В 
результате создается материальная среда, влияющая на физическую, 
интеллектуальную и психофизиологическую работоспособность человека, 
производительность труда, напряженность и интенивность, а как следствие, 
на продолжительность жизни» [2, 3].  

Изложенное показывает, что создание доктрины эффективности надо 
начинать с имплементации маркетинго-логистического менеджмента, а 
на втором этапе – следует разработать меры по упрощению и 
рационализации труда Цель – повысить производительность труда и 
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получить за единицу времени лучшие результаты при минимальных затратах 
человеческих усилий. Это важно потому, что вследствие нерационального 
использования времени персонала производительность труда в Украине, как 
указано выше,  в четыре-пять раз ниже мировых, а расходы производства и 
себестоимость – завышенные и чрезвычайно низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции и благополучие населения.  

Актуальность решения задачи рационального использования времени 
усиливается и из-за того, что в Украине, из-за интенсивности человеческой 
энергии в любом труде 40% украинцев не доживают до 60-ти, (на 13 лет  
в среднем меньше, чем в странах ЕС). Сокращение затрачиваемой энергии  
в процессе физического труда способствует повышению продолжительности 
жизни населения. В связи с этим, менеджерам-руководителям Украины 
необходимо сократить затрату энергии на труд и добиться того, чтобы все 
менеджеры средних звеньев и персонал осознавали – время, основной фактор, 

влияющий на интенсивность труда и успех в бизнесе и приучить всех 
дорожить этим ресурсом, чтобы никто не считал – время ничего не стоит. 
Чтобы каждый понимал, «время – это деньги»! Для достижения такой цели 
необходимо внедрять современное оборудование и технологии ноу-хау, 
рационально использовать время. Менеджеры, как в развитых странах, 
должны «первостепенное внимание сосредотачивать не на составе кадров, 
процентном соотношении между числом людей, занятых продуктивным 
трудом, обслуживающим и управленческим персоналом, а на его полной 
загруженности, сокращении интенсивности и конечной себестоимости» [1, 7].  

Главный секрет решения данной задачи довольно простой – управлять 
отраслями и их крупными субъектами хозяйствования должны компетентные 
менеджеры-профессионалы, болеющие за судьбу страны и благосостояние 
населения, с инновационным мышлением, которые понимают – в XXI веке 
«освобождение бухгалтеров, инженеров и представителей подобного рода 
«непродуктивного» труда, не имеет реального содержания. Такое мероприятие 
следует осуществлять в том случае, «когда уменьшение количества персонала 
приводит к снижению конечной себестоимости продукции» [1]. 

Вполне очевидно, что для эффективного функционирования любого 
субъекта хозяйствования, в первую очередь, «в начале нужно добиться 
полной загрузки всех участников трудового процесса, а затем их количество 
сводить к минимуму». Для правильной организации управления менеджеры 
и персонал должны быть компетентными, понимающими цену времени, 
чтобы все были загружены и «ни один человек высокой квалификации, 
получающий большую зарплату не выполнял работу, которую может сделать 
работник низшей квалификации» [1]. При отступлении от даного принципа 
расточаются ресурсы, повышаются издержки производства и себестоимость 
продукции, что приводит к ее не конкурентноспособности.  

В Украине от такого принципа отступают часто. Специалисты высокой 
квалификации, с большим опытом и знаниями, получающие большую 
зарплату, вынуждены расточать свое драгоценное время на всевозможные 
пустяки. Расточительство времени снижает предпринимательскую 
способность менеджеров-руководителей разных отраслей, она серьезно 
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ограничивается вследствие назначения менеджерами высшего звена 
квотовых не профессионалов. Например, за годы самостоятельности на 
должности министров Министерства транспорта и связи Украины 
назначались аграномы, спортсмены, учителя истории, горняки-
маршейдеры, аудиторы и другие не профильные специалисты. Возглавляя 
Министерство, каждый из них начинал свою деятельность не с 
формирования доктрины эффективности в транспортном комплексе и с 
разработки программ рационального использования времени, увеличения 
производительности труда, уменьшения издержек производства и 
себестоимости продукции, а с необоснованной реформы, не представляя 
как ее осуществить и как привести отрасль к достижению цели.  

О важности времени в любой сфере деятельности – показывает и такой 
пример: уровень подготовки транспортных специалистов в Польше ниже, чем 
в Украине, но отечественное Правительство, почему-то допустило до тендера 
на замещение должности генерального директора ПАТ УЗ поляка, любителя 
музыки, который руководил в Польше компанией, осуществляющей только 
перевозку грузов. ПАТ УЗ основная составляющая системы транспортного 
комплекса, в которую входят такие ее компоненты как: грузовые и 
пассажирские перевозки, локомотивное и вагонное хозяйства, СЦБ и звязь, 
пути сообщения и др. То есть управлять УЗ в разы сложнее, чем польской 
компанией. Поэтому назначение рок-музыканта из Польши руководителем УЗ 
с фантастической зарплатой и без определения режима работы (использования 
времени) достаточно странно. В Украине 3 вуза, готовящих специалистов-
железнодорожников. Ими и их филиалами, за годы самостоятельности 
подготовлено достаточное число менеджеров, прошедших практику и 
достойных для назначения генеральным директором ПАТ УЗ. Почему же ее 
менеджером-руководителем был назначен рок-музыкант из Польши?  

«Операционная работа «УЗ» под руководством польского любителя 
музыки, была худшей за последние годы, это привело к потере для государ-
ства миллиардов налоговых поступлений и миллионов долларов валютной 
выручки» [6]. Вследствие не определения в договоре режима использования 
времени иностранцем, он «работал» всего три рабочих дня в неделю. В пят-
ницу улетал к семье в Польшу, в понедельник возвращался. На ознакомление 
с ситуацией после возвращения нужно время, чтобы разобраться – чего же 
достигла УЗ за период его отсутствия, определить, что надо срочно 
предпринять и др.? Пока «войдет в курс дела», снова надо улетать к семье 
или на гастроли. При таком режиме работы сложнейшей системой как «УЗ», 
успешно управлять невозможно. Транспортный процесс непрерывный и, 
чтобы эффективно им руководить, менеджеру высшего эшелона УЗ 
установлен еже-дневный рабочий день не 8 часов, и не пять неполных дней,  
а ненормированный. Он должен находиться на работе столько, сколько 
требует ситуация. За ненормированный рабочий день поляку была назначена 
фантастическая зарплата, которая отечественным менеджерам-
профессионалам Б.С. Олейнику, Г.Н. Кирпе и другим, не снилась во сне. 
Однако они работали с учетом обстановки потому, что болели за результаты, 
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достигаемые железными дорогами, так как судьба отрасли и страны им не 

была безразлична. 
Польский менеджер за то время, которое работал, в полной мере  

«не выполнял функции управления, не воплощал реформы в жизнь, не решал 
проблему коррупции, не обеспечил прозрачность в вопросе распределения 
между грузоотправителями парка полувагонов. Во многом он просто являлся 
ширмой того, что на самом деле происходит в «УЗ». Его управленческая 
несостоятельность сделала этот период одним из самых проблемных в жизни 
«УЗ». За время его работы здесь не достигнуто эффективного результата – 
нет примеров позитивных изменений и реальных шагов» [6].  
А кто «руководит» Министерством инфраструктуры и УЗ сейчас –  
не профессиональные квотовые менеджеры с миллионными зарплатами,  
а членами какого-то наблюдательного совета являются иностранцы, такие же 
не профессиональные менеджеры.  

Данные анализа результатов исследований, проведенных некоторыми 
учеными показали, что «тяжесть» труда персонала отечественных субъектов 
хозяйствования предопределяется не столько ее характером, сколько плохим 
использованием времени, а также не организованностю, нерациональной 
затратой энергии и всевозможными «моментами напряжений» [8]. Например, 
билетный кассир при наличии очереди, разговаривает по телефону  
по личным вопросам. Тратит даром свое время и покупателей. Когда ей 
делают замечание, нагло отвечает – «вас тут много, а я одна». Крупный завод 
имеет грузы к отравлению – у транспортников нет предложений, существует 
потребность повышения скоростей движения пассажирских поездов,  
для решения данной задачи закуплен специальный подвижной состав –  
не модернизировано путевое хозяйство. Приходится скорости движения 
ограничивать, увеличивая время следования поездов и т.п.  

Убытки от расточительства времени, в том числе от проведения разных 
длительных совещаний, опозданий руководителей в назначенное время  
их проведения, не умения менеджеров-руководителей слушать собеседников, 
его потери на таможнях и из-за «пробок» в чертах крупных городов  
и на дорогах из-за отсутствия современных развязок движения, плохих дорог 
и др., в Украине миллиардные. Но исследований по таким проблемам не 
проводится – все стоит денег, только не время! 

Не случайно все реформы, осуществленные в стране, не привели к 
повышению эффективности функционирования отраслей, а возник систем-
ный кризис, разрушена экономика, снизился уровень жизни населения (70 % 
живет за чертой бедности) и, как следствие – снизилась продолжительность 
жизни. Объясняется это тем, что отечественные менеджеры-руководители 
всех уровней, реформы экономически не обосновывают, не уделяют 
должного внимания рациональному использованию своего времени и 
подчи-ненных. Многие считают себя менеджерами, способными управлять 
любой отраслью, но не являются таковыми. Они не способны выпонять 
функции менеджера потому, что не владеют искусством менеджмента,  
не знают его сущности и составляющие элементы, особенности экономики, 
которой руководят. Поэтому после назначения министерами, вместо 
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эффективного управления отраслями по полной функции безответственно 
изменяют названия министерств.  

Такие менеджеры не учитывают, что в эпоху системного кризиса в 
Украине и совершенствования рыночных отношений выигрыш во времени 
часто имеет гораздо большее значение, чем выигрыш в капитале.  
Это проявляется двояким образом. Во-первых, «на целевых рынках 
побеждает тот, кто раньше внедрил новые прорывные технологии 
призводства, освоил новый вид продукции и технологии обслуживания 
клиентов, вложил гораздо большие затраты на это в виде необходимого 
стартового капитала, чем тот, кто за ним последует. Во-вторых, субъекты 
хозяйствования, имеющие более мощные и современные средства труда, 
руководимые компетентными менеджерами, способными внедрять 
ресурсосберегающие, умные технологии в производство, применение 
которых позволяет выпускать качественную про-дукцию, персонал которых 
обучен экономить время, быстрее реагирует на изменение требований 
покупателей и предлагаеть им доступные по цене товары и услуги, чем 
конкурентные, первыми завоевывают доверие наиболее активной части 
покупателей, внедряются в соответствующую нишу целевого рынка, 
получают максимум доходов и приобретают бесценный опыт для 
достижения успеха» [5]. В конкурентной борьбе за потребителей такие 
субъекты хозяйствования имеют значительные преимущества, обходят по 
времени конкурентов в достижении цели на рынках, достигают большего 
успеха за счет умения управлять временем, постоянного поиска способов и 
средств для достижения цели. Следовательно, им намного легче наращивать 
масштабы деятельности и достигать высокой прибыльности от нового 
производства. Перчисленное также указывает на актуальность формирования 
в стране доктрины эффективности. Однако такие задачи в Украине не 
ставятся «потому, что кроме низкой компетентности менеджеров-
руководителей, в настоящее время трудовое законодательство и юридические 
нормы по охране труда не совершенны» [1]. В них отражается картина 
борьбы между кланами олигархов, которая все больше обостряется, и во 
многих отношениях оставляет работающий персонал «на волю победителя» – 
нанимателя, что тормозит экономическое развитие страны. 

«К наиболее часто встречающимся факторам расточительства 
времени относят: 

– недостаточность самой необходимой маркетинговой информации; 
– неумение давать поручения, добиваться высокой исполнительности; 
– рутинная, не творческая повседневная работа, излишние телефонные 

звонки и разговоры, постоянный прием посетителей, отвлекающих своими, 
чаще всего мелкими вопросами (обычно своих же сотрудников); 

– неумение составлять очередность выполнения дел по их важности; 
– срочные дела, кризисные ситуации и поручения вышестоящего 

начальника;  
– частые, плохо организованные заседания и совещания; 
– плохо налаженные связи (коммуникации) по горизонтали и вертикали; 
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– неспособность сказать «нет» при большой загрузке; ненужные 
общение с людьми, которые могли бы подождать, общественная и 
политическая деятельность; 

– неумение слушать собеседника и быстро улавливать главное».  
«Последствия от расточительства времени приводят: 
– к уменьшению производительности труда; 
– недогруженности исполнителей (аппарата) вследствие отсутствия 

настоящей организации Результат – большие затраты, низкая 
производительность труда. 

– к перегруженности руководителя. Ему некогда размышлять о 
причинах потери времени и перспективах. 

– к тому, что менеджер-руководитель заставляет подчиненны работать в 
интенсивном режиме, дает им мало времени на отдых. Результат – 
неудовлетворение трудом, поиск вариантов ухода из-под власти такого диктатора. 

– к быстрому утомлению, психологическим стрессам, болезням и 
дипрессиям» [8]. 

В связи с этим, в условиях перманентного кризиса отечественным 
менеджерам-руководителям «крайне важно находить причины 
расточительства времени, способы рационального его использования» на 
руководимом субъекте хозяйствования, чтобы своевременно устранять 
недостатки и побеждать на рынках. Решение данной проблемы крайне актуально.  

Изложенное показывает – главный показатель, который необходимо 
использовать для оценки деятельности руководителя это результат.  

В целях разработки мероприятий по рационализации труда менед-
жеров-руководителей нами проведено их анкетирование [5]. Выборочным 
опросом было охвачено около 200 менеджеров железнодорожного тран-
спорта, занимающихся на курсах переподготовки в ДЕТУТ. При анализе 
результататов опроса установлено, что они работают в режиме «некогда». Для 
организации труда многим не хватает компетентности и инновационности. 
Происходит это потому, что планирование личной работы осуществляют лишь 
24,5% опрошенных. При этом на каждый день – 58% из них, на неделю – 63%, 
на месяц – 36,3%, на квартал – 23% и на год – 10%. Отсутствие планов 
приводит к тому, что текущие дела отодвигаются на задний план, на 
перспективные вопросы времени не остается. 

Значительные потери времени из-за помех и неувязок – 15,4%.  
На вопрос о желании изменить организацию своей работы с целью 
повышения ее эффективности 64,7% менеджеров-руководителей ответили 
утвердительно. Большинство из них отмечали нарастание интенсивности 
труда в последние годы. В среднем опрошенные ежедневно проводят на 
работе 8,5 часов, а 25% – до 10 часов и более. Причины задержки на работе: 
участие в совещаниях и планерках, завершение срочной работы, квартальных 
и годовых отчетов, работа с документацией, осуществление контроля 
выполненной работы и личные просьбы вышестоящих руководителей. 

В отношении стрессовых ситуаций опрос показал следующее. Наличие 
конфликтов с высшим руководством отметили 58,3% (не конфликтуют – 
41,7%) респондентов. Со своими коллегами конфликтуют 38,5% 
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руководителей, а с подчиненными – 55%, при этом 15,4% руководителей 
получают нервный стресс, 38,4% – раздражаются, 22% – испытывают 
волнение и только 2,2% не испытывают никаких переживаний. 

На вопрос: «Имеются ли у вас резервы повышения 
работоспособности?» – 74,7% ответили утвердительно. В качестве личных 
стимулов для этого были названы: материальное вознаграждение (40,8%); 
наличие авторитета в коллективе (15%); хорошие условия работы (11,6%); 
моральное поощрение (10,2%); продвижение по службе (8,8%); престиж в 
обществе (4,1%); работа без возрастного ценза (5,4%). 

Как видим, «отечественные менеджеры-руководители предпочитают: 
- правильно делать дела вместо того, чтобы делать их правильно и 

рационально использовать время; 
- решать проблемы вместо создания творческих альтернатив; 
- сберегать средства вместо их оптимизированного использования; 
- исполнять долг вместо того, чтобы добиваться результатов;  
- снижать издержки вместо того, чтобы повышать прибыль» [2]. 
Результатами исследования подтверждена необходимость формирования 

доктрины эффективности, в которой обязательно предусматривать, что должен 
делать менеджер-руководитель и персонал, для достижения большего за 
установленное рабочее время и какую ответственность несет кждый за 
невыполнение функций в течение рабочего дня. Самый простой способ – 
планирование загрузки на день, неделю, месяц и др. При этом надо решать не 
только, что и для чего делать, но и определять способ (метод, прием) как 
сделать, какие ресурсы задействовать для реализации задуманного.  

Выводы. Создание доктрины эффективности в отраслях Украины 
позволить оценивать влияние времени, компетентность и способность 
менеджеров находить способы повышения производительности труда, 
уменьшения издержек производства, конечной себестоимости, 
стимулировать труд персонала, повышать основной показатель 
экономической безопасности – конкурентноспособность отечественной 
продукции до мировых стандартов.  
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ЕКОНОМІЧНА, ЕКОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ВАЖЛИВІСТЬ 

«ЗЕЛЕНИХ» ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У зв’язку зі світовою фінансовою кризою та її наслідками, зараз є 

нагальною темою ефективність та прибутковість зелених інвестицій. Щоб вони 

не були тягарем для національних економік, а мали змогу не тільки вирішувати 

екологічні проблеми суспільства, а ще й досягати, як мінімум, точки 

беззбитковості у своїй діяльності, або навіть приносити прибуток інвесторам. 

Наразі вітчизняне законодавство не зобов’язує переробляти відходи, 

національна система поводження з відходами відсутня, держава не розробила 

механізм поводження з відходами та не розглядає їх як джерело ресурсів [1]. 

Автомобільні шини та їх накопичення – наразі велика світова проблема [2].  

На законодавчому рівні необхідно створити систему штрафних санкцій та 

розробити економічні стимули, щоб мати можливість контролювати та 

розвивати цей процес, впроваджуючи нові креативні рішення. Тому це питання 

в нашій країні залишається не вирішеним, підтвердженням цього є 

використання застарілих технологій, економічний механізм не продуманий,  

а більшість еко-інноваційних проектів є лише на папері [3]. 

Такі закордонні науковці як Георг Індерст, Чарльз Камінкер та  

Ф. Стюарт зробили спробу [4] систематизувати існуючу інформацію щодо 

зеленого інвестування, існуючих підходів та визначень. Їх дослідження 

охоплює досить велике коло питань, з якими стикаються країни  

з розвинутими ринками та демократичними системами, зокрема країни 

ОЕСР. Значний внесок у дослідження зеленого інвестування та 

систематизацію існуючих знань внесли вітчизняні вчені С. Харічков та  

Н. Андрєєва [5, 6], які провели аналіз та систематизацію заходів, які 

приймаються у різних країнах світу, що спрямовані на вирішення екологічних 

проблем та стимуляцію розвитку зелених секторів економіки відповідних 

країн. Згідно з роботами доктора економічних наук Ілляшенко С.М. [7] одним 

із найефективніших шляхів переходу до стійкого розвитку є виробництво і 

споживання екологічних інновацій – екологічно безпечних і економічно 

ефективних на всіх стадіях виробництва, споживання та утилізації нових 

продуктів, технологій їхнього виробництва, методів управління тощо. 

Екологічно-орієнтоване інвестування, розробка нових зелених 

технологій, їх впровадження у масове використання – це одні з основних 

тенденцій в економічно-розвинутих країнах. Це підтримується як зусиллям 

окремих підприємств, розробками і впровадженням необхідних норм та 

стандартів на національних рівнях окремих країн, так і міжнародними 

організаціями. Не дивлячись на відсутність загального консенсусу та чітких 
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рамок, що саме розуміється під поняттям «зелені інвестиції», цей напрямок 

продовжує активно розвиватися і демонструє стійку тенденцію до зростання. 

Одним із основних напрямів зеленого сектору економіки є ефективний 

менеджмент відходів, який дозволяє не тільки позбуватися відходів, а робити 

це у ефективний спосіб, який не тільки не наносить шкоди навколишньому 

середовищу, але є джерелом вторинної сировини. Складовою частиною 

загального менеджменту відходів є відокремлений сектор менеджменту 

відпрацьованих автопокришок, який має свої особливості та підходи. 

Забруднення навколишнього середовища твердими побутовими 

відходами, зокрема відпрацьованими шинами, – це проблема не тільки 

України, а й кожної окремої країни та світового товариства в цілому. І якщо в 

країнах з розвиненою ринковою системою та сталим законодавством 

ведеться постійна та цілеспрямована робота щодо подолання цієї проблеми, 

то в Україні дуже часто не ведеться навіть статистики щодо окремих видів 

забруднення навколишнього середовища, та ми можемо лише здогадуватися 

щодо справжніх масштабів становища.  

Зокрема, як приклад, можна розглянути стан речей у деяких най 

розвинутих країн світу та країн Євросоюзу, як взірець до якого повинна 

наближатися Україна, згідно з зовнішньополітичним курсом, який обрало 

керівництво нашої держави. 

Згідно з доповіддю ISRG (International Rubber Study Group) у 2017 році 

глобальне виробництво автомобільних шин склало близько 1.5 млрд. 

одиниць, відповідно приблизно така ж кількість шин потрапить до категорії 

відпрацьованих та потребуватиме утилізації. 

За останні роки в країнах ЄС, США та Японії було проведено 

неймовірну роботу зі збільшення кількості перероблених автопокришок.  

У країнах ЄС ця робота була особливо значущою. Так, у 1994 році середній 

відсоток переробки шин складав приблизно 21%, а у 2017 році вдалося 

досягти середньоєвропейського рівня у 95%. Це було досягнуто як завдяки 

законодавчим ініціативам, так і завдяки зниженню вартості переробки, що 

було викликано впровадженням нових технологій та методів управління 

відходами. Така зміна дозволяє казати, що продукти отримані після 

переробки шин можуть використовуватися як цінне джерело вторинних 

матеріалів або альтернативного пального. 

Щорічні витрати  на менеджмент відпрацьованих автопокришок 

складають близько 600 млн. євро. 

Не дивно, що найбільші країни Євросоюзу, такі як Німеччина, 

Великобританія, Франція, Італія та Польща, є найбільшими «поставниками» 

відпрацьованих шин з річними виходом між 190 тис. т. та 670 тис. т. Інші 

країни виробляють менш ніж 100 тис. т. щороку, а 6 країн виробляють менш 

ніж 20 тис. т. щорічно. Загальна кількість відпрацьованих автопокришок,  

які виникли у 2017 році склала 3.3 млн. т.  

У 2017 році європейські країни досягли середнього рівня переробки 

шин у 96%, від найнижчого показника Чехії у 70% до найвищого показника  

у 100% у багатьох країнах. Найбільший відсоток переробки покришок 
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спостерігається у країнах (наприклад Скандинавські країни, Бельгія та ін.), де 

обов’язок по їх збиранню та переробці покладено на постачальника 

покришок і ця система існує більше десятка років. У таких країнах домоглися 

не тільки стовідсоткової переробки шин, які виробляються щорічно,  

а й повністю переробити звалища, на яких такі шини зберігалися 

десятиріччями. 

Звичайно, що таких вражаючих результатів було досягнуто не одразу, 

але за відносно короткий термін. Так, наприклад, у 1999 році в Іспанії 

збиралося та перероблялося лише 7% шин, а у 2017 році цей покажчик 

складав 100%. 

Не дивлячись на неоднорідну природу цих коефіцієнтів, у 2017 році 27 

країн ЄС (плюс Норвегія та Швейцарія) досягли середнього рівня переробки 

у 95%, що є значним досягненням, якщо порівнювати з коефіцієнтами 

переробки у інших секторах. Наприклад 69% для паперу та 58% для пластику 

у 2017 році. 

Починаючи з 1996 року у країнах Європи було перероблено більш ніж 

24 млн. т. шин шляхом переробки у енергетичні або матеріальні ресурси. Це 

привело до значного зниження відсотку утилізації шин таким небезпечним 

для навколишнього середовища шляхом, як закопування шин у землю та 

накопичення їх на звалищах. Завдяки декільком Landfill Directive (Директиви 

по Звалищах), виданих Європейською Радою та впровадження систем 

відповідальності постачальника за утилізацію шин, європейські країни 

змогли досягти рівня зберігання шин на звалищах, або тих які утилізуються 

невідомим шляхом, у 5%. 

На протязі останніх десяти років індустрія виробництва шин, дилери та 

підприємства, що займаються переробкою шин істотно поліпшили процес 

утилізації та переробки шин. Європейські  країни створили три схеми, за 

якими відбувається управління відпрацьованими покришками, а саме: 

Модель оподаткування, Модель вільного ринку та Модель відповідальності 

постачальника. Найбільш значна продуктивність в управлінні та утилізації 

відпрацьованих шин спостерігається в країнах зі стійким розвитком  

та впровадженням Моделі відповідальності виробника. 

Модель відповідальності виробника.  

Згідно з цієї моделі, національне законодавство встановлює правові 

аспекти управління відпрацьованими шинами та перекладає відповідальність 

на постачальника (виробника чи імпортера).  

Така система призводить до створення неприбуткових організацій, які 

фінансуються виробниками та імпортерами, ціль діяльності яких спрямована 

на управління збором та переробкою з використанням найбільш ефективних 

економічних рішень. В доповнення до цього, такі компанії мають змогу 

створювати інноваційні знання та дослідницькі підрозділи, які спрямовують 

свою діяльність на подальше покращення відповідних технологій. Члени 

таких компаній зазвичай включають в себе національних виробників та 

найбільших імпортерів. Наприклад, в Португалії «Континенталь» – 

національний виробник, а всі інші компанії – імпортери. 
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Ця система, здається, є найбільш підходящою для розв’язання 

проблеми виникнення нових відпрацьованих шин, у довгостроковому періоді 

за для досягнення 100% норми переробки та у найбільш економічно 

ефективним шляхом.  

Аналіз показників переробки доводить, що ця система демонструє 

більш стійкі, якісні та кількісні результати, ніж Модель вільного ринку, адже 

завдяки цій системі у багатьох країнах не лише досягли 100% норми 

переробки, а й повністю ліквідували усі звалища.  

У 2016 році, країни що діють за цією схемою мали 

загальноєвропейську частку у 44%, а у 2017 році – вже 57%, після 

приєднання Італії до даної моделі. 

Компанії, які було засновано постачальниками шин, організують свою 

роботу за принципом збору та переробки такої кількості шин, які було 

продано цими компаніями (одну шину продано – одну шину перероблено). 

Цей процес фінансується через екологічний збір, який додається до ціни 

товару, незважаючи на місцезнаходження колекторської точки. Завдяки 

успіху цієї моделі, розмір цього збору поступово знижується з плином часу.  

Модель оподаткування. 

Дія цієї системи передбачає відповідальність держави за збір та 

переробку шин. Це передбачає спеціальний податок, який сплачують 

постачальники, та який, зазвичай, перекладається на кінцевого споживача. Ця 

система не набула широкого розповсюдження в ЄС, лише Данія та 

Словаччина користуються нею. 

Модель вільного ринку. 

Остання система, яка використовується в країнах Європи, передбачає 

законодавче створення певних умов, які повинні бути досягнені, але не 

визначає хто саме повинен займатися переробкою. Завдяки цьому, усі 

оператори, які беруть участь у ланцюгу збору та переробки шин діють як 

незалежні підприємства у ринкових умовах. Іноді певні компанії можуть 

координувати свою діяльність та добровільно співпрацювати задля 

досягнення кращих результатів. Ця система є менш розповсюдженою, та 

менш продуктивною ніж система відповідальності постачальника. Певні 

країни навіть не мають відповідної інформації щодо загальної кількості збору 

та переробки. 

Дослідивши досвід менеджменту відпрацьованих шин у найбільш 

розвинутих країнах світу, можна перейти до України та порівняти 

становище. 

У роботі на прикладі ПрАТ «Росава» досліджується прибутковість, 

рентабельність та доцільність впровадження інноваційних методів переробки 

відходів та можливість їх використання для виводу підприємства з кризового 

стану.  

Завданням дослідження є визначення основних показників 

ефективності еко-інноваційних інвестиційних проектів, обґрунтування 

обсягу ринку переробки автопокришок в Україні, розроблення бізнес-плану 

інвестиційного проекту з урахуванням особливостей підприємства-інвестора, 
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формування показників ефективності проекту та можливих факторів, які 

будуть впливати на подальший розвиток еко-інноваційного інвестиційного 

проекту, удосконалення методу розрахунку кількості певного типу відходів 

та оцінка можливості його використання для визначення сировинної бази при 

розробці проекту інноваційного розвитку підприємства.  

Методика дослідження: аналізу і синтезу, формально-логічні методи – 

для визначення основних показників ефективності еко-інноваційних 

інвестиційних проектів, економіко-статистичні методи – для обґрунтування 

обсягу ринку переробки автопокришок в Україні, метод кореляційно-

регресійного аналізу – для розробки бізнес-плану інвестиційного проекту з 

урахуванням особливостей підприємства-інвестора, метод порівняльного 

аналізу – для обґрунтування ефективності проекту та можливих факторів, які 

будуть впливати на подальший розвиток еко-інноваційного інвестиційного 

проекту, метод розрахунку кількості певного типу відходів для визначення 

сировинної бази при розробці проекту інноваційного розвитку підприємства. 

Нажаль, Україна навіть і близько не наблизилася до тих стандартів та 

умов, які існують в країнах Об’єднаної Європи. За оцінками деяких 

експертів, щорічне споживання автомобільних шин в Україні складає від 6,5 

до 7,5 млн. одиниць, в залежності від кон’юнктури ринку, та економічного 

стану в державі. Така кількість споживання призводить до створення близько 

140 – 160 тис. т. відпрацьованих шин щороку, і не більш ніж 10% від цієї 

кількості утилізується певними, дуже часто небезпечними для людей та 

довкілля, способами. Отже можна стверджувати, що кожного року, на 

теренах України накопичується додатково понад 100 тис. т. небезпечних 

відходів, які під час розкладання, виділяють у повітря та ґрунтові води 

небезпечні сполуки. Проаналізувавши становище в розвинутих європейських 

країнах, та в Україні, можна прийти до висновку, що заходи зі збору та 

утилізації відпрацьованих шин є вкрай важливим для будь-якої країни, та 

повинні бути необхідною частиною екологічної програми держави. Такі 

заходи сприяють не тільки очищенню значних площ землі, які перетворено 

на звалища, а й поліпшенню загальної екологічної ситуації, створенню 

робочих місць та отриманню цінної вторинної сировини. Україна у цьому 

питанні відстала від багатьох країн на десятки років, і якщо не приймати 

нагальних кроків, то становище може стати вкрай критичним. Якщо держава 

не має змоги, або не бажає цілеспрямовано займатися цим питанням, то цим 

питанням повинний обійматися приватний сектор, який може стати 

локомотивом змін на краще. Створений метод обліку відпрацьованих шин, 

може бути модифікований за допомогою участі державних статистичних 

установ, участь яких дозволить значно підвищити точність розрахунків. 

Досліджено досвід певних європейських країн, який демонструє, що 

можливо досягти 100% рівня переробки шин, та навіть повністю ліквідувати 

накопичені поклади на звалищах, що дозволяє вивільнити значні площі землі 

та вберегти населення та навколишнє середовище від негативного впливу 

небезпечного забруднення. Цей рівень переробки був досягнутий завдяки 

державним програмам та законам, які регулюють цей сектор, в основному,  
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а також загальній консолідації виробників та імпортерів автопокришок, на 

яких покладено обов’язок по їх збиранню та утилізації. 

Аналіз потенціальної сировинної бази за допомогою удосконаленого 

методу показав, що в Україні щорічно виробляється значна кількість 

відходів, які можуть бути перетворені на джерело цінної вторинної сировини. 

Проведені дослідження є спробою обґрунтувати можливість приватної 

ініціативи у сфері переробки автопокришок, обґрунтувати, що екологічні-

орієнтовані інвестиції можуть бути прибутковими не тільки у сонячній та 

вітровій енергетиці [8, с. 15]. 

Можна відмітити, що реалізація проекту еко-інноваційного розвитку 

підприємства в значній мірі задовольняє широке коло суб’єктів інноваційного 

процесу. Перш за все, компанія-інвестор отримує прибуткове виробництво, 

яке має усі шанси  вивести усе підприємство з кризового стану. Розробники 

інновацій (постачальники устаткування) мають прибуток від продажу своєї 

продукції, а також можливість продовжувати розробку нових видів 

устаткування та удосконалювати процес переробки. Значну користь отримує 

місцеве населення та влада, які мають можливість позбавитися частини 

небезпечних відходів, які забруднюють оточуюче середовище [9, с. 36]. 

Реалізація цього проекту передбачає використання вже випробуваної 

технології і не несе значних ризиків. Однак подальший розвиток цієї 

технології, проектування більш складних та комплексних систем переробки з 

більшою продуктивністю, може викликати певні проблеми у проектуванні та 

впровадженні. Частково ці ризики можуть бути зменшені шляхом вивчення 

передового досвіду країн, які досягли найбільших успіхів у цій області. 

Результати фінансового аналізу ПрАТ «Росава» показали, що 

підприємство знаходиться у кризовому стані та потребує негайних дій щодо 

зміни цього становища. Коли певне підприємство знаходиться у такому 

становищі існує декілька можливих шляхів подальших дій: оголошення 

підприємства банкрутом, подальша його санація або ліквідація; 

реструктуризація виробництва, розширення або зміна товарного асортименту 

продукції або послуг, продаж надлишкового майна та ін. 

В роботі розглянуто можливість впровадження на підприємстві 

структурного підрозділу, який буде займатися збором та переробкою 

відпрацьованих автомобільних шин та реалізацією отриманої вторинної 

сировини. Ключовим моментом цієї пропозиції є те, що запропоновані 

інновації є екологічно-орієнтованими, тобто ті, які спрямовані не тільки на 

отримання прибутку, а й на зменшення екологічного забруднення 

навколишнього середовища та отримання високоякісної вторинної сировини.  

Згідно з роботами доктора економічних наук Ілляшенко С.М. [7] одним 

із найефективніших шляхів переходу до стійкого розвитку є виробництво і 

споживання екологічних інновацій – екологічно безпечних і економічно 

ефективних на всіх стадіях виробництва, споживання та утилізації нових 

продуктів, технологій їхнього виробництва, методів управління тощо. Проте 

інноваційна діяльність, тим більше екологічно-орієнтована, пов'язана зі 

значним впливом елементів невизначеності і спричиненого ними ризику як 
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щодо прийняття інноваційних рішень, так і їхніх можливих результатів. Саме 

цим пояснюється стримане ставлення практично всіх суб'єктів ринку 

(виробників, постачальників, торговельних і збутових посередників, 

інвесторів, споживачів, державних і суспільних інституцій тощо) до 

інноваційної діяльності.  

Ми можемо відмітити, що у даній галузі практично відсутні прямі 

конкуренти та досвід у створенні подібних підприємств та управління ними. 

Отже викладений далі бізнес-план є спробою обґрунтування створення 

майже нового для України типу екологічно-орієнтованих підприємств. 

Сутність запропонованого проекту – інвестування коштів у створення 

структурного підрозділу підприємства, яке буде займатися збором, 

зберіганням та переробкою відпрацьованих шин. 

Одним з основних моментів обґрунтування будь-якого підприємства є 

наявність ресурсної бази, використовуючи яку підприємство матиме змогу 

виробляти продукцію та бути економічно-ефективним. 

Важливим етапом у складанні будь-якого бізнес-плану є проведення 

SWOT-аналізу. У таблиці 1 наведено SWOT-аналіз з урахуванням специфіки 

бізнесу ПрАТ «Росава». 

 

Таблиця 1 

SWOT – аналіз 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- Використання сучасних технологій 

- Низька собівартість виробництва 

- Висока продуктивність виробництва 

- Наближеність до джерел сировини 

- Можливість швидкого перепрофілювання на 

використання іншої сировини 

- Низький рівень вироблюваного забруднення 

- Невелика кількість необхідного персоналу 

- Налагоджені зв’язки з виробниками шин 

-Можливість використання отримуваної 

сировини у виробництві нових шин 

- Віддаленість від споживача 

- Складність у транспортуванні деяких 

видів продукції 

 

Можливості Загрози 

- Зростання сировинної бази 

- Не розробленість сировинної бази України 

- Можливість виходу на закордонні ринки 

- Співробітництво з Європейськими 

організаціями та компаніями 

- Недосконалість українського 

законодавства в галузі переробки відходів 

- Недосконалість транспортних 

комунікацій 

- Можливі проблеми з отриманням ліцензії 

на переробку шин. 

- Великий податковий прес 

- Можлива зміна попиту на продукцію 
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Аналізуючи грошові потоки проекту, можна зазначити, що чистий 

річний прибуток проекту після першого року роботи складає 207,052 тис. 

грн., а отже строк окупності первісних вкладень, без плану реінвестування, 

складе 2,17 р.  

Однак маючи таку значну заборгованість та щорічні збитки у розмірі 

близько 4 млн. грн., підприємство потребує довгострокового інвестиційного 

плану розвитку і впровадження лише невеликої установки з переробки 2 т. 

сировини на добу не зможе змінити ситуацію на краще. 

За запропонованим планом довгострокового розвитку, гроші, які 

будуть отримані підприємством від реалізації продукції пропонується 

реінвестувати у подальше розширення переробки автопокришок. З 

розширенням потужностей переробки та зберігання, будуть з’являтися нові 

можливості, такі як заключення договорів з комунальними та державними 

органами влади по зберіганню та переробці шин, що дасть можливість 

отримати додатково 1000 грн. з однієї тони автопокришок. Далі був 

сформований план довгострокового розвитку на п’ять років, який бере до 

уваги лише кошти, які будуть отримані від продажу отриманої сировини та 

не включає в себе подальшого розширення кредитної програми. 

Реінвестування буде відбуватися при накопиченні достатньої суми – 

450 тис. грн. для здійснення наступного капіталовкладення у придбання 

необхідного устаткування, його монтаж та запуск. Це буде відбуватися на 

третій рік (2-й квартал), четвертий рік (3-й квартал) та п’ятий рік (4 квартал). 

Загальна сума реінвестованих коштів буде складати 1350 тис. грн. 

При постійному реінвестуванні отриманих коштів на протязі п’яти 

років можна створити потужне підприємство з переробки автопокришок, 

річна потужність якого складе майже 2 тисячі тон відпрацьованих 

автопокришок на рік, що при нинішньому рівні виробництва відпрацьованих 

покришок складе 3,36% від загальнодержавного рівня. Цей прогноз не 

враховує надходження плати за утилізацію. Після п’ятого року роботи 

потенційні надходження від цього можуть скласти майже 2 млн. грн. 

валового доходу на рік, ці гроші можуть бути спрямовані на розрахунки з 

вже існуючими боргами та запобіганню появи нових. Загальний бюджетний 

ефект за п’ять років реалізації проекту при постійному реінвестуванні складе 

1789,59 тис грн. перерахованих платежів до бюджету (податок на прибуток 

та нарахування на заробітну платню). 

Таблиця 2 демонструє значення NPV, PI та PB у двох можливих 

варіантах – перший, при якому інвестиційну програму не буде розширено і 

кошти, які будуть отримуватися після запуску першої установки не будуть 

реінвестуватися, другий – при якому отримані кошти будуть 

використовуватися на розширення виробництва. Проаналізувавши отримані 

результати можна прийти до висновку, що такі показники як NPV та PB 

мають кращі значення, ніж PI.  
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Таблиця 2 

Оцінка ефективності проекту 

Показник 

Значення 

Без програми 

реінвестування 

З програмою 

реінвестування на 

5 років 

NPV, чиста поточна вартість проекту, тис. грн. 398,913 746,833 

PI, індекс рентабельності інвестицій. 1,89 1,14 

PB, період окупності, років. 2,17 1,49 

 
Якщо у п’ятому році різниця між значеннями PI складає 0,75, то у 

шостому році ця різниця скоротиться до 0,69 (2,20 та 1,51 відповідно).  
А різниця між значеннями NPV буде ще більше. Тобто якщо метою 
підприємства є отримати максимальний прибуток на одиницю вкладених 
грошей, то перший варіант є більш прийнятним, але якщо мета – це побудова 
потужного підприємства з довгостроковою перспективою у 10 років та 
більше, саме другий варіант є більш прийнятним. 

Оскільки це еко-інноваційний проект, існують інші показники, які 
можуть застосовуватися для оцінки проекту. 

− стратегічна вартість – характеризує прибутковість проекту в 
перспективі. Стратегічну вартість складно оцінити вартісними показниками, 
оцінка, як правило, вона має ймовірнісний характер, що спричинено значним 
рівнем невизначеності і відповідно ризику. Для оцінки стратегічної вартості 
необхідно складати ймовірнісні прогнози розвитку подій у майбутньому і 
визначати ступінь їхнього впливу на результативність проекту.  

Стратегічну вартість цього можуть збільшити такі фактори як 
розширення асортименту продукції, що випускається (подальша переробка 
синтетичної нафти на високоякісне пальне, переробка технічного вуглецю, 
використання металевого корду), отримання додаткових надходжень від збору 
за збір та переробку шин, вихід на міжнародні ринки, наприклад Польщі. Ці 
фактори можуть у значній мірі підвищити стратегічну вартість проекту. 

− задоволення інтересів суб'єктів інноваційного процесу (економічних 
контрагентів організації-інноватора) у процесі розроблення, виготовлення, 
просування на ринку, споживання та утилізації екологічних інновацій: 
розробників інновацій, виробників, постачальників, посередників, інвесторів, 
споживачів, ЗМІ, місцевого населення, органів місцевої і регіональної влади тощо.  

Оскільки питання екології є одними з життєво-важливих для будь-якої 
держави, то навіть неприбуткові проекти, які можуть покращити стан 
навколишнього середовища, повинні отримувати підтримку з боку держави, 
а проекти які є прибутковими тим паче [10, с. 14]. Тому існує висока 
вірогідність отримати підтримку з боку держави, що дозволить суттєво 
покращити його діяльність. Подальші можливості розвитку даного проекту 
включають в себе кооперацію з державними та муніципальними органами 
влади, проектування більш складних та комплексних систем з переробки, що 
дозволить зменшити собівартість та збільшити продуктивність виробництва, 
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подальшу переробку отримуваної сировини у продукцію з більшою доданою 
вартістю, вивчення досвіду передових європейських компаній. 

Визначено основні показники ефективності еко-інноваційних 
інвестиційних проектів, обґрунтовано обсяг ринку переробки автопокришок 
в Україні, розроблений бізнес-план інвестиційного проекту з урахуванням 
особливостей підприємства-інвестора, сформовані показники ефективності 
проекту та можливі фактори, які будуть впливати на подальший розвиток 
еко-інноваційного інвестиційного проекту, удосконалений метод розрахунку 
кількості певного типу відходів та проведена оцінка можливості його 
використання для визначення сировинної бази при розробці проекту 
інноваційного розвитку підприємства. Розроблений метод розрахунку 
кількості певного типу відходів та використання його для визначення 
сировинної бази при розробці проекту інноваційного розвитку підприємства 
дозволяє обґрунтувати перспективність еко-інноваційних інвестиційних 
проектів, сприяє вирішенню екологічних проблем суспільства та розвитку 
національної економіки. Створює предметну базу для кооперації з 
державними та муніципальними органами влади, проектування більш 
складних та комплексних систем з переробки, що дозволить зменшити 
собівартість та збільшити продуктивність виробництва, подальшу переробку 
отримуваної сировини у продукцію з більшою доданою вартістю. 
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СУЧАСНИЙ ПIДХIД ДО СИСТЕМИ ЛОГIСТИЧНОГО УПРАВЛIННЯ 

НА БАЗI ПАРТНЕРСТВА 

 

Анотацiя. Рiзнi види систем забезпечують функцiонування 

економiчного механiзму. Серед них слiд виокремити логiстичнi. Однак, одним 

з базових понять логiстики є поняття логiстичної системи. Свiтова практика 

виявила, що один з важливих магiстральних напрямiв нормалiзацiї розвитку 

пiдприємств з метою посилення режимiв економiї трудових, матерiальних, 

грошових та енергетичних ресурсiв, пiдвищення ефективностi управлiння на 

рiзних рiвнях, забезпечення потрiбної кiлькостi споживчих благ є створення 

сучасних логiстичних систем у взаємодiї господарчих суб’єктiв. 

Ключовi слова: логiстична система, управлiння, адмiнiстрування, 

партнерство, синергiя, iнтегрована iнформацiя. 

Актуальнiсть даного дослiдження полягає у системi механiзму 

управлiння господарюючими суб'єктами логiстичного ланцюжка, тобто у 

процесно-функцiональному пiдходi, коли кожне з пiдприємств виконує одну 

з класичних логiстичних функцiй (постачання, транспортування, 

складування, дистрибуцiя). Процесно-функцiональний пiдхiд залежить вiд 

специфiчностi органiзацiйно-економiчної системи механiзму управлiння 

логiстичних систем, якi визначають специфiку логiстичної дiяльностi, та 

об'єднують в єдиний комплекс з єдиною системною цiллю необхiдну 

кiлькiсть господарюючих суб'єктiв рiзного профiлю.  

Постановка проблеми. Механiзм управлiння є органiзацiйно чи 

вiртуально структурований комплекс елементiв - процесiв, функцiй, 

процедур, методiв i iнструментiв та взаємозв'язкiв мiж ними, що забезпечує 

досягнення єдиної головної цiлi i формування, надання та використання 

iнтегрованої логiстичної послуги, яка вiдповiдає логiстичним критерiям. 

Однак, проблемою є узгодження технологiй, процедур управлiння та 

ресурсних можливостей локальних логiстичних процесiв та їх виконавцiв при 

досягненнi спiльної кiнцевої мети. Даною проблемою займаються багато 

вiтчизняних вчених, серед яких Белошапка В.А. [2], Гриценко Н.В. [3], 

Денисенко М.П. [4], Крикавський Є.В. [5, 6], Пономарьова Ю.В. [7] та багато 

iнших науковцiв. Однак, сучаснiсть потребує бiльш гнучкого управлiння, що 

буде пристосовуватись до нестабiльних умов економiки країни. Тому метою 

даного дослiдження є вивчення можливих концепцiй систем управлiння та 

виявлення доцiльного орiєнтиру економiчної сутностi логiстичної системи 

управлiння у взаємодiї господарюючих суб’єктiв. 

Основнi результати дослiдження. Сама по собi, логiстика це є один  

з iнструментiв бiзнесу, який дозволяє заощаджувати ресурси пiдприємства. 

Логiстичним управлiнням, є бiзнес-концепция, що базується на залученнi 

окремих взаємопов’язаних елементiв в загальний процес з метою запобiгання 

нерацiонального витрачання ресурсiв пiдприємства. 
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Механiзм управлiння логiстичних систем складається з двох пiдсистем: 

адмiнiстрування i партнерства (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Пiдсистеми управлiння логiстичних систем 

 
Пiдсистема адмiнiстрування функцiонує на внутрiшньому рiвнi 

кожного пiдприємства логiстичного ланцюга. Основою цiєї пiдсистеми є 
чiтко структурована iєрархiчна схема пiдлеглостi, розпорядництва i 
вiдповiдальностi. 

В пiдсистемi адмiнiстрування є обов'язковим жорстко документований 
зворотний зв'язок монiторингу виконання управлiнських завдань, етапiв i 
переходiв логiстичного ланцюга, результатiв дiяльностi логiстичних 
пiдроздiлiв пiдприємства. 

Пiдсистема управлiння партнерською взаємодiєю суб'єктiв логiстичної 
дiяльностi функцiонує на мiж органiзацiйному рiвнi на основi добровiльних 
угод про спiвпрацю в об'єднаному спiльними цiлями i призначенням 
логiстичному ланцюзi постачань.  
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Взаємна довiра i системна результативнiсть партнерства у логiстичних 
системах гарантується рiвноправнiстю, прозорiстю, вiдкритiстю i чеснiстю їх 
вiдносин. 

Звичайно у кожнiй системi iснує свiй алгоритм функцiонування, який 
враховує всi нюанси механiзмiв управлiння логiстичних систем. Однак 
пiдставою прийняття логiстичних рiшень є: по-перше – узгодження iнтересiв 
учасникiв логiстичного потоку в каналах розподiлу та усунення розбiжностей 
мiж учасниками логiстичного ланцюжка; по-друге – визначення системних i 
локальних цiлей i обмежень щодо управлiння запасами на кожному етапi 
логiстичного ланцюжка та пошук i вибiр джерел i об'єктiв iнвестицiйних 
проектiв логiстичної iнфраструктури; по третє – визначення видiв i 
формування планiв бюджетування рiзних видiв логiстичної дiяльностi, а 
також, структури iнформацiйної пiдтримки логiстики. Всi перелiченi 
пiдстави, щодо визначення логiстичних рiшень пiдкрiплюються управлiнням 
логiстичним персоналом. 

Теорiя управлiння характеризується зростаючим впливом iнших наук 
та застосуванням їх досягнень. Однiєю iз сучасних концепцiй стратегiчного 
управлiння є концепцiя синергiї, яка передбачає управлiння ресурсами та 
iнтегрованими видами дiяльностi органiзацiї з метою досягнення глобальної 
економiї на масштабах виробництва [2]. 

Синергі я – це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодiї 
двох або бiльше факторiв їхня дiя суттєво переважає ефект кожного окремого 
компонента у виглядi простої їхньої суми [1]. 

Синергетика вiдiграє важливу роль у стратегiчному управлiннi 
органiзацiями, що функцiонують в умовах нестiйкостi та невизначеностi, 
завдяки створенню додаткових можливостей стратегiчного розвитку, 
балансуванню ризикiв у наборi видiв дiяльностi створення та 
функцiонування iнтегрованого iнформацiйного простору тощо. 

Важливим етапом впровадження концепцiї iнтегрованої взаємодiї буде 
визначення ефективностi як плину процесу впровадження, так i сформованої 
на його виходi системи. У даному випадку можливе використання моделi 
"витрати-прибуток" або загальноприйнятого визначення ефективностi як 
спiввiдношення витрат i результатiв. Разом з тим, розрахунок ефективностi 
органiзацiї спiльного iнформацiйного простору можна базувати на оцiнцi 
вiдповiдностi iнформацiї, що надана iнформацiйною пiдтримкою виробiв 
системою, цiлям i вимогам системи логiстичного управлiння [3]. 

Iнформацiйна пiдтримка виробiв та послуг - це сукупнiсть iнварiантних 
(по вiдношенню до продукцiї, пiдприємства й галузi промисловостi) принципiв 
управлiнських технологiй i технологiй управлiння даними (iнформацiйних 
технологiй), що реалiзуються в iнтегрованому iнформацiйному середовищi i 
поєднують iнформацiйнi процеси всiх учасникiв життєвого циклу продукцiї, на 
основi мiжнародних стандартiв, якi регламентують унiфiкованi моделi даних та 
угоди про способи обмiну ними [1, 2]. 

Для цього слiд оцiнити забезпечення вiдповiдностi кiлькостi та якостi 
iнформацiї реальним потребам у нiй; вiдповiднiсть орiєнтацiї iнформацiї на 
можливiсть використання в рiзних ланках i рiвнях управлiння, встановити 
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адекватнiсть iнформацiї; визначити оперативнiсть й унiверсальнiсть методiв 
вiдбору iнформацiї. 

Iснує декiлька методiв оцiнки ефективностi органiзацiї iнтегрованої 
iнформацiї у сферi управлiння логiстикою, якi враховують зазначенi 
положення: метод життєвого циклу штучних систем (system life cycle 
analysis),методика оцiнцi переваг (applied information economics), розрахунок 
чистої доданої вартостi (economic value added), методика управлiння 
ризиками (economic value sourced) та встановлення сукупної вартостi 
володiння (Total Cost of Ownership) iнформацiйною системою. [4, 6]. 

Виходячи з вище наведеного можна стверджувати, що управлiння 
ланцюгом постачання в умовах конкуренцiї побудоване на впровадженнi 
партнерських вiдносин є бiльш доцiльним. Адже, лише при застосуваннi 
партнерської спiвпрацi можливо досягнути ефект при якому, керуючи цiлим 
завжди бiльше суми його складових, йдеться про спiвпрацю i довiру. 

Ефект партнерства, однiєї з пiдсистем управлiння логiстичних систем, 
полягає в використаннi ресурсiв i потужностей з синергетичним ефектом 
взаємодiї партнерських органiзацiй [7]. Тобто, це є побудова такої 
iнтегрованої структури, котра спроможна не тiльки забезпечити 
конкурентоздатнiсть пiдприємств i отримання прибутку, але i досягти 
стабiльного положення на ринку прибутку в довгостроковiй перспективi. 
Безумовно, специфiчнi цiлi кожного учасника логiстичного ланцюга можуть 
вiдрiзнятись вiд загальних, а, можливо i протистояти цiлям iнших учасникiв 
iнтегрованих структур. Однак всi цi специфiчнi цiлi окремих учасникiв 
повиннi пiдкорятись одним загальним принципам, i основнiй метi iнтеграцiї.  

У данiй науковiй працi пропонується удосконалений процес 
функцiонування щодо оптимiзацiї партнерської пiдсистеми управлiння 
логiстичних систем, яка представлена на рисунку 2. 

Даний процес пiдсистеми управлiння об’єднує специфiчнi цiлi окремих 
учасникiв та пiдкоряє одним загальним принципам, i основнiй метi iнтеграцiї. 

Головним конструктивним елементом в такому процесi управлiння стає 
необхiднiсть зробити конкурентоздатним весь ланцюг за рахунок зниження 
витрат i побудови високої додаткової вартостi. Ключовою вiдмiною 
запропонованого процесу вiд традицiйного є те, що пiдприємство не може 
дiяти в нiй, як iзольована структура, конкуруюча собi подiбним. Воно стає 
елементом ланцюга постачання, тобто – сукупностi органiзацiй, яка приймає 
участь в рiзних процесах та видах дiяльностi, спрямованих на побудову 
цiнностi у виглядi товарiв, послуг для кiнцевого елементу. 

Партнерськi зв'язки у сферi логiстики с необхiдною умовою договiрних 
стосункiв мiж кiлькома пiдприємствами, надаючи кожному з них можливiсть 
отримати певний рiвень прибутку за рахунок розподiлу їх участi в кiнцевих 
результатiв – доходах логiстичної дiяльностi. Визначення найбiльш 
ефективної форми партнерських стосункiв можливе лише у процесi 
порiвняльного аналiзу варiантiв спiвпрацi. Створення системи монiторингу 
та регулювання логiстичної дiяльностi у вiдповiдностi iз прийнятими у 
розвинених країнах принципами i механiзмами приводить до ряду складних 
теоретичних, методологiчних та прикладних проблем, якi потребують 
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вирiшення. Виникає об'єктивна необхiднiсть пошук та обґрунтування 
логiстичної стратегiї i тактики, як важливого фактору, що забезпечує 
ефективний розвиток сфер пiдприємницької дiяльностi з урахуванням 
особливостей ринку споживання. 

 

 
 

Рисунок 2 – Удосконалений процес функцiонування  

оптимiзацiї партнерської пiдсистеми управлiння логiстичних систем 

 
Партнерськi вiдносини є багатостороннiм розвитком ефективних форм 

спiвпрацi, якi спрямованi на залучення та використання наявних ресурсiв для 
задоволення запитiв споживачiв та потреб пiдприємницьких структур [5]. 
Досягнення цiєї цiлi можливе лише за рахунок постiйної координацiї етапiв 
логiстичного ланцюга у вiдповiдностi iз запитами споживачiв. 

Наступним етапом дослiдження є узагальнення основних напрямкiв 
розвитку партнерських зв’язкiв iз одночасним групуванням їх по сферах 
пiдприємницької дiяльностi. Така класифiкацiя i аналiз конкретних форм 
партнерських зв'язкiв за шiстьма основними видами дiяльностi наведена  
на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Класифiкацiя конкретних форм партнерських зв'язкiв 

 

Усi форми взаємовiдносин мiж партнерами з метою отримання 

прибутку чи об'єднання зусиль для досягнення комерцiйних цiлей мають 

бути зафiксованi у виглядi угод вiдповiдної економiко-правової форми, що 

фiксують обмiн цiнностей мiж партнерами чи поєднання зусиль для 

досягнення кiнцевих комерцiйних iнтересiв. 

Звичайно, особливу увагу у сферi партнерства, займає матерiально-

технiчне обслуговування. Для цього можуть бути використанi рiзноманiтнi 

форми партнерських зв'язкiв, включаючи концесiю, франчайзинг, лiзингову 
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партнерами можуть бути застосованi у iнших галузях народного 

господарства, а також у транспортнiй сферi. 

Сферу фiнансового та страхового обслуговування регулюють 

здебiльшого такi форми партнерських зв'язкiв як факторинг, комерцiйний 

трансферт, венчурне фiнансування, фiнансовий лiзинг, хеджування тощо [6]. 

Важливе мiсце займає сфера пiдготовки кадрiв для пiдприємницьких 

структур: партнерськi зв'язки у такому разi органiзуються на базi спiвпрацi iз 

комерцiйними навчальними центрами, бiзнес-школами, начальними 

закладами, що здiйснюють дистанцiйне навчання, а також через рiзноманiтнi 

бiзнес-iнкубатори [4]. 

Незважаючи на певну умовнiсть наведеної класифiкацiї, форми 

партнерських вiдносин тiсно переплiтаються одне з одним, а отже, 

вiдбувається функцiональне поєднання форм спiвпрацi. При цьому, при 

такому управлiннi, виконуються функцiї органiзацiї, планування, 

регулювання, координування, контролю та аналiзу. Треба вiдзначити, що 

однiєю з головних задач логiстичного управлiння є координацiя логiстичних 

функцiй та узгодження цiлей з постачальниками, пiдрядчиками i 

споживачами [3]. 

У даному дослiдженнi пропонується удосконалена розробка моделi 

системного управлiння базi партнерства. Основна задача даної моделi 

партнерської пiдсистеми управлiння логiстичних систем полягає у тому, щоб 

всi стадiї розглядалися як єдиний i безперервний процес трансформацiї i руху 

продукту i пов'язаної з цим iнформацiї. На вiдмiну вiд iснуючих дана модель 

не тiльки буде поєднувати процес трансформацiї, а ще i враховуватиме 

послiдовнiсть описання процесiв кардинальних змiн iснуючої системи, тобто 

вона є асоцiативною. Принциповою вiдмiною моделi взаємодiї логiстичної 

системи є орiєнтацiя на передовi вимоги до європейських логiстичних систем 

та досягнення асоцiативної мети всiх учасникiв логiстичного ланцюжка.  

Модель системного логiстичного управлiння на базi партнерства 

розроблена та надана на рисунку 4. 

У запропонованiй моделi, яка є науковою новизною, враховуються 

iнтегративнi процеси мiж пiдприємствами партнерами призначення яких не 

об’єднуватися у диверсифiкованi фiнансовi групи, а сприяти досягненню 

асоцiативної мети, яка постiйно змiнюється пiд впливом системи взаємних 

вимог i коррелеваних з метою  всiх бiзнес –партнерiв. 

Запропонована модель зорiєнтована на п’яти основних етапах. 

Перший етап моделi полягає у сучасних iнформацiйних потоках, за 

допомогою яких визначається мета та завдання асоцiативного впливу. 

Створюється робоча група, яка займається вивченням ринку та визначенням 

прiоритетних напрямкiв споживачiв.  

Наступним кроком даного етапу проводиться дiагностичний аналiз 

логiстичної системи, щодо виконання потреб, згiдно процедурi iнтегральної 

оцiнки. 
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Другий етап це процес кооперацiї, вiн призначений вибору 

потенцiйних бiзнес-партнерiв. На цiй стадiї виконується процедура вибору 

потенцiйних партнерiв для визначення найбiльш надiйних бажаючих 

довгострокового спiвробiтництва. Спочатку здiйснюється вибiр головного 

потенцiйного партнера – споживача, потiм партнера постачальника, а потiм, 

якщо необхiдно, партнера посередника. Звичайно, у кожному випадку вибiр 

партнерiв специфiчне, в залежностi вiд виду дiяльностi та масштабу 

виробництва. 

Потiм проводиться сумiснi збори всiх пiдприємств бiзнес-партнерiв, та 

визначається завдання кожного з учасникiв. 

Зазвичай створюється рада, фiнансування якої здiйснюється завдяки 

учасникiв проекту.  

Третiй етап є логiстичний аутсорсинг - це моделювання варiантiв та 

вибiр системи вимог для досягнення загальної мети. Виконується збiр 

необхiдної iнформацiї та моделювання варiантiв розвитку логiстичної 

системи кожного з учасникiв та в цiлому. Пiдсумковi альтернативи 

обговорюються на радi, рiшенням якої узгоджується найлiпший з варiантiв. 

На четвертому етапi визначається бюджет, строки, ресурси та 

ризики. Оптимiзацiя логiстичних процесiв. Виходячи з обраних варiантiв 

розвитку служба управлiння логiстики сумiсно з структурними пiдроздiлами 

готовить проект бюджету змiн згiдно плану-графiка впровадження системи 

вимог iз зазначенням заходiв, строкiв, ресурсiв та трудоємнiстю. 

П’ятий етап присвячено аналiзу та оцiнки щодо отриманого 

результату. Пiдводяться пiдсумки роботи загальної системи логiстичного 

управлiння. Порiвнюються отриманi результати з бажаними, якщо вони 

вiдклоняються, то визначають причини та розроблюються корегуючи засоби. 

При необхiдностi можливе покриття ризикiв при зниженнi вартостi послуг, 

що пiдтверджує високий рiвень сервiсу логiстичної системи управлiння 

партнерської пiдсистеми. Звичайно, ризик враховує i бажання одного з 

партнерiв покинути великий проект, при цьому заздалегiдь, умовами 

спецiального контракту враховувалась частка виплат такого партнера на 

компенсацiю для пошуку замiни партнера. Дана процедура здiйснюється на 

основi SWOT – аналiзу.  

Використання запропонованої моделi системного логiстичного 

управлiння на базi партнерства дозволить: 

- полiпшити оптимiзацiю логiстичних витрат: 

- скоротити строки створення реiнжинiрiнга логiстичної системи 

пiдприємства: 

- пiдвищить якiсть проектних робiт: 

Практичне значення даної моделi полягає у: 

- вивченнi можливих концепцiй систем управлiння; 

- виявленнi доцiльного орiєнтиру економiчної сутностi логiстичної 

системи управлiння у взаємодiї господарюючих суб’єктiв; 

- заощадженнi ресурсiв пiдприємств-партнерiв; 
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- запобiганнi нерацiонального витрачання ресурсiв пiдприємств-

партнерiв. 

Узагальнюючи викладенi вище матерiали, ми вважаємо доцiльним 

орiєнтуватись на удосконалений процес функцiонування оптимiзацiї 

партнерської пiдсистеми управлiння логiстичних систем, а також доцiльностi 

використання моделi системного логiстичного управлiння на базi 

партнерства так як їх економiчна сутнiсть породжує комплементарнi вигоди 

iнтегрованих зусиль окремих суб'єктiв логiстичної системи. Соме цi 

елементи iснування партнерської взаємодiї, якi склали вiдповiднi узгодженi 

стосунки в логiстичному ланцюзi з стiйкими господарськими умовами та 

високим ступенем органiзацiї економiчного потоку не тiльки досягли 

загальносистемну мету, яку роздiляють усi учасники логiстичного ланцюгу, а 

також побудували стiйкi та довгостроковi партнерськi стосунки та досягли 

синергитичний ефект. 

Отже, запропонована модель, зорiєнтована на розширення взаємодiї 

мiж її учасниками на засадах синергiї. Завдяки їй мета логiстичної дiяльностi 

буде реалiзована, тобто, буде забезпечена найкраща i швидка вiдповiдь на 

ринковий попит при найменших витратах. При цьому необхiдно пiдкреслити, 

що головна мета логiстики є вираженням iдеальної ситуацiї, якої необхiдно 

намагатися досягти. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКЗОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МУНІЦИПАЛЬНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

 

Актуальність. Проектування раціональної організації праці 

службовця (фахівця) вимагає обліку всіх виконуваних робіт, 

систематичного спостереження за своїм робочим часом і вивчення 

структури його витрат. Це дає можливість аналізувати використовування 

робочого часу, складати обґрунтовані плани особистої роботи з позиції 

екзогенного впливу. Без урахування і аналізу використовування робочого 

часу складені керівником плани особистої роботи виявляються відірваними 

від реальних умов, тому виникає об’єктивна необхідність дослідження 

впливу державних управлінських структур на формування наукової 

організації праці муніципального службовця.  

Мета дослідження полягає у теоретико-методичних підходів до 

організації праці муніципального службовця. 

Методологічну основу проблеми розробляли таки вчені та практики 

як: Мартиненко В.М., Дейнека О.Г., Лозинська Т.М., Позднякова Л.О., 

Крихтіна Ю.О.,  Тихомиров Ю.А., Скурихина Т.Г., Егоров В.В., Глушко Е.К., 

проте ряд питань щодо організації праці муніципального  службовця 

залишається не достатньо вирішеним, що гальмує формування в Україні 

територіальних громад. 

Викладення основного матеріалу.
 

До числа елементів організації праці службовців, що розкривають її 

зміст, слід віднести: 

- організацію праці в колективі (розподіл праці, регламентація праці 

за змістом, регламентація праці за часом), вибір систем і методів роботи; 

- специфічні проблеми організації особистої праці (планування і 

розподіл робочого часу, управління потоком відвідувачів, індивідуальний 

робочий стиль, раціональне ведення кореспонденції і т.д.); 

- організацію використовування засобів обчислювальної і оргтехніки; 

- заходи щодо охорони праці, забезпечуючи безпечні умови як для 

самого виконавця, так і для оточуючих його людей; 

- заходи щодо зміцнення дисципліни праці і усунення втрат робочого 

часу. 

- створення матеріальної і моральної зацікавленості в поліпшенні як 

індивідуальних, так і колективних результатів праці; 

- підвищення кваліфікації і культурно-технічного рівня працюючих; 

- регламентація праці і відпочинку; 

- виробничу естетику, пристрій, оснащення робочих місць і правильне 

їх обслуговування. 
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Перераховані вище загальні для будь-якого об'єднання працівників 

елементи системи організації праці на різних підприємствах і в різних 

соціально-економічних умовах реалізуються по-різному. Проте їх успішна 

реалізація багато в чому базується на умінні службовців і фахівців 

правильно організувати свою працю [1]. 

Важливим критерієм ефективної організації праці службовця 

(фахівця) є усунення дефіциту робочого часу. Дефіцит часу – це одна з тих 

проблем, яка як найбільше турбує і фахівців різних рангів, оскільки часовий 

чинник для них, як правило, грає вирішальну роль. Час є ресурсом, яким 

кожний керівник (фахівець) володіє в абсолютно рівних кількостях. Для 

кожного службовця або фахівця в зв'язка з цей проблема полягає не в тому, 

скільки він має а в тому, як він використовує той час, який має свій в 

розпорядженні. В зв'язка з цей, вирішальне значення для усунення недоліків 

в практиці повсякденної діяльності має раціональне використовування 

керівником (фахівцем) свого робочого часу. 

Час – це унікальний ресурс, що не підлягає накопиченню, як гроші; 

найгнучкіший елемент нашого існування. Чинник часу - це ресурс, який тим 

дорожче обходиться керівнику, чим не ефективно він його використовує. 

Деколи керівнику або фахівцю, щоб працювати значно ефективно не 

потрібне більше професійних знань і здібностей, ніж у нього є в даний 

момент. А треба тільки удосконалити свої практичні навики в роботі, 

усунути наявні недоліки, поклопотатися про більш ефективне 

використовування робочого часу. 

Необхідність обліку витрат робочого часу сьогодні признається 

практично всіма службовцями і фахівцями. На практиці, проте, мало хто з 

них реально вирішує для себе це питання, що приводить до ряду негативних 

наслідків: поспіху і безплановості в роботі, перевтомі, слабої мотивованості 

в праці. Основна причина того, що облік витрат робочого часу не знаходить 

широкого застосування в практиці роботи службовців (фахівців), полягає у 

відсутності навиків до цієї. 

Проектування раціональної організації праці службовця (фахівця) 

вимагає обліку всіх виконуваних робіт, систематичного спостереження за 

своїм робочим часом і вивчення структури його витрат. Це дає можливість 

аналізувати використовування робочого часу, складати обґрунтовані плани 

особистої роботи. Без урахування і аналізу використовування робочого часу 

складені керівником плани особистої роботи виявляються відірваними від 

реальних умов.
 

Для вивчення змісту праці і структури витрат робочого часу 

службовців можуть бути використаний наступні методи: анкетний і усний 

опити, спостереження. 

Анкетний і усний опити проводяться з метою вивчення існуючого 

стану організації праці і використовування робочого часу, а також для 

вивчення думки співробітників про необхідність проведення спеціальних 

заходів, сприяючих підвищенню ефективності і поліпшенню умов праці. 
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Раціоналізація трудових процесів, встановлення технічно 

обґрунтованих норм часу ґрунтується на всебічному вивченні виробничих і 

управлінських процесів, дослідженні взаємодії елементів їх складових, 

виявленні втрат і нераціональних витрат робочого часу . 

На практиці вивчення витрат робочого часу службовців і фахівців 

найбільш часто здійснюється за допомогою спеціальних спостережень, 

результати яких служать для: вдосконалення організації праці і 

виробництва; розробки норм і нормативів часу; виявлення втрат і 

непродуктивних витрат робочого часу; встановлення причин невиконання 

або перевиконання норм. 

Спостереження для вивчення витрат робочого часу розрізняються по 

видах, методах і способах проведення, а також за способами реєстрації і 

формами запису результатів. Залежно від мети вивчення витрат робочого 

часу розрізняють наступні види спостережень: фотографія робочого часу, 

хронометраж і фотохронометраж. В практиці нормування праці сьогодні 

найбільш часто використовується метод фотографії робочого часу [2]. 

Незалежно від виду спостереження, що використовується, його 

практична реалізація припускає здійснення наступних етапів: підготовка до 

спостереження; проведення спостереження; обробка даних; аналіз 

результатів і підготовка організаційно-технічних пропозицій відповідно до 

мети досліджень, що проводяться. Зміст робіт на кожному з етапів багато в 

чому залежить від вибраного об'єкту або методу спостережень.
 

Після завершення спостереження зареєстровані дані повинні бути 

систематизований і проаналізований відповідно до мети дослідження, що 

проводиться. Зміст аналізу - це область організації особистої роботи 

службовця (фахівця). Технічні прийоми і засоби аналізу базуються на 

апараті математичної статистики, елементах графічних методів і засновані 

на підсумовуванні даних про витрати часу по різних статтях номенклатури 

робіт. 

Для забезпечення можливості аналізу витрат часу всі види витрат 

необхідно згрупувати в окремі, відносно самостійні групи. Класифікаційні 

групи витрат робітника часу службовця (фахівця) визначаються залежно від 

вибраного критерію. Як критерій можуть виступати наступні чинники: 

характер виконуваних робіт; функції керівництва колективом; місце 

виконання роботи; форма роботи; методи виконання управлінських 

операцій. 

Використовуючи дані про структуру витрат, можна провести аналіз 

відповідності фактичних витрат робочого часу планованим, а також 

визначити втрати робочого часу з погляду досяжності наміченої мети. 

Неважко визначити пропорцію, в якій час витрачається на отримання 

необхідної інформації, розподіл завдань і передачу повноважень, 

проведення нарад, телефонні розмови, на інші питання, що не підлягають 

класифікації. Можна визначити, скільки часу витрачає керівник на кожний 



61 
 

вид роботи, пов'язаний із сталою практикою або з рішенням задач, що 

повторюються, і скільки на одноразові дії, власне адміністративну роботу. 

В процесі аналітичної роботи по вивченню витрат робочого часу 

важливо отримати відповіді на ряд питань, які приведені нижче. 

Скільки часу витрачається на виконання спеціально виділених робіт? 

Для цього необхідно підсумувати час, витрачений на виконання 

найважливіших робіт по днях і за весь період спостережень. Виділені 

найважливіші задачі можуть бути важливими для кінцевих або проміжних 

результатів роботи або стояти під особливим контролем службовця. 

Де виконувалася робота? Відповідь на це питання показує кількісні 

витрати часу залежно від місця перебування службовця. 

З ким випробовуваний зв'язаний по роботі? Відповідь на дане питання 

характеризуватиме взаємостосунки службовця як в процесі основної 

діяльності, так і зовні неї. Одночасно корисно встановити, як здійснюються 

взаємостосунки: по телефону, через особисті контакти або через 

посередника. 

Як формується робочий день? Робочий день складається з нетривалих 

за часом відрізків або складається з наперед  функціональних блоків? 

Які витрати пов'язані з виконуваною роботою? Якщо є можливість, то 

аналізується відповідність витрат часу витратам фінансових або інших 

ресурсів при виконанні аналізованих робіт. 

Хто завантажує час службовця? Аналізується зареєстрований час 

відповідно до того, від кого залежали витрати робочого часу. Тут важливо 

визначити, якою мірою керівник сам визначає використовування свого 

робочого часу і яка частка у використаному часі інших осіб [3]. 

В які дні тижня і в який час керівнику (фахівцю) не вдалося досягти 

поставленої мети? При проведенні такого роду аналізу не йдеться про 

виявлення повної картини, а лише про деякі важливі питання, пов'язані з 

розпорядком робочого дня, розподілом фундації часу при рішенні задач з 

урахуванням його раціональної структури. 

На заключному етапі аналізу доцільно визначити причини, що 

заважають раціонально використовувати робочий час керівнику (фахівцю). 

При цьому слід пам'ятати про те, що важливо враховувати не тільки 

зовнішні, але і так звані внутрішні перешкоди, коли керівник порушує хід 

свого трудового процесу. Це дозволить визначити шкідливі звички і 

помилки того стилю роботи, який практикує керівник, що часто 

повторюються (фахівець).
 

Отримані в результаті дослідження дані і проведений аналіз повинні 

забезпечити розробку практичних пропозицій по раціоналізації 

використовування робочого часу керівником (фахівцем) і усуненню 

основних причин втрат робочого часу. Аналітичні дані і отримані знання 

необхідно застосовувати в повсякденній практиці з метою закріплення 

позитивних сторін стилю роботи, який практикує керівник або фахівець і 

відмови від тих негативних його рис, які вдалося встановити за допомогою 



62 
 

проведеного аналізу з використанням сучасного математичного апарату та 

встановлення кореляційної залежності що є елементом наукової новизни 

автора [1]. 

Слід зазначити, що організація особистої роботи службовців і 

фахівців є сукупністю прогресивних організаційних і технічних заходів, що 

забезпечують систематичне підвищення продуктивності їх праці. При цьому 

в колективі важко налагодити роботу, коли керівник і його підлеглі не 

володіють сучасними прийомами і методами роботи, не удосконалюють 

свій індивідуальний робочий стиль. Безумовно, готовність службовця або 

фахівця до ефективної діяльності визначається знаннями, уміннями, 

навиками і якостями особи. Проте важливе значення грає вивчення 

причинно-наслідкового механізму мають місце недоліків і проблем, а також 

пошук шляхів вдосконалення своєї роботи. 

Важливим кроком при створенні ефективної системи управління 

власним часом для службовця (фахівця) є визначення мети діяльності як на 

короткий, так і на тривалий період. Управління на основі мети не пов'язано 

з додатковими зусиллями, оскільки базується на процесі планування з 

визначенням граничних термінів виконання намічених дій або заходів. 

Мета, намічена керівником (фахівцем), не тільки визначає ті дії, які 

слід здійснити, але і стимулює їх виконання. Постановка мети означає для 

службовця (фахівця) свідоме здійснення своїх дій. Цілеполягання діє як 

рушійна сила, енергія якої зникає лише тоді, коли мета досягнута. Мета, 

визначувана керівником (фахівцем), повинна бути: 

- реалістичними і конкретними; 

- орієнтованими не на здійснення діяльності, а на досягнення 

конкретного результату; 

- вимірними і обмеженими за часом конкретними термінами. 

Автор наполягає що визначення мети є лише початковим етапом. 

Необхідно перетворити мету в план дій по її досягненню. Необхідно 

визначити ступені важливості і вирішити, яка мета і задачі важливіше 

всього, а які можуть почекати. Успішне рішення задачі виділення ступенів 

важливості робить сильний вплив на зростання ефективності роботи 

службовця (фахівця). Передумовою досягнення мети керівником і фахівцем 

є використовування його робочого часу на реалізацію заходів, які ведуть до 

цієї мети. Багатьма службовцями (фахівцями) "управляють" випадковості. У 

них немає ясної бази для ухвалення рішень при плануванні часу. 

Послідовність їх дій часто управляється зовнішніми чинниками. Причинами 

цього є недолік добре організованої бази для ухвалення рішень, а також 

вироблена звичка планувати час в недостатньому зв'язку з бажанням 

досягти поставленої мети. 

Очевидним є факт, що готовність службовця (фахівця) до ефективної 

роботи багато в чому визначається практикою його повсякденної діяльності, 

а вирішальне значення для формування стилю керівництва має раціональне 

використовування робочого часу. 
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Введення періодів планування сприяє більш точній оцінці обстановки 

в цілому, полегшує виділення головного, підвищує рівень виконання і 

допомагає керівнику (фахівцю) ухвалити правильне рішення, як найбільш 

доцільно використовувати свій робочий час.
 

Щоб отримати якомога кращі результати при плануванні робочого 

часу, керівнику необхідно використовувати таке поняття, як "періоди 

планування": день, тиждень, місяць, рік. Кожний період планування 

повинен розглядатися окремо. В зв'язка з цей рекомендується мати окремий 

план для кожного періоду. 

Головна перевага, що досягається шляхом планування роботи, полягає 

в тому, що планування робочого часу приносить виграш в часі. В зв'язка з 

цей у службовця (фахівця) з'являється можливість використовувати є у 

нього робочий час для плідної і успішної діяльності і досягти поставленої 

мети з можливо меншою витратою часу. Планування, як найважливіша 

складова частина організації особистої праці, означає підготовку до 

реалізації наміченої мети і структуризацію (впорядкування) робочого часу. 

При розробці плану кожного періоду керівник (фахівець) повинен 

відповісти на наступні питання: Яка основна мета даного періоду? Якою 

кількістю часу він розташовує? В якій черговості повинні бути виконаний 

основні задачі періоду? Які підготовчі заходи повинні бути виконаний? 

Щоб правильно виконувати свої обов'язки і досягти поставленої мети, 

керівник (фахівець) повинен явно уявляти собі, наскільки обмежений його 

бюджет робочого часу. Це пояснюється тим, що план робочого періоду, що 

розробляється, є проектом процесів праці на майбутній часовий період. 

При розробці плану конкретного періоду рекомендується 

використовувати основні принципи і правила планування робочого часу: 

- правило основного співвідношення (правило 60:40). Рекомендується 

складати план тільки на певну частину робочого часу. Практика показує, що 

планована частина не повинна перевищувати 60% загального планового 

бюджету часу службовця (фахівця); вона носить назву період запланованої 

активності. Що залишилися 40% планованого періоду часу, умовно, слід 

розділити на два блоки по 20% кожні. Перший блок є резервом робочого 

часу, що відводиться на виконання дій і робіт, не включених у формований 

план, і носить назву період непередбаченої активності. Другий блок 

резервного часу відводиться на управлінську діяльність і творчу активність 

- це період спонтанної активності: 

- аналіз раніше виконаних робіт і структури витрат робочого часу 

минулих періодів; 

- регулярність і системність планування; 

- реалістичність планування; 

- письмова форма формованого плану; 

- перенесення незробленого. Невиконані робочі дії і заходи поточного 

планового періоду повинні бути перенесений в робочий план наступного 
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планового періоду в тому випадку, якщо вони не втратили своєї 

актуальності; 

- встановлення тимчасових норм і планованих термінів виконання 

робіт, включених в план робочого періоду. В плані слід задавати точні 

тимчасові норми на плановані дії; 

- встановлення пріоритету (ступені важливості) для кожної з робіт, 

включених в план; 

- делегування  робіт. В плані повинні знайти віддзеркалення і ті 

роботи, які делегуються для виконання іншим співробітникам. Стосовно 

даної категорії робіт повинен бути запланований час для здійснення 

керівником контролю термінів, якості рішення і т.д.
 

Найважливішим зі всіх періодів планування для службовця є день. 

Планування дня включає визначення конкретної дії в заданий момент часу, 

а не обмежується тільки виявленням мети, бажання або намірів, як це може 

бути стосовно інших періодів планування. Планування на день створює 

передумови для того, щоб жити в теперішньому часі. План на день повинен 

створити огляд всіх справ дня і допомогти керівнику найбільш ефективно 

використовувати робочий час. План на день визначає кінцеву мету роботи в 

порядку їх значущості. Формується план переважно в кінці попереднього 

дня або на початку планованого дня. 

Для розробки плану робочого дня можна скористатися методом 

"Альпи", який припускає реалізацію наступних п'яти стадій, що базуються 

на використовуванні основних принципів і правил планування робочого 

часу (даний метод може бути використаний і для розробки плану робочого 

тижня): 

Складання повного переліку планованих робіт на поточний день. 

Даний перелік повинен бути складений з урахуванням попереднього 

розподілу робіт по пріоритетності їх виконання. Визначення планованої 

тривалості кожної з намічених до виконання робіт і загального бюджету 

робочого часу. 

Резервування робочого часу з урахуванням співвідношення 60:40. 

Ухвалення рішень по делегуванню робіт, намічених керівником до 

виконання. Контроль і перенесення незробленого. Контроль виконання 

завдань і використовування робочого часу є останнім пунктом в системі 

індивідуального планування. Здійснення контрольних заходів дозволяє 

керівнику (фахівцю) отримати необхідну інформацію для проведення 

аналізу структури фактичних витрат робочого часу і приступити до пошуку 

можливих шляхів вдосконалення своєї роботи [1]. 

Найважливішою ланкою місячного (річного) планування є визначення 

ключових напрямів діяльності. На основі даних напрямів керівник 

(фахівець) повинен розробити особистий план діяльності і бюджет на 

майбутній місяць (рік). При цьому є у розпорядженні службовця (фахівця) 

час індивідуалізується в календарному плані роботи настільки точно, на 

скільки це можливо на місяць (рік) вперед. 
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В комплексі заходів, що забезпечують високу ефективність праці 

управлінського персоналу, важлива роль відводиться раціоналізації робочих 

місць. 

Виходячи з вимог наукової організації праці, організація робочого 

місця включає: оснащення його всім необхідним відповідно до характеру 

виконуваної роботи, раціональне розташування необхідного оснащення, 

створення зручних і комфортних умов роботи, запобігання шкідливої дії на 

людину несприятливих чинників зовнішнього середовища. 

Раціональна організація робочого місця припускає правильне його 

планування і оснащення. Планування робочого місця - раціональне 

просторове розташування самого робочого місця, а також всіх необхідних 

елементів оснащення в зоні трудових дій працівника. Отже, раціональне 

планування робочого місця припускає таке розміщення всіх технічних 

засобів і робочих матеріалів, яке дозволяє працювати без зайвих рухів, що 

приводять до стомлення і додаткових витрат часу. 

Планування робочого місця повинне виходити з вимог організації 

раціонального трудового процесу і ергономіки. 

Нормативні дані визначають розміри зон оптимальної досяжності, в 

яких робота найбільш утомлива. Беручи до уваги ці розміри, можна 

приступати до рішення питання про розміщення окремих засобів праці і 

робочих матеріалів, враховуючи їх призначення і частоту 

використовування. 

Розрізняють нормальну і максимальну робочі зони. В нормальній зоні 

діяльності (робота здійснюється кистю і пальцями рук, зігнутих в лікті) 

повинні розташовуватися засоби, що часто використовуються, предмети 

праці і виконуватися основні види робіт. В максимальній зоні (робота тут 

здійснюється витягнутими руками), розміщуються засоби і предмети праці, 

що використовуються значно рідше. 

Оснащення робочих місць припускає забезпечення їх необхідними 

засобами зв'язку, необхідними видами обчислювальної і оргтехніки, 

службовими меблями і т.п. При цьому слід пам'ятати про те, що на 

робочому місці не повинне знаходитися ніщо зайве, що утрудняє роботу і 

обслуговування робочого місця. 

Враховуючи велику різноманітність засобів обчислювальної і 

організаційної техніки, що використовуються, обов'язковим елементом 

обслуговування робочих місць працівників, зайнятих управлінською 

працею, є своєчасне представлення послуг відповідних ремонтних служб. В 

даний час найпрогресивнішою формою є планове регламентоване 

обслуговування, що дозволяє не тільки своєчасно усувати виникаючі 

неполадки в роботі технічних засобів, але і запобігати їм шляхом 

проведення відповідної профілактичної роботи на базі використовування 

графіків обслуговування, що спеціально розробляються.
 

Основна вимога, що пред'являється до раціонального планування 

робочого місця, - забезпечення економії часу на пошук засобів і предметів 
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праці. Проектуючи планування робочого місця, необхідно керуватися 

наступними вимогами: 

- на поверхні робочого столу не повинне бути ніщо зайве; 

- засоби праці і інвентар, що використовується, повинні мати строго 

певне місце, при цьому найбільш часто ті, що використовуються з них 

повинні розташовуватися в межах нормальної зони досяжності; 

- робочі документи повинні розташовуватися так, щоб 

забезпечувалася їх якнайкраща осяйність. Добра осяйність в поєднанні з 

постійністю місць зберігання повинні звести нанівець втрати часу на пошук 

необхідних документів. Нормальною є така організація праці, при якій 

слово "шукати" взагалі виключено з лексикона службовця; 

- рухи працівника повинні бути економними з позиції витрат  

часу і сил. 

Раціональна організація робочих місць припускає їх оснащення 

необхідними меблями і, сучасними засобами реєстрації, обробки і передачі 

інформації. Враховуючи це, робочі місця в службових приміщеннях слід 

розміщувати з урахуванням взаємозв'язків працівників в процесі трудової 

діяльності, беручи до уваги послідовність виконуваних ними робіт [1]. 

Площа робочого місця повинна визначатися і відповідати діючим 

санітарним нормам, а меблі - задовольняти функціональним, гігієнічним, 

психофізіологічним і естетичним вимогам. По встановленим в нашій країні 

санітарних нормах мінімальна площа одного робочого місця складає 4 м2. 

Для службовців організацій ця площа рівна 24-55 м2. 

Номенклатура і кількість відповідних технічних засобів на робочому 

місці повинна визначатися виходячи з характеру виконуваних працівником 

посадових обов'язків і об'єму пов'язаних з ними робіт. 

Разом з традиційними робочими місцями працівників персоналу 

управління, в даний час велике розповсюдження отримали автоматизовані 

робочі місця (АРМ). Організація і оснащення цих робочих місць має свою 

специфіку і особливості. 

Автоматизоване робоче місце є проблемно-орієнтованим програмно-

технічним комплексом, що включає технічні і програмні засоби, 

інформаційне і методичне забезпечення, призначений для вирішення задач 

користувача в деякій наочній області і оперативного задоволення його 

інформаційних і обчислювальних запитів безпосередньо на робочому місці 

в режимі діалогу з ЕОМ. Принциповою особливістю застосування АРМ є 

залучення споживачів інформації або кінцевих користувачів безпосередньо, 

без допомоги програмістів і операторів ЕОМ, до активного 

використовування обчислювальної техніки. 

АРМ, як інструмент раціоналізації і інтенсифікації діяльності 

управлінських працівників, забезпечує виконання в автоматизованому 

режимі таких функцій, як інформаційно-довідкове обслуговування, облік, 

аналіз, контроль, а також реалізація окремих задач прогнозного характеру. 
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АРМ служить для автоматизації комплексу робіт по підготовці, 

перетворенню, редагуванню, передачі цифрової і текстової інформації, 

виконання необхідних обчислень, організації взаємодії користувача з ЕОМ. 

Проектування і упровадження АРМ припускає, що основні операції по 

накопиченню, переробці і зберіганню інформації покладаються на засоби 

обчислювальної техніки; користувач виконує ручні операції, що вимагають 

творчого підходу, і, використовуючи вихідну інформацію, ухвалює 

необхідні рішення. Контролюючи роботу обчислювальних засобів, 

користувач вносить необхідні зміни в значення параметрів модельованих 

процесів і початкові дані в процесі реалізації що регламентуються 

посадовою інструкцією видів діяльності. 

При всіх варіантах проектування АРМ користувач повинен мати 

нагоду використовувати особисто пристрої, що дозволяють йому виконати 

необхідний об'єм робіт. До таких пристроїв відносяться алфавітно-цифрові 

або графічні дисплеї, пристрої уведення-виведення інформації, 

накопичувачі на магнітних носіях. Опосередковане використовування 

можуть знаходити пристрої зв'язку ЕОМ між собою і з ЕОМ верхнього 

рівня, засобу передачі і прийому інформації на відстані.
 

Економічний ефект від упровадження АРМ складається з двох 

становлячих. По-перше, це підвищення якості управлінських рішень, що 

приймаються за допомогою інформації, що надається АРМ. По-друге,  

це ефект одержуваний за рахунок зниження трудомісткості виконання 

окремих операцій. 

За допомогою АРМ доцільно вирішувати задачі, обмежені по своїх 

інформаційних зв'язках на вході і виході з іншими задачами, тобто локальні 

в інформаційному відношенні задачі. 

АРМ властивий діалоговий метод рішення задач, який дозволяє 

використовувати практичний досвід співробітників при рішенні задач з 

недостатньо чітко формалізованим алгоритмом. 

Проектування і упровадження АРМ ґрунтується на принципах 

проектування систем обробки даних, основними з яких є: 

- принцип максимальної орієнтації на кінцевого користувача. 

Реалізація даного принципу досягається створенням засобів адаптації АРМ 

до рівня підготовки користувача і можливістю його навчання 

(самонавчання) безпосередньо на даному АРМ; 

- принцип проблемної орієнтації. Забезпечує орієнтацію АРМ на 

рішення певного класу задач, з'єднаних загальною технологією обробки 

даних, єдністю режимів роботи і експлуатації; 

- принцип відповідності інформаційним потребам користувача. До 

визначення складу і функцій АРМ слід приступати тільки після 

встановлення інформаційних потреб користувача, які забезпечують 

виконання покладених на нього функцій. 

Обов'язковою умовою розробки ефективного АРМ є сумісна участь 

майбутнього користувача і розробника в цьому процесі. Це забезпечує 
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краще усвідомлення всіх проблемних ситуацій, стимулює творчу діяльність 

користувача АРМ, сприяє підвищенню якості розробки АРМ. 

Висока ефективність АРМ повинна забезпечити перетворення їх в 

надійні і доступні засоби накопичення досвіду управлінських працівників, 

аналізу, оцінки і вироблення економічно доцільних рішень. 

Висновки. Наведено елементи організації праці службовця органу 

державного муніципального управління. Важливим критерієм ефективної 

організації праці службовця є подолання дефіциту робочого часу. 

Розглянуті методи вивчення складу праці і структури витрат робочого  

часу службовця. 

Виявлені причини, які зважають раціонально використовувати 

робочий час службовця та постановочні цілі. Готовність службовця до 

ефективної роботи визначається практикою його повсякденної діяльності. 

Встановлено, що багатьма службовцями «керують» випадковості.  

У них відсутня база для прийняття рішень щодо планування часу. 

Послідовність їх дій часто керується зовнішніми факторами. Керівник 

повинен уявляти собі, яким чином він обмежується бюджетом робочого 

часу. Запропоновано для розробки плану робочого дня доцільно 

використовувати метод «Альпи».  

Планування робочого місця має орієнтуватись на потреби організації 

раціонального трудового процесу та ергономіки. 

Ефективність АРМ має забезпечити перетворення їх до надійних 

засобів накопичення досвіду управлінських робітників. 
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ДОМОГОСПОДАРСТВ  

ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Розвиток світової економіки відбувається під впливом низки чинників, 

які вплинули не лише на геополітичну та геоекономічну карту світу, а й на 

характер відносин між суб’єктами міжнародних економічних відносин.  

Крім цього, трансформаційні процеси у світовій економіці останніх 

десятиліть змінили середовище та практику діяльності глобальних компаній, 

переорієнтували їх на задоволення потреб споживачів, які стають дедалі 

вибагливішими до товарів та якості надання послуг. Під впливом процесів 

інформатизації та віртуалізації економіки з’явились нові види бізнесу та 

засоби комунікацій. А це, відповідно, потребує розробки нових механізмів 

продажу та технологій маркетингової діяльності у глобальній економіці. 

Новим етапом у розвитку глобальної економіки стала мережева економіка,  

у якій не існує часових бар’єрів та просторових перешкод завдяки зростанню 

інформатизації в країнах з різним рівнем економічного розвитку, а дедалі 

більшу роль, поряд із державами, відіграють підприємницькі структури. 

Важливу роль у діяльності глобальних компаній мережевого 

маркетингу відіграють маркетингові комунікації, що спрямовуються не лише 

на споживачів, а й на тих, хто бажає займатися підприємницькою діяльністю. 

Глобальні компанії мережевого маркетингу, як показує практика, 

ґрунтуються на партнерстві, мають чітко сформульовані цінності, реалізують 

основи соціальної відповідальності та принципи сталого розвитку. Разом з 

цим, нові світові тренди розвитку бізнесу вимагають поєднання онлайн- та 

офлайн-інструментів маркетингових комунікацій, дотримання соціальних 

цінностей, екологічної відповідальності та рекомендацій. Рекомендаційний 

маркетинг – це специфічний набір стратегій та інструментів, спрямований на 

залучення нових клієнтів, якісних лідерів і стимулювання повторних 

продажів без допомоги інших методів реклами або на додаток до них.  

Досягнення високого рівня добробуту якраз і є загальною метою веден-

ня домашнього господарства. Інші цілі домогосподарства можуть відрізня-

тися залежно від ціннісних орієнтацій, ресурсів і можливостей сім’ї (скажімо, 

розвиток будь-якого виду домогосподарської діяльності, організація 

індивідуального підприємництва, накопичення сімейних заощаджень, 

будівництво житла, купівля автотранспорту тощо) [4]. При цьому проміжна 

(тактична) мета ставиться задля досягнення головної (стратегічної) мети. 

Таким чином, домашнє господарство, як первинна економічна одиниця, в 

умовах демократичних та ринкових трансформацій економіки України 

відіграє активну роль у всіх соціально-економічних процесах, що відбува-
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ються у суспільстві, і ця роль надалі, вважаємо, буде зростати, адже сучасне 

домогосподарство є підґрунтям економічного добробуту будь-якої держави. 

Домогосподарство можна визначити як економічну одиницю, що 

складається з однієї або більше осіб, постачає економіку ресурсами і 

використовує отримані кошти для купівлі товарів і послуг, які 

задовольняють потреби людини. Як синоніми до поняття домогосподарства 

також використовують терміни домашнє господарство та сімейне 

господарство. Сьогодні однією з основних ланок товарних відносин є 

домогосподарства, які є клієнтами сотень рітейл-компаній, де вони просто 

витрачають свої кошти, одержуючи взамін ту чи іншу продукцію. В 

сучасній літературі існує багато підходів до трактування терміну 

«домогосподарство». Найчастіше під домогосподарством розуміють окрему 

людину або групу людей, що забезпечують себе усім необхідним для життя. 

У випадку групи – це люди, які ведуть спільне господарство, тобто 

пов’язані спільним побутом, взаємодопомогою та спільним витрачанням 

ресурсів, необхідних для життя [11]. 

Домогосподарство та його дохід беруть участь у всіх процесах, що 

відбуваються в соціально-економічній системі суспільства, впливають на 

динаміку та тенденції розвитку економіки [7]. Саме домогосподарства стають 

головним джерелом інвестування та стимулювання розвитку реального 

сектора економіки. Домогосподарство являється окремим суб’єктом 

господарювання, в якому рівень життя його членів повністю залежить від їх 

доходу. Тому однією з основних функцій домогосподарств є примноження 

основного доходу та збережень домогосподарства мають особливе значення 

в економічному житті населення. Цікавим фактом є перерозподіл функцій 

між домогосподарствами та державою: чим економічно сильнішою є 

держава, тим менше функцій залишається у домогосподарств, і навпаки, чим 

скрутніше становище у державі, тим більше функцій у домогосподарств [2]. 

Існують певні відмінності між поняттями «домогосподарство» і 

«сім’я». Сім’я є суспільною одиницею, а домогосподарство – економічною. 

Сім’я – це організований на основі шлюбу й родинно кровних зв’язків тісний 

союз кількох людей (батьки і діти), які об’єднані спільністю проживання, 

веденням спільного господарства, взаємною моральною відповідальністю і 

взаємодопомогою. Домогосподарством є як сім’я, так і особа, що проживає 

окремо і веде свій бюджет, або дві чи кілька осіб, що не є кровними роди-

чами і не перебувають у шлюбі, але проживають в одному помешканні, 

повністю або частково об'єднують свої доходи і майно, спільно споживають 

певні види товарів і послуг. Ознаками домогосподарства є спільне житло, 

спільний бюджет та узгоджене ухвалення економічних рішень. Домогоспо-

дарства можна класифікувати за низкою демографічних та економічних 

ознак. Важливими демографічними характеристиками домогосподарств є їх 

чисельність, склад та місце проживання. Основним економічним критерієм, 

за яким поділяють домогосподарства, є рівень їхніх доходів та багатства. До 

функцій домогосподарства входить постачання факторів виробництва (земля, 
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праця, капітал, підприємницький хист), споживання, заощадження. Значення 

заощаджень для домогосподарств полягає в можливості здійснювати різні 

інвестиційні проекти, вони дають змогу збільшити купівельну спроможність 

домогосподарств у майбутньому, виконують роль «стабілізатора», який 

захищає домогосподарства від надзвичайних ситуацій. 

Понад $170 тис. на рік заробляють найбагатші домогосподарства світу. 

Найбільша їхня кількість – у США. При цьому рівень доходів не суттєво 

впливає на загальний бюджет родини чи господарства [9]. Важливими 

факторами є наявність власного житла, заощадження, цінні папери та акції. 

Так, найбагатші домогосподарства в Сполучених Штатах, Швейцарії, Бельгії, 

Японії та Швеції. Їхній дохід на рік становить до 100 тис. дол. на рік  

(див. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Рівень доходу домогосподарств, тис. дол., 2018 р. 

Джерело: автор за [9]. 

 

При цьому не в кожній країні рівень багатства домогосподарства 

залежить від доходу. Наприклад, громадяни Люксембургу мають середній 

дохід у розмірі $41,3 тис, однак при цьому річний бюджет домогосподарств 

на $100 тис. менший, ніж в американців з рівнем доходів у $44 тис. на рік.  

А в норвежців узагалі з рівнем доходів у $35,7 тис. на рік середній бюджет 

домогосподарства становить усього $20,3 тис. [9]. В цілому, більшість коштів 

домогосподарств зберігається на ощадних рахунках. Крім того, не все так 

однозначно, що показників у США. Адже ці доходи домогосподарств 

визначають мільйонери та мільярдери, які й «роздувають» ці показники. 

Тобто більшість родин не завжди можуть дозволити собі сімейні бюджети в 

понад $170 тис. на рік. Останні дані Світового банку, підтверджують наяв-

ність розриву за рівнем бідності між континентами та між країнами в межах 

континентів.  

Дані Укрстату про витрати і ресурси домогосподарств України 

свідчить про те, що добробут українців цього року зростає. Як показали 

результати вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, 



72 
 

середньомісячний дохід одного домогосподарства в 2017р.  становив  

6223,62 грн. (див. таблиця 1). Як підрахував Укрстат, за рік рівень доходів 

зріс на 23,5%, тоді як інфляція за цей період становила 12,6%. Таким чином, 

зростання доходів майже на 11% перевищує рівень інфляції, що говорить про 

зростання добробуту українських родин, хоча, в доларовому еквіваленті, це 

не сумісні цифри з розвиненими країнами. 

 

Таблиця 1 

Структура грошових доходів і сукупних ресурсів домогосподарств,  

(у середньому за місяць) 
 

Всі домогосподарства 

у середньому на 

домогоспо-

дарство (грн) 

у % до 

грошових 

доходів 

у % до 

загальних 

доходів 

у % до 

сукупних 

ресурсів 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Оплата праці 2914,70 4279,77 54,3 59,8 47,7 53,4 46,7 52,4 

Доходи від підприємницької 

діяльності та самозайнятості  
325,14 365,32 6,0 5,1 5,2 4,5 5,2 4,4 

Доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції 
186,59 241,50 3,5 3,4 3,1 3,0 2,9 3,0 

Доходи від власності (дивіденди, 

відсотки по вкладах, доходи від 

здачі внайми нерухомості тощо) 

89,92 111,95 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 

Пенсії 1211,26 1400,77 22,6 19,6 19,9 17,5 19,4 17,2 

Стипендії  31,25 27,96 0,6 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 

Допомоги, пільги, субсидії, 

компенсаційні виплати 
194,62 221,67 3,6 3,2 3,3 2,9 3,2 2,7 

Грошова допомога  від родичів 

та інших осіб 
323,51 367,83 6,0 5,1 5,3 4,6 5,2 4,5 

Аліменти 11,66 18,84 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Інші грошові доходи 78,86 110,67 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 

Грошові доходи 5367,51 7146,28 100,0 100,0 88,0 89,2 86,0 87,5 

Джерело: автор за [3]. 

 

Розмір доходів українських домогосподарств – це не просто сума 

зарплат і пенсій, які припадають на родину. Враховуються й інші види 

доходів. Такі, як суми безготівкових пільг та субсидій, подарунків і т.д. [6]. 

При вибірковому обстеженні витрат і ресурсів домогосподарств до доходів 

зараховується також умовна вартість продукції, вирощеної на присадибних 

ділянках. Навіть тієї, яка йде не на продаж, а для харчування самих членів 

родини. Вартість вирощених овочів і зібраних ягід розраховується за 

середніми цінами в торговельній мережі. Тому зрозуміло, що цифри доходів 

українських домогосподарств, які виводить Держстат України, набагато 

більші, ніж суми «живих» грошей, що отримують українці. 

Доходи нижче середнього рівня на сьогодні мають більше половини 

населення – 58,7%. Причому порівняно з аналогічним періодом минулого 



73 
 

року ця цифра зросла на 0,2%. У тому числі 30,5% українців мають доходи 

нижче реального прожиткового мінімуму (3233,33 грн.). Крім цього,  

2,1% населення живе з доходами, що знаходяться нижче законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму (менше 1700 грн.). Відносно 

благополучними, тобто такими що мають дохід понад 200 доларів (або, понад 

5400 грн) в Україні можна вважати тільки 27,5% родин. Однак порівняння з 

показниками минулого року також підтверджує: добробут українців потроху 

зростає. Так, кількість людей з доходами понад 5400 грн, в другій декаді 

2017 року налічувалося 12,9%, а в аналогічному році 2018 р. майже 24%. 

Доходи нижче реального прожиткового мінімуму за підсумками першого 

півріччя в 2017 р. мали 37,1% (в 2018 р. – 30,5%), нижче офіційного 

прожиткового мінімуму – 3,5% домогосподарств (в 2018 р. – 2,1%). Середня 

номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та 

організацій у 2017 р. становила 7479 грн, що було у 2,3 рази вище рівня 

мінімальної заробітної плати (3200 грн). Розмір середньої номінальної 

заробітної плати в порівнянні до попереднього місяця збільшувався на 1,4%, 

а за 12 місяців – на 38,3% [8]. Одне середньостатистичне українське 

домогосподарство складається з 2,58 особи (див. рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл домогосподарств за регіонами 

Джерело: автор за [8]. 

 

У структурі доходів українських домогосподарств левову частку 

становлять зарплати (53,7%) і пенсії зі стипендіями (20,8%). Причому за 

останній рік частка зарплат зросла на 2,5%, а частка пенсій і стипендій, 

незважаючи на індексацію, залишилася колишньою. Доходи від підприєм-

ництва становлять тільки 5,8% доходів середньостатистичного українського 

домогосподарства (рік тому було менше – 4,3%). Безготівкова соціальна 

допомога у вигляді субсидій і пільг в перерахунку на середньостатистичне 

українське домогосподарство становить всього 4,6% (4,4% – за житлові 

комунальні послуги і 0,2% інші – медичні та ін.). Причому за останній рік ця 

цифра знизилась практично на третину (було 6,5 і 0,4% відповідно). Менший 

дохід стала приносити і вирощена на присадибних ділянках продукція. 
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Оскільки в Україні тільки третина домогосподарств живуть в сільській 

місцевості, в перерахунку на загальне число домогосподарств внесок до 

родинного бюджету підсобного господарства виявляється невеликим – 3,9% 

від споживання власноруч вирощеної продукції і 2,5% від продажу. Якщо 

говорити про сільські домогосподарства, в структурі їх доходів самостійно 

вироблена продукція становить набагато більшу частку доходів. Але відсоток 

споживання і у них став менше. Так, в першому півріччі 2017 р. 10,6% 

доходів сільських домогосподарств становила продукція з присадибних 

ділянок, а в 2018 р. – 9,9% [3]. Дана тенденція призвела до розшарування 

коефіцієнта економічного навантаження на працюючого члена 

домогосподарства в регіональному розрізі (див. рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Мапа коефіцієнта економічного навантаження на працюючого 

члена домогосподарства за регіонами 

Джерело: [3]. 

 

У 2016 році 53,4% всіх споживчих витрат домогосподарств України 

припадало на продукти харчування та 46,6% на непродовольчі товари і 

послуги. Порівнюючи структуру з попереднім роком, слід звернути увагу  

на помітне скорочення частки витрат на продовольство (на 3,8%)  

при одночасному зростанні витрат на житлово-комунальні послуги та 

енергоносії (на 4,6%) [12]. Проте такі зміни у структурі не є результатом 

відчутних позитивних зрушень у добробуті домогосподарств, а викликані 

технічними чинниками: у 2016 році темп зростання цін на ЖКП у 14 разів 

перевищив продовольчу інфляцію. У 2017 р. на продукти харчування йшла 
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майже половина доходів родини, причому частка їжі за рік зросла. До 

середини 2017 р. 47,7% всіх родинних витрат припадало на продукти 

харчування, а 2018-го приходиться 48,3%. А ось частка комунальних 

платежів знизилася за рік з 19,9 до 17,4% [6]. Істотно зросли і неспоживчі 

витрати, до яких відносять купівлю акцій, банківські вклади. Аліменти і 

допомога родичам, кошти, витрачені на будівництво і ремонт житла, в 

2017 р. ці витрати становили 6,3% доходів середньої родини, а цього року 

зросли до 7,5% (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Структура грошових витрат домогосподарств, (у середньому за місяць) 
 Всі домогосподарства 

у середньому на 

домогоспо-

дарство (грн) 

у % до 

споживчих 

витрат 

у % до 

грошових 

витрат 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Продукти харчування та безалкогольні 

напої 
2367,10 2886,78 52,3 50,9 47,8 46,3 

Алкогольні напої 63,17 78,27 1,4 1,4 1,3 1,3 

Тютюнові вироби 101,79 141,44 2,3 2,5 2,1 2,3 

Одяг і взуття  314,65 397,04 7,0 6,9 6,3 6,4 

Житло, вода, електроенергія, газ та 

інші види палива  
625,90 833,08 13,8 14,7 12,6 13,4 

Предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка та поточне 

утримання житла 

97,16 143,23 2,2 2,6 2,0 2,3 

Охорона здоров’я 231,06 262,03 5,1 4,6 4,7 4,2 

Транспорт  193,43 246,99 4,3 4,3 3,9 4,0 

Зв’язок 132,74 168,49 2,9 3,0 2,7 2,7 

Відпочинок і культура  79,41 113,35 1,7 1,9 1,6 1,8 

Освіта  56,49 75,99 1,2 1,3 1,1 1,2 

Ресторани та готелі 123,27 159,70 2,7 2,8 2,5 2,6 

Різні товари та послуги 142,06 175,66 3,1 3,1 2,9 2,8 

Споживчі грошові витрати 4528,23 5682,05 100,0 100,0 91,5 91,3 

Неспоживчі грошові витрати 420,39 541,57     8,5 8,7 

Всього грошових витрат 4948,62 6223,62     100,0 100,0 

Джерело: [3]. 

 

Незважаючи на зменшення частки споживчих продовольчих витрат, їх 

питома вага у структурі загальних споживчих витрат українців залишається 

найвищою як серед країн ЄС, так і країн пострадянського простору. 

Щоправда, порівняно із загрозливим для продовольчої безпеки держави 

показником, який був на початку 2000-х років (68,6%), частка витрат 

домогосподарств на продукти харчування скоротилася на 15%. 

В цілому, роль фінансів домашніх господарств у забезпеченні 

економічного розвитку нашої держави сьогодні залишається мінімальною, 

що можна пов’язати з менталітетом населення України, який тривалий час 
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формувався під впливом радянської ідеології та превалювання державної 

власності над приватною [10]. Посилення впливу ринкових економічних 

відносин на життєдіяльність домогосподарств підвищило необхідність 

побудови оптимальних фінансових взаємовідносин між членами не тільки 

домогосподарства, а й родини, що зумовлено необхідністю фінансування 

спільних витрат. Превалювання економічних інтересів у взаємовідносинах, 

що склалися всередині домогосподарства, зумовлюється особистою 

фінансовою залежністю членів. Ступінь участі домогосподарств у 

виробництві благ в національній економіці є її важливим соціально-

економічним індикатором, адже виробнича діяльність цього сектора 

економіки є неформальною, її пожвавлення вказує на неможливість із тих чи 

інших причин працювати у формальному секторі [1]. Домашнє господарство 

в особі дрібного власника є потенційним елементом для переходу у мале 

підприємництво. Одним із основних параметрів для цього є рівень його 

доходу, який формується із заробітної плати, відсотків, реалізації надлишків 

сільськогосподарської продукції [5]. Через те, що розподіл доходів 

домогосподарств нерівномірний, рівень їх готовності до початку діяльності у 

сфері підприємництва є різним. 

Основними передумовами здійснення підприємницької діяльності є 

стабільність державної економічної та соціальної політики, спрямованої на 

підтримку підприємництва, пільговий податковий режим, який забезпечує 

дієвий стимул для підприємництва та наявність розвинутої інфраструктури. 

Окрім цього важливу роль відіграє підтримка підприємництва (наявність 

інноваційних центрів, спеціалізованих фірм, бізнес-центрів, бізнес-

інкубаторів), а також дебюрократизація процедур регулювання господарської 

діяльності з боку державних органів та достатнє інформаційне забезпечення. 

Аналізуючи сучасний розвиток підприємницької діяльності 

домогосподарств, можна зробити висновок, що приватні підприємці під 

впливом негативних явищ вітчизняного економічного середовища поступово 

втрачають будь-які стимули до ведення бізнесу, внаслідок чого згортають 

діяльність або ж відходять у тінь. Сьогодні фінансові відносини 

домогосподарств є досить складними та з розвитком ринкової економіки 

мають тенденцію до подальшого ускладнення, що, своєю чергою, підвищує 

актуальність планування, формування та використання його фінансових 

ресурсів. Вплив економічної кризи на домогосподарства України є 

несуттєвим. Частка заробітної плати в доходах залишається на такому ж 

низькому рівні, домогосподарства не дотримуються ощадливого типу 

формування видаткової частини, а економічні кризи тільки загострюють ці та 

інші проблеми. Для поліпшення ситуації з формуванням доходів та витрат 

домогосподарств, особливо в умовах економічних криз, варто звернути увагу 

на екологічне та соціально-відповідальне домогосподарство, як основу 

економічно сильної та здорової держави. 

Зробити своє домогосподарство екологічно безпечним та соціально-

відповідальним, а також суттєво зменшити витрати на господарські товари 

так і ризики ведення бізнесу, можна, долучившись до проекту партнерської 
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програми. За своєю суттю будь яка партнерська програма передбачає певний 

формат співпраці між продавцем і партнерами. Партнери отримують грошову 

винагороду у вигляді бонусу, відсотка або фіксованої суми за якусь певну 

дію. Як правило, партнерські програми створюють інтернет-магазини або 

платні інтернет-сервіси з метою збільшення обсягів продажів і доходу. На 

практиці участь в партнерській програмі відбувається в такому порядку. 

Потрібно здійснити вибір партнерської програми (важливо, щоб про 

партнерську програму були хороші відгуки в Інтернеті і власники програми 

реально виплачували партнерську винагороду); вивчити умови і правила 

роботи обраної партнерської програми; здійснити реєстрацію в системі; 

зробити вибір формату промо-матеріалів (банери, тизери, реферальні 

посилання), які будуть використовуватися для просування товарів; провести 

промоцію матеріалів; отримати дохід з партнерської програми (Webmoney, 

пластикова карта, грошовий переказ). 

 

 
 

Рисунок 4 – Участь домогосподарства в партнерській програмі 

Джерело: автор. 

 

Для отримання максимального доходу з партнерських програм 

необхідно, щоб була певна її якісна і цільова відвідуваність, щоб тематика 

партнерських програм була наближена до клієнта, а промо-матеріали 

партнерської програми були розміщені найбільш оптимально. Тобто, 

запорукою стабільного розвитку домогосподарства є зміна мислення та 

способу споживання. Саме в цьому контексті домогосподарствам варто 

вдатись до трансформації уставленої поведінки і почати робити покупки в 

торгових центрах чи через свої партнерські інтернет-магазини та отримати 

можливість користуватися високоякісними, економічними та екологічно 

безпечними продуктами.  

Саме в цьому контексті важливою стратегією просування бізнесу є 

рекомендаційний маркетинг. Даний вид маркетингу забезпечує високий 

рівень довіри як гарантію повернення вкладених коштів. З фінансової точки 

зору рекомендаційний маркетинг принесе найбільшу віддачу. В залежності 

від конкретних методів система може бути реалізована при дуже низьких 

витратах або взагалі безкоштовно. При правильному підході, звичайно, 

завжди потрібні певні вкладення, але в порівнянні з витратами на традиційну 

рекламу рекомендаційний маркетинг забезпечує найбільш ефективний 

коефіцієнт повернення часу і грошей. Також рекомендаційний маркетинг 
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уособлює кредит довіри, адже потенційні клієнти прагнуть працювати з 

компаніями, яким довіряють. Адже рекомендація того, хто вже заслужив 

довіру, посилює кредит довіри. Якщо рекомендаційний маркетинг стане 

ключовою стратегією просування бізнесу домогосподарств, то основним 

завданням буде якісне обслуговуванням з перспективою рекомендації 

друзям, родичам і знайомим.  

Так, досить вдалим є приклад компанії «Amway», яка пройшла 

екологічну сертифікацію і гарантує повну відповідність екологічним 

показникам, а також економічну доцільність. Компанія «Amway» виробляє 

товари вже майже 80 років, використовуючи для процесу виробництва 

сертифіковані ЮНЕСКО екологічні поля та ферми і нагороджені 

міжнародними преміями за високу якість та безпечність, а також економічну 

доцільність. Основні переваги для домогосподарств від співпраці з 

компанією «Amway» полягають в оригінальності торгової марки, доступності 

ціни, економії від покупок 30%, споживанні високоякісної, екологічно 

безпечної продукції, сервісному обслуговуванні з доставкою замовлень на 

будинок, гарантії, 100% задоволенню якістю та поверненню коштів (від 90 

днів). Крім переваг використання високоякісної продукції, компанія дає 

можливість започаткувати свою власну справу за принципами 

рекомендаційного маркетингу. Для цього за кожен використаний товар 

компанія нараховує певну кількість балів, які акумулюються на рахунку 

споживача і в кінці місяця переходять на особистий рахунок. 

Використовуючи його надається можливість замовити продукцію на цю суму 

або зняти готівку відповідно до бонусної таблиці, яку пропонує компанія, 

якщо ви підприємець. 

Крім того, споживачам домогосподарствам нараховують бали за 

організацію товарообороту, кожен може рекомендувати і долучати до цього 

бізнесу, використання продукції та до цікавих проектів (одним з яких є 

проект «Життя в стилі ЕКО») своїх знайомих та їхні домогосподарства. 

Вони, у свою чергу, почнуть користуватися продукцією, ділитися 

враженнями та цінностями про неї, а також можливістю бізнесу. У такому 

випадку вони будуть накопичувати бали за свої покупки і одержувати 

винагороди. Ці бали будуть сумуватися, збільшуючи в загальному 

товарооборот групи. Програма партнерського магазину діє для дошкільних 

навчальних закладів, шкіл, вищих навчальних закладів, ОСББ, державних та 

громадських закладів, а також закладів громадського харчування та 

готельного бізнесу. Перевага рекомендаційного маркетингу в тому, що один 

раз пророблена робота приносить постійний результат та додатковий 

прибуток для домогосподарств, оскільки з часом у бізнесі появляються 

десятки і тисячі партнерів, які будучи власниками свого бізнесу та будуть 

генерувати товарообіг. У такому випадку, домогосподарства отримують 

винагороду за організовану мережу споживання тих чи інших продуктів. 

Проте наявність перепон ведення бізнесу в Україні, таких як 

незахищеність інтересів, корупційні логістичні ризики, відсутність реалізації 

заходів економічного стимулювання та високий рівень оподаткування 
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зумовлює домогосподарства до пошуку нових бізнес-моделей. Сьогодні 

рекомендаційний бізнес переходить на абсолютно інший, якісно новий 

інноваційний рівень. Він легко копіюється, і будь-яка людина стає успішною 

в цьому бізнесі, просто повторюючи досвід людей, які вже використали 

надану їм можливість і досягли своїх цілей. В умовах мінімізації 

логістичного ланцюга та посередницьких структур для комфортного 

недорогого споживання, а також можливості додаткового заробітку участь 

домогосподарств в партнерському магазині на сьогодні є найкращою 

альтернативою. Не залежно від того, чи зацікавляться домогосподарства 

підприємництвом рекомендаційного маркетингу, вони виграють на здоров’ї, 

якості продукції, економії сімейного бюджету та збереженні довкілля. 
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COMPLEX APPROACH TO THE ORGANIZATION SYSTEM OF 
ECONOMIC SECURITY OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF 

THE BUILDING INDUSTRY 
 

Topicality. Today, the dynamic development of social life causes permanent 
changes in economic processes that occur most often in the face of growing 
uncertainty and risk in the activities of social and economic systems in the 
construction industry. 

Modern threats can affect the level of efficiency of construction, its 
competitiveness, rational use of all kinds of resources, ensuring a high level of 
profitability, solvency and financial sustainability. All this requires solving 
problems with the systematic implementation and maintenance of the system of 
their economic security. 

On the part of the state, the negative influence is felt especially in the field 
of licensing of construction activity, protection of intellectual property, protection 
of commercial secrets, recognition of bankruptcy, etc. Therefore, for solving the 
above-mentioned issues, the consideration of modern approaches to the formation 
of the system of economic security of the socio-economic systems of the 
construction industry in terms of functional components, as well as the definition 
of their structure, taking into account sector specifics, becomes of special 
significance. This will enable in the future to study the influence of factors of 
external and internal environment on each of them and to form an integrated 
approach to the organization of the economic security system of social and 
economic systems of the building industry. 

Research results. The effective functioning of the socio-economic systems 
of the construction industry is ensured through the interaction of all functional 
components of economic security, of which the vast majority of scientists are 
V. I. Dmitrenko, S. N. Il'yashenko, A. A. Kushniruk. S. V. Markov, 
M. V. Mykytas, I. P. Migus, V. M. Andrienko, A. V. Fedosova, A. O. Molodid, 
P. A. Fisunenko, M. V. Lazhe, N. V. Shtumburg, Yu Dzyangbo [1-10] include: 
financial, intellectual, technical and technological, political, legal, informational, 
environmental, power, market, interface (Table 1). 

As can be seen from Table. 1, the overwhelming majority of authors [1-10] 
highlighted the outlined list of functional components of economic security, which 
is due to the universality of this approach and emphasizes the main potential 
threats to the social and economic systems of the construction industry. 

Each of the proposed components is important, but not all of them can be 
objectively evaluated in practice due to the lack of universal methodological 
approaches that take into account the form of ownership, the size of the studied 
socio-economic systems, the specifics of their activities and sectoral features. 

However, as the study showed (Table 1), by the method of pair comparisons 
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unanimously, all scientists focus on the key role of financial and techno-
technological components in the system of economic security of socio-economic 
systems of the construction industry, which is directly related to the possibility of 
realization the missions of the company in the short and long term, the possibility 
of its objective and operative evaluation and peculiarities of economic processes. 

 

Table 1 

Approaches of scientists to the structure of functional components of economic 

security of enterprises 
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Y. Dzyangbo [1, p. 8] + + + + + +   +   +  + + + + + 

V. I. Dmitrenko [2, p. 39] + + + + +      +  +      

S. N. Ilyashenko [3, p. 16 ] + + + + +  +  +  + +       

A. A. Kushniruk [4, p. 24 ] + + + + +  + + +  + +       

S. V. Markov [5, p. 16] +  + + +    +          

M. V. Mykytas [6, p. 56] + + +  +  + + +  + +       

I. P.Migus [7,p. 217] + + + + +       +       

V. M. Andrienko [8, p. 274] + + + + +  +  +  + +       

А. O. Fedosova [9, p. 158] + + + + +    +   +       

O. O. Molodid [10, p. 491] + + + +     +  + +       

 

After analyzing existing approaches of authors to the structure of functional 
components of economic security of enterprises, the author proposed functional 
components of the system of economic security, taking into account the specifics 
of the activity of socio-economic systems of the construction industry, and their 
content is disclosed (Table 2). 

The proposed list not only allows to take into account the sectoral 
peculiarities of their activities, but also allows to outline the factors of the internal 
and external environment that affect each of them and can act as a stabilizing and 
destabilizing influence on the activity of social and economic systems in the 
process of their economic activity. 

The application of a systematic approach to studying and modeling the principles 
of managing the economic safety of construction enterprises in the context of its 
functional components allows unambiguously to classify factors with a positive and 
negative impact on the safe operation and development of enterprises, to identify target 
targets of development and to timely identify emerging, both external and internal threats. 
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Table 2 

Functional components of the economic security system of social and economic 

systems of the building industry 

Financial 
attraction and effective management of financial resources of socio-economic systems 

taking into account their optimal capital structure in order to maximize financial results 

Personnel-

intellectually 

provision of social and economic systems of the building industry by highly skilled 

production personnel (in particular, V, VI digits), management personnel; maintenance 

and development of intellectual potential, low level of personnel turnover 

Resource 
timeliness, uninterrupted supply and quality of raw materials, its compliance with 

international standards 

Technical and 

technological 

technical and technological support for the effective performance of construction works 

and the provision of construction services, the organization of the production process, 

the quality functioning of machinery, equipment, tools and inventory used during 

construction 

Normative 

legal 

Provision of a package of all necessary regulatory documents, contracts, licenses, 

certificates, etc. in relation to the construction works and the formation of partnerships 

with the members of the construction 

Informational 
effective informational and analytical support of economic activity of social and 

economic systems, monitoring of the market of construction services, marketing 

research, use of modern technologies of development (provision) of communications 

Ecological 
observance of existing ecological norms, minimization of losses from pollution of the 

environment 

Strength 
protection and maintenance of the physical security of workers, as well as the 

preservation of the property of the social and economic systems of the building industry 

Market 
level of competitiveness, active participation and results of tender bids, strategic 

guidelines for the functioning and development of socio-economic systems of the 

building industry under conditions of uncertainty and risk 

Interface 
business reputation among construction services customers and business partners, 

company image, brand presence, participation in charitable projects, social 

responsibility of social and economic systems of construction industry 

Innovative 

introduction and use of the latest technological construction methods at construction 

enterprises, which allow to reduce production costs, reduce the construction time, 

restrict the negative impact on environmental pollution and meet international and 

national standards of quality of construction services 

Made by the author 

Identify the systemic features of the system of economic safety of 
construction enterprises, namely: 

- boundaries of the system, which are determined by the interests of the 
enterprise itself in the direction of protecting its activities from the influence of 
external and internal threats; 

- openness, which manifests itself in relations with other systems and elements of 
the regional and state level (enterprises and organizations, financial organizations, the 
population); 

- structuring, expressed in the representation of the system of economic 
security of construction enterprises, in the form of interacting structural 
components (financial, environmental personnel and intellectual, etc.); 

- dynamism, which manifests itself in changing the state of the system both 
in time and in the management process; 

- hierarchy, determined on the basis of the formation of the target priorities 
of ensuring economic security; 

- emergence, which manifests itself in relation to the categories "regional 
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economy", "regional market of construction services", «population», 
«environmental safety» [11]. 

Subordination of the functioning of all elements is aimed at achieving a 
common goal – ensuring the economic safety of the construction company (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. – Systemic Properties of Economic Security of  

social and economic systems of the building industry 

Made by the author, [11, p. 122] 
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From our point of view, the systematic approach involves considering 

economic security as a purposeful dynamic system that functions and develops by 

managing the criteria for assessing the level of development and is aimed at 

achieving an optimal level in the conditions of stochastic external and internal 

negative influences [11]. 

Summarizing the material, it can be argued that the application of a 

systematic approach in studying and modeling the economic security of the socio-

economic systems of the building industry is fully justified and allows for its 

analysis both in static and in a dynamic state. 

In the process of functioning of the goal of the system of economic security 

of socio-economic systems in the construction industry can be set requirements for 

indicators of the state of each of its components, the responsiveness of the response 

to change the situation or the means to achieve the objectives. Taking into account 

the opinions of scientists and experts in this field, we note that the system of 

economic security of socio-economic systems, in turn, is a subsystem of the socio-

economic system, which determines the level of development of both the region 

and the state as a whole, which has a direct impact on the quality of life of our 

country's population. At the same time, it should be noted the individuality of the 

economic security system of each socio-economic object, its completeness and 

efficiency largely depend on: the size and specialization of the construction 

company; the legislative base in the region; what is available at the disposal of 

material, technical, human and intellectual and financial resources, etc. 

Under market conditions an enterprise, as an open system, operates in 

complex external and internal environments characterized by instability and 

constant dynamism. Such conditions of activity of construction enterprises make 

management quickly adapt to new conditions, need knowledge of development 

laws and search for ways to survive, and take into account factors of uncertainty in 

the economic environment. 

Highlight tabl. 2 list of functional components of the economic security 

system of socio-economic systems of the construction industry, taking into account 

their sector specificity, determine the factors of external and internal environment 

that have the most significant impact on them (Table 3, 4). 

From tabl. 3 and 4 we can see that the financial, market, regulatory and 

informational components of the economic security of the social and economic 

systems of the building industry, which are conditioned by their immediate 

reaction to changes in the normative and legal activity of the state, the instability of 

the monetary and economic environment, are the most sensitive to the factors of 

the external and internal environment. the credit sector of the economy, etc. 

Equally important is the influence of the factors of the external and internal 

environment of the socio-economic systems of the building industry on the 

innovative and personnel-intellectual components, but less important, but their 

influence on the productive, resource, ecological and interface components of 

economic security is important. 
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Based on the ones defined in Table. 1 functional components of the 

economic security system of social and economic systems of the construction 

industry, we consider the structure of the model of their system of economic 

security, revealing the essential characteristic of each of the subsystems, its 

components and the influence of certain factors, we can observe the relationship 

between them, indicating the existence of the system. 

For a more accurate result we apply the method of system dynamics [12], 

which allows you to trace causal relationships in the system and consists of the 

following elements: system levels, which are accumulation (accumulation) in 

feedback circuits; flows that move content from one level to another; decision 

procedures that regulate flow rates between levels; channels of information linking 

decision-making procedures with levels. 

In fig. 2 shows the simplest possible structure of the feedback circuit, which 

is described by the variables of two types - tempo and level. 

Figure 2 – Basic model of system dynamics 

Legend: 

– decision procedure; – stream channel; – source of

information. 

The flow of action is accumulated by determining the level of the system. 

Level information is the basis for managing the flow rate. The value of indicators 

of the components of economic safety of construction companies, considered in the 

model - are variable levels. Each of them is the result of the accumulation of 

external and internal flows that bind interacting levels and move content from level 

to level. Flow rates cause levels to change. Information about the states of the 

levels is the input values in the rate equations that control the rate of flow. Level 

change is determined only by the pace of the flow. Variable flux rates, in turn, 

depend only on level information. One level can affect another level only by the 

rate of flow. For system levels, the differential equations of the form are written: 

Level 

Level 

Level 



90 
 

                                                      ,                                          (1) 

 

where y + / y-- is the positive / negative velocity of the variable y, which includes 
all factors that cause the growth / fall of the variable y. 
 

The pace is the product of functions that depend only on "factors" - a 
combination of the main variables, which, in turn, are themselves functions of 
system levels: 
 

        ,      (2) 
 

where Fj = gj (yn ... ym) – factors; 
m = m (j) <n, k = k (j) <n (number of levels) 
 

The number of factors is less than the number of major variables in the 
model. In turn, each factor does not depend on all system levels. This is done to 
simplify the simulation task. 

Select the system levels of economic security for construction companies: 
X1 – financial; 
X2 – personnel and intellectual; 
X3 – resource; 
X4 – techno-technological; 
Х5 – political and legal; 
X6 – informational; 
X7 – ecological; 
X8 – Power; 
X9 – market; 
X10 – interface; 
X11 – Innovative. 

 

In fig. 3 shows the index of indicators of the economic security system of 
socio-economic systems of the construction industry, which clearly illustrates the 
causal relationships between system levels, and functional dependencies that 
characterize the interaction of system levels. 

Here is a decipherment of the inscribed characters: 
FЕ – financial efficiency; P – performance; LS – long-term solvency; StS – 

short-term solvency; АR – advances received; QP – qualification of personnel; ST – 
staff turnover; DQ – depreciation of equipment; CR – contractual relations; LC – labor 
contracts; QLSE – qualification of legal service employees; CT –competitiveness of 
technologies; LP – labor protection; NIET – negative impact of external threats; PI – 
protection of information; A – analytics; AI – authenticity of information; IILA – 
imperfection of interaction with local authorities; CP – competitiveness of products; 
MS – market share; ЕAP – effectiveness of advertising policy; AC – advertising costs; 
C – competitors; LS – legal support; RC – reputation of customers; RS – reliability of 
suppliers; IFI – interaction with financial institutions; RP – raising prices; EFCP – 
environmentally friendly construction process; P – penalties. 
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Conclusions and scientific novelty. Thus, the integrated approach to 
organizing the system of economic security of the social-economic systems of the 
construction industry presented in the Orgry takes into account the systemic 
interconnection of each of the proposed components of economic security and 
clearly demonstrates the influence of factors of the external and internal 
environment, reflecting the trends and impact of each of them. 

The proposed approach to the organization of the system of economic safety 
of the activities of the socio-economic systems of the construction industry will 
provide an opportunity to assess their own prospects of functioning and future 
growth opportunities, develop tactics and strategy for development, anticipate and 
avoid negative influences of financial crises, new threats and dangers. 

Ensuring a high or at least sufficient level of each of the listed functional 
components of economic security will lead to the provision of an economic 
security system whose main objective is to support the stable, efficient functioning 
of the socio-economic systems of the construction industry and development in the 
short and long term. 
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канд. екон. наук, ст. викладач Колодяжна Т. В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА СВІТУ: 

ДОКТРИНА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ  

 

Доктрина «Україна 2030» є представленням науково-обґрунтованої 

системи принципів, соціально-економічних і політичних механізмів 

збалансованого розвитку людини та суспільства в Україні. 

Можливості майбутнього розвитку України - це інноваційний стрибок 

прискореного економічного розвитку на основі ефективного використання 

наявного потенціалу людського капіталу та посилення інноваційної 

спроможності національної економіки як невід’ємної складової зміцнення 

конкурентоспроможності країни. 

Україна представлена в декількох доповідях та індексах, які надають 

рейтингове оцінювання технологічної та інноваційної 

конкурентоспроможності країн, зокрема це Глобальний індекс 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Індекс 

економіки знань Світового банку та Загальний інноваційний індекс, що 

оцінюється компанією EuroINNO за підтримки Єврокомісії.  

Відмітимо характерні риси розвитку глобальної економіки та 

глобалізації на сучасному її етапі [3]:  

 уповільнення темпів зростання виробництва світового продукту, 
зокрема з 4,1 % у 2016 р. до 2,3 % у 2017 р. (така тенденція прослідковується 

з 1960-х рр.);  

 поява нової моделі економічного зростання глобальної економіки з 
більш високими темпами економічного зростання у країнах, що 

розвиваються, порівняно з розвиненими; 

 за прогнозами, до 2030 р. і до 2050 р. країни, що розвиваються, 

поступово визнаються головною рушійною силою розвитку глобальної 

економіки;  

 збільшення кількості та глибини системних криз в окремих регіонах 
світу та світової економіки загалом;  

 структурна трансформація національних економік та світової 

економіки як адаптаційного механізму до змін глобального попиту, відтак 

найуспішніші економіки вирізняють швидкі темпи пристосування 

домогосподарств, компаній і урядів до глобальних змін;  

 уповільнення процесів накопичення капіталу в більшості регіонів 
глобальної економіки, зменшення кореляції між глобальним рухом капіталу 

та його акумуляцією в менш розвинених країнах з потенційно більш високим 

рівнем дохідності;  

 поява й посилення впливу нового фактора структурних 

трансформацій, виходу на зовнішні ринки, збільшення виробництва, 

зайнятості та доходів.  
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Так, у 2010-2017  рр. країни, що розвиваються, виробники яких активно 

інтегрувалися до таких мереж, досягли темпів економічного зростання, 

утричі вищих за темпи зростання в інших країнах, що пояснюється: 

 трансформацією глобального макроекономічного середовища, 

регуляторною кооперацією та зближенням національних економік;  

 виникненням та/або подальшим розвитком глобальних інституцій з 

високим рівнем контролю над ринками основних факторів виробництва;  

 поступовим зближенням соціально-економічних умов, чинників і 

механізмів розвитку країн, регіонів і глобальної економіки загалом; 

 глобальною поступовою лібералізацією руху основних факторів 

виробництва (СОТ зафіксувала понад 600 регіональних торговельних угод на 

початку 2016 р.);  

 сповільненням після 2010 р. довгострокової тенденції зростання 

відкритості національних економік, їх залежності від світових ринків, що 

засвідчує збільшення утричі відношення світового експорту до світового 

валового продукту: від 10 % у 1999 р. до 30 % у 2015-2017 рр.; 

 зближенням у глобальному масштабі рівнів доходів, що відобразило 

сповільнення темпів зростання ВВП на одну особу в розвинених країнах (від 

рівня 4,2 % у 1989-1999  рр. до рівня 1,1 % у 2003-2017 рр.) та зростання 

цього показника у країнах, що розвиваються (від рівня 2,6 % у 1989-1999 рр. 

до рівня 4,0 % у 2003-2017 рр.); 

У 2004-2017  рр. серед усіх країн світу лише тридцять досягли 

найвищих темпів економічного зростання. Їх умовно можна поділити на 

певні групи, що наведені на рисунку 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ключові групи країн з найвищими темпами  

економічного зростання у 2004-2017 рр. [3] 

 

 

нафтоекспортуючі країни (Оман і 

Судан); 

малі економіки, які віднайшли 

одну або декілька продуктових 

ніш на світових ринках (Бутан, 

Лаос, Сент-Вінсент, Гренадіни);  

країни, які отримали доступ до 

ємних ринків інших країн або ж їх 

об’єднань (ЄС, США, КНР) і були 

швидко інтегровані до міжнародних 

виробничих мереж (Польща, Чехія, 

Словаччина, Мексика, Індонезія, 

Малайзія та ін.). 

економіки, які реалізували 

стратегії розвитку через активну 

національну промислову політику 

та підтримку недооціненої 

національної грошової одиниці 

(КНР, Тайвань); 
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Жорстка наростаюча конкурентна боротьба на глобалізованих ринках з 

високим ступенем представництва різних суб’єктів потребує від України, яка 

намагається стати гравцем у світовому економічному просторі, не лише 

досконалого знання правил цієї гри, а насамперед розробки й втілення 

довгострокової доктрини збалансованого розвитку.  

Така доктрина має бути розроблена з урахуванням глобальних 

мегатрендів, які стануть об’єктивною реальністю для майбутніх урядів у 

частині їх головної сфери відповідальності щодо досягнення високих рівнів 

щодо забезпечення: 

1. національної безпеки; 

2. соціальної стабільності; 

3. економічного процвітання; 

4. захисту навколишнього середовища.  

За результатами дослідження глобальних мегатрендів міжнародною 

консалтинговою компанією KPMG «Майбутня держава 2030», що було 

проведене в 127 країнах світу, визначено дев’ять головних чинників впливу 

на розвиток держав у найближчі десятиліття (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Основні напрямки розвиту держав  

у найближчі десятиліття [3] 
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Глобальні мегатренди пов’язані між собою, їх вплив лише 
збільшуватиметься з часом, прискорюючи взаємозумовлені зміни в 
економічній, екологічній та соціальній сферах життєдіяльності як окремої 
особистості, так і всього суспільства.  

Найбільш повно взаємозв’язок економічних, екологічних і соціальних 
процесів у глобалізованому світі віддзеркалили «Цілі сталого розвитку», 
ухвалені 25.09.2015 резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення 
нашого світу та наведені на  рисунку 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Розвиток галузей сталого розвитку на період до 2030 року [6] 

 
Зазначені 17 цілей у сфері сталого (збалансованого) розвитку спрямовані 

на викорінення бідності, скорочення нерівності та захисту нашої планети - три 
ключові умови, необхідні для досягнення благополуччя і щастя.  

Водночас у світі з прискореними змінами не лише виникають ризики, а 
й відкриваються нові можливості.  

Для пошуку й найбільш повного використання нових можливостей та 
ефективного управління ризиками в довгостроковому періоді необхідним є 
розроблення політики розвитку на основі ґрунтовного аналізу існуючої 
ситуації та залучення до співпраці всіх зацікавлених сторін  

Таким чином, головне завдання для України полягає у створенні 
надійної економічної системи, яка відповідатиме стратегії національної 
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безпеки, зміцненню та ефективному конкурентному розвитку відповідно до 
цілей збалансованого розвитку, визначених ООН як ключові рекомендації 
урядам усіх країн відповідно до глобальних мегатрендів. 

Глобальні мегатренди в синергії з цілями збалансованого розвитку, 
рекомендованими ООН, формують головні завдання розвитку для України в 
контексті ключових сфер відповідальності уряду (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Ключові сфери  та головні завдання розвитку для України [3] 

 
Головне завдання побудови успішної майбутньої України в контексті 

розгортання глобальних мегатрендів і відповідно до цілей збалансованого 
розвитку полягає у створенні надійної економічної системи, функціонування 
якої забезпечуватиме високі рівні національної безпеки та буде спрямоване 
на зміцнення конкурентоспроможності країни у глобалізованому світі через 
досягнення високої якості життя кожного громадянина.  

Зазначимо основні параметри дій влади, щодо виконання обов’язків 
сьогодення: 

1. системно мислити та розвивати здатність державних службовців 
розуміти системні взаємодії політик і тенденцій разом із відкритістю та 
всебічним розвитком партнерства з фахівцями й експертами; 

2. гнучко та парадигмально мислити задля оперативного управління 
змінами та ризиками; 

3. усвідомити, що традиційні сфери внутрішньої політики все більше 
набувають міжнародних характеристик, це вимагає знання глобальних 
мегатрендів та їхнього впливу для ухвалення обґрунтованих рішень; 

4. посилювати публічність політики й удосконалювати фінансову 
звітність в умовах інтернаціоналізації ринків капіталу; 

5. ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами з найширшим 
використанням нових засобів інформації задля двостороннього спілкування з 
більш вимогливими громадянами.  
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За результатами SWOT-аналізу згідно з методологією «Форсайт», 
ідентифіковані такі сильні сторони національної економіки, а саме: 

 наявність багатогалузевої інфраструктури (військово-промисловий 
комплекс, авіакосмічна промисловість, корабле-, енерго- й 
машинобудування, гірнича промисловість, транспортне машинобудування), 
як основи перебудови економіки за кластерним принципом, що деталізовано 
в частині ІІІ Доктрини (за останні п’ять років промисловий сектор 
національної економіки створює одну шосту українського ВВП: у 2012  р. 
частка продукції видобувної та переробної промисловості у ВВП становила 
18,2 %, у 2016 р. - 17,5 %) [2]; 

 наявність освіченого працездатного людського капіталу, що 
засвідчує 34 рейтингова позиція України зі 140 країн за рейтингом 
Всесвітнього економічного форуму. Зокрема щодо «якості математичної та 
фундаментальної природничої підготовки» - 27 рейтингова позиція, за 
«охопленням вищою освітою» - 11 рейтингова позиція, за наявністю вчених 
та інженерів - 29 місце, тоді як за рівнем початкової освіти - лише 
51 рейтингова позиція; 

 сировинно-ресурсна база для атомної, відновлюваної енергетики й 
точного приладобудування. У надрах України виявлено майже 20 тис. 
родовищ, з яких 8290 за 98 видами мінеральної сировини мають промислове 
значення. З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано майже 
половину промислового потенціалу країни (48 %), особливо в точному 
приладобудуванні, а також тут зайнято до 20 % її трудових ресурсів. Ці 
показники наближаються до показників розвинених країн, де функціонує 
потужне гірниче видобування;  

 вигідне географічне розташування в євразійському просторі, де в 
середньо- й довгостроковій перспективі вагомість транспортних коридорів 
лише зростатиме; 

 унікальні чорноземи у світовому масштабі - на території України, яка 
обіймає майже 0,5 % земної суші, тобто близько 20 % світових чорноземів. 
Їхню вагомість підсилюють висока природна родючість, потужний потенціал 
виробництва рослинної продукції, розгалужена система магістральних 
каналів зрошення, зональне наукове забезпечення рослинництва;  

 один з найбільших ринків у Європі з понад 40 мільйонами споживачів.  
Україна може досягти успіху в міжнародному поділі праці, виходячи з 

її географічного розташування, наявного людського потенціалу та природних 
ресурсів, розвиваючи такі сектори національної економіки, як: аграрний, 
військово-промисловий та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Очікується, що ці три сектори у 2020 р. забезпечать внесок у загальне 
зростання економіки на рівні 43 %, а до 2030 р. цей внесок зросте до 53 %. 
Водночас до 2020 р. внесок у зростання економіки низькотехнологічних і 
сировинних видів економічної діяльності становитиме 35 %, але до 2030 р. 
він має скоротитися до 5 %. Отже, існуюча структура національної економіки 
та традиційна модель управління не спроможні забезпечити збалансований 
розвиток і зростання [2].  
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Україна має найсильніші позиції за показниками освіченості населення, 
а за наявної інфраструктури, у тому числі й медичної, та за умови її 
модернізації за кластерним принципом розвитку промисловості та 
ефективним використанням наявної сировинно-ресурсної бази, можна 
визначити найбільш привабливі сектори для посилення їхнього потенціалу в 
короткостроковій перспективі задля побудови нових стратегічних 
потужностей у довгостроковій перспективі (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Позиції України за рівнем розвитку інституцій, 

 фінансового ринку та макроекономічної стабільності [3] 

 

Водночас перспективні конкурентні переваги створюються на 

внутрішніх ринках, а довгострокове прогнозоване лідерство країн 

забезпечується через активізацію інноваційної економіки та ефективний 

механізм захисту й економічної реалізації прав інтелектуальної власності як 

ключового результату сучасних досліджень і розробок (ДіР, R&D), що нині 

формують і зміцнюють конкурентні переваги розвинених країн (рис. 6 ). 

 
Рисунок 6 – Інноваційна спроможність економіки [3] 
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Інноваційна спроможність економіки держави в результаті направлена 

на привласнення інтелектуальної та технологічної квазіренти - особливого 

виду доходів від використання інтелектуальних ресурсів у середньо- і 

довгостроковому періодах.  

Високі рівні інноваційної спроможності демонструє насамперед світова 

група країн з позитивним технологічним балансом, яку формують США, 

Японія, Франція, Німеччина, Велика Британія, Швеція, Нідерланди, 

Фінляндія та Ізраїль. Домінуюча у цих країнах модель «відкритих» інновацій, 

яка функціонує через ефективну систему патентування та стала дієвою 

платформою для технологічної співпраці завдяки ліцензійній торгівлі та 

комерціалізації винаходів.  

У Глобальному інноваційному рейтингу країн, розробленому агенцією 

Bloomberg, Україна у 2017 р. увійшла до кола 50 країн - лідерів світу за 

рівнем інноваційного розвитку, посідаючи 42 рейтингову позицію.  

Найсильнішими сторонами України, з погляду інноваційності, 

визнаються: охоплення населення вищою освітою (четверта рейтингова 

позиція у світі), патентна активність (27 рейтингова позиція), технологічні 

можливості промисловості (34 рейтингова позиція). Водночас досі низькими 

є рівень інтенсивності наукових досліджень (44 рейтингова позиція) та рівень 

ефективності економіки (50 рейтингова позиція). 

З огляду на зростання населення землі, зменшення біологічних 

ресурсів, стрімке розшарування і нерівність в отриманні доходів між різними 

країнами і групами людей справджуються прогнози щодо швидкої 

поляризації країн світу в межах трьох великих груп: 

-  перша – розвинені країни; 

- друга – країни, які досягають прискореного розвитку; серед них 

Індонезія, Бразилія, Індія, Китай, Туреччина. Водночас за останні 60 років 

імовірність трансферу для країн групи із середнім рівнем розвитку (до цієї 

групи поки що належить Україна) до групи слаборозвинених країн зросла з 

12 % до 21 %, тоді як імовірність трансферу до групи розвинених країн 

знизилася від 18 % до 8 %; 

- третя – бідні, маргінальні країни та країни, які не відбулися  

(failed states). 

При цьому високі позиції України за Індексом розвитку людського 

капіталу Всесвітнього економічного форуму (26 рейтингова позиція у світі) 

катастрофічно обмежує низький рівень Індексу прав інтелектуальної 

власності (лише 115 рейтингова позиція у світі).  

Для інноваційного стрибка Україні необхідно ідентифікувати 

можливий каталізатор і потенційні технології, які можуть бути виведені  

на внутрішній і зовнішні ринки, а також створити відповідні інституційні 

умови.  

Водночас, за умови обмеженості сировинних, ресурсних і фінансових 

можливостей поряд з пошуком внутрішніх джерел інвестування постає 
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завдання активізації взаємодії суб’єктів господарювання в інвестиційних та 

інноваційних процесах на міждержавному та міжрегіональному рівнях.  

Відтак актуалізується подальший розвиток транскордонного 

співробітництва з Європейським співтовариством і залучення України до 

світових виробничих ланцюгів, що стане основою для її входження до 

інтеграційних мегаблоків (зокрема, ЄС), які передбачають виробничу 

кооперацію та співпрацю в усіх галузях і сферах функціонування людини.  

Інтеграція України до міжнародних виробничих ланцюгів вимагає 

зміни економічної парадигми через розгортання механізму мережевізації та 

впровадження кластерного принципу.  

Доктрина спрямована на формування механізмів модернізації 

національної економіки та державного управління в контексті їх адаптації до 

світових трендів збалансованого розвитку, що забезпечить швидке 

досягнення економічних і соціально-політичних результатів і 

рівень ВВП 2030 року - від 710 до 750 млрд дол. США. 

За форсайтними оцінками визначено критичні оперативні чинники 

гальмування розвитку України, а саме: 

1. втрати від військових дій на Сході та окупації Криму становили до 

25 % ВВП; 

2. частка тіньового сектора в національній економіці за експертними 

оцінками стабілізувалася на рівні 50-52 %, хоча, за офіційними даними, у 

січні-вересні 2016 р. рівень тіньової економіки становив 35 % ВВП; 

3. масштаби корупції, що пов'язані з тіньовою економікою, досягли 

14 % ВВП; 

4. застаріла та неефективна система пенсійного забезпечення 

спричиняє суттєвий негативний тиск на національну економіку: за перше 

півріччя 2016 р. видатки Пенсійного фонду України становили майже 13 % 

ВВП (у 2015 р. - 13,4 %); 

5. державний та гарантований державою борг України станом на 31 

грудня 2016 р. досяг 71 млрд дол., причому зовнішній борг становив майже 

дві третини - 64,3 % від загальної суми державного та гарантованого 

державою боргу; 

6. енергоємність ВВП України перевищує середньосвітовий показник і 

показники розвинених країн. За даними Світового банку у 2014 р.,  

на створення одного долара світового ВВП (за паритетом купівельної 

спроможності 2011 р.) витрачалося 0,127 кг нафтового еквівалента,  

в Україні цей показник був у 2,35 разу вищим і становив 0,298 кг н. е.  

на один долар ВВП. 

За умови перевищення 10 % щорічного економічного зростання 

Україна спроможна отримати перспективу приєднання до  

топ-30 конкурентоспроможних країн світу. Але ймовірність досягнення 

таких показників оцінюється у 3 %. Так, США, завдяки ефективній системі 

захисту прав інтелектуальної власності та їх економічної реалізації, щорічно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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отримують 75–80 млрд дол. чистих надходжень - це найпотужніше джерело 

інвестування в майбутнє, насамперед у нові R&D, які створюватимуть 

майбутні конкурентні переваги. Попри те, що за даними Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Україна все ще входить до 

ТОП-50 країн світу з високою винахідницькою активністю, щорічно кількість 

отриманих патентів в Україні зменшується й у сукупності відповідає 

портфелю нових патентів декількох американських університетів. 
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EVOLUTION OF DIGITAL DETERMINANTS  

IN THE COMMUNICATIVE COMPONENTS OF GLOBAL CITIES 

 

Modern city is a complex socio-economic, cultural and informational 
phenomenon, which, on the one hand, acts as a focal point and a symbolic 
expression of global progress of mankind, and on the other, an indicator of the 
marginalization of social institutions, fundamental transformations of the 
underlying principles of social life. Throughout the period of the existence of 
cities, from ancient policies through the ages, to modern global multimillions, 
mankind has developed, embodied and thrown out a lot of forms and methods of 
organizing power relations in multi-layered socio-economic associations on a 
garbage of history. Some models are so unique that they can not be reproduced in 
other social, economic or even geographic conditions. For example, the capital of 
the Netherlands does not look like any not only European, but also general world 
city, not only in cultural, but also in economic and political terms. Without 
reproducing excursions into the history of European cities, let's draw attention to 
the last quarter of the twentieth century, through the prism of the formation of the 
first social networks and digital culture of citizens. It was Amsterdam who was the 
focus of the public at the dawn of the digital era. The 70's and 80's began the 
development of the Digita1 City.1 network, as M. Castells says in his work "The 
Galaxy Internet". Although there is no direct relationship between development 
digital infrastructure and the status of the city's globality, some trends in civil 
society development in the Amsterdam version of the mid-seventies were an 
important indicator of the profound changes of the globalizing society. An 
important feature of the development of the electronic network in Amsterdam was 
the parallel formation of technical and ideological components, the latter was 
reflected in the concept of Amsterdam's public digital culture, which combines a 
variety of scientific, business and government components. The primary initiative 
came from the socially active community of fighters for their rights, entrepreneurs, 
women, cultural minorities, hackers, and so on. 

Here's what M. Castells wrote about: DigitalCity came into effect in January 
1994, initially as an experiment to set up an electronic dialogue between the city 
council and the residents of Amsterdam, as well as a social experiment on 
interactive communication. As the network was successful, it was expanded to a 
completely separate "network community" that provided its users with information 
resources and provided them with opportunities for free communication "2. 
Government institutions, thanks to the availability of economic and social 
resources, quickly took over the administration's initiative and the ideological 
justification of such networks, reflected in the informal oppositions of the early 
1990's in the Netherlands. 
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Current landscape of international relations as well as many other areas of 
people interaction basically determined by the ability of its players to create 
execute and trade high quality informational communicational technologies. In the 
XIX early XX century humanity discovers extremely powerful weapons. It was the 
times of scientists and huge steps in social development. But after all history 
repeated and military groups received new advantage in local and international 
conflicts [7]. We all have plenty of examples of how a human race can erase in 
minutes all the achievements of previous decades of technical and social evolution.  

During entire social-historical process human development goes by loop and 
any new stage is an another page in the story of one`s glory and others fall. At the 
very beginning of the international relations era communications between societies 
was determined by several aspects. First of all we should mention geographical 
preconditions for society to become powerful international player. Convenient 
location in the heart of the trade routes was a great advantage for the territory to 
raise its power as economic and political leaders in the region. At the same time 
geography has its opposite side. Physically distances between the main international 
players were huge. And there were no way for information to spread quicker than a 
bird can fly or even a horse can run. The second condition was comparatively poor 
literacy level especially in the rural area that in the Middle Ages was an absolutely 
dominating in every country. Written way of information spreading was unavailable 
for the majority of human population even in the XVIII century. The third condition 
is that almost all territories politically were ruled by autocratic forms of the state 
power organization with the absolute will of one or several men. As a result – 
absence of any even primitive forms of the political participation for the citizens 
(frankly speaking except metropolitans). Since first round world trips society moves 
ahead in many sides of human being. But the one thing still the same: relations 
between people can be found as confrontation or cooperation.  

International relations have long periods of controversial development loops, 
causes dramatic changes in the world order. These changes can be seen in different 
dimensions for example horizontal and vertical. Vertical changes connected with 
social mobility moves of former strong politically states [2]. Depends on the 
economic factors such as natural resources and its value in particular time one state 
can move up or down in the world power hierarchy. Informational processes on the 
global level leads to fair play, we mean if you have a well you definitely have 
ability. Information became aware in a few last decades. It makes an informational 
dimension of society more and more politically dependent. Political sphere at the 
same time is fulfilling with informational communicative technologies and becomes 
more internationally oriented. When on the first of April Elon Mask joking tweets 
that he is bankrupt he lost some of the value of his companies at the moment. 

Studying informational era in its political dimension we have a reasonable 
intension to use institutional approach. It will help us to clarify what new 
standards, norms and rules of the foreign policy relations will be appropriate for 
the developing countries between them and with developed societies that already 
have more sophisticated and multilayer digital infrastructure, intensive 
communications, sustainable political systems [6]. Special attention should be paid 
to the international political institutions that appears in the global area with the 
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participation of developing countries. Their shared influence on the landscape of 
international relations continues to grow each year.  

From the other side contemporary trends of urbanization leads to 
redistribution between the share of the city citizens and rural habitants. Scientific 
background for this phenomenon we can find in the Kiel Nordstrems theory of 600 
cities in couple decade [1].  For the last fifty years we can observe a trends of 
urbanization caused by the strong desire of the man to have a better life. Big city 
gives its habitants plenty of different opportunities in all areas of everyday living. 
City life always attracts representatives from all social layers and each of them has 
his own set of dreams, perspectives, believes, leans to some political and 
economical thoughts. The key point of the XXI century is informational dimension 
of social structure. Today’s megapolises and megalopolises with more than 10 
million permanent residents appears as nodes of social and political relationships, 
determines the economic development of entire regions. Digital and informational 
infrastructure that have dramatically changed international relations was born in 
cities like Amsterdam, Tokyo, Dubai, London and many others. First digitizing 
steps of the society communicative infrastructure were determined by realized 
necessity of few people in fast and stable channels for the bites transitions on the 
long distance. From that period a lot of things happened with the world political 
landscape. When the era of a Cold War ended key political players realized that 
world informational flows changed and the geometry of geopolitical system could 
never be the same [4]. The majority of authorities in the both camps felt frustration 
because they can hardly care with temporary absence of the external enemy for the 
state and nation. US liberal society is based on the ideas of economic freedom. 
Soviet society was built on the ideology of specific social order and community. 
Nevertheless both have exploited an idea of external enemy on the informational 
communicative layer of social structure. From this side they were the same. 
Ordinary people can also be compared by the criteria of political culture. It was 
non-atavistic in both societies. But the principal differences can be found in the 
communication between people and the state. Western humancentrist approach 
lays the foundations of the national idea even in such undefined conditions of this 
term American society. Soviet way was to create in common mind the idea of 
strong society through the powerful state. Human appeared on the second place 
after community and common goals. In western culture there are no common goals 
except some kind of «national dream». This is a difference [5].  

As a result we can build an evolution line that describes the process of 
communicative infrastructure development through analyzing its components. 
Nowadays, we all are spectators and participants in the process that leads to the 
social construction of new institutional norms, standards, codes, new types of 
international relations. Supported by the informatization of developing societies 
the idea of a new type of social capital rises in the close ties with social 
interactions layer. Types of social processes in society reflect on international 
relations as well as in the balance of political forces in the world [3].  
New established institutional norms, standards, and codes also form here a specific 
type of world order. Such types of social processes include: rivalry and 
cooperation. In the very beginning of the new century we can observe a trend of 
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cooperation more often than rivalry. At the same time, another destructive process, 
leaded by globalization, determines separate development of individual territories, 
with their own similar culture, traditions, and political institutions. Modern 
informatization of society has the same influence on both globalization and 
regionalization.  ICT facilitates communication infrastructure and transforms 
society with more stable social ties. Any social system depends on such cyclic 
rhythms as restoring a minimum balance. Nevertheless in addition to cyclic 
rhythms, social systems also have age-old trends, particular cultural forms. This 
cyclicity penetrated many global processes and the institutionalization of 
international relations makes it possible to raise a number of questions about how 
the disposition of forces in the world arena will change, this also allows us to 
indicate the most significant trends in the globalization and communicative layer of 
society that are likely to become the result of long-established cyclic processes. 

Modern megapolices are rapidly turn into giant gadgets in every sphere of 
public life. Telecommunication technologies and total computerization dominate, 
new technologies can radically change the appearance of cities and the lifestyle of 
their inhabitants. 

Nowadays, 50% of the population occupies 1% of the planet's territory.  
By 2050, 70% of the world's population will live in cities wich by that time will 
hardly grow to 2% of the planet`s territory. Growing needs of people will require the 
development of infrastructure and the widespread introduction of new technologies.  

For instance South Korean Seoul has two outstanding achievements in the 
use of communication technologies. In the megapolis there is a system of 
electronic government, that journalists called «the death of the bureaucracy”. This 
system allows residents of the city remotely ask for documents, pay taxes and vote. 

The second achievement is the system of environmental monitoring and 
reasonable energy consumption, which allows the city with a population of  
5 million people to significantly reduce the cost of electricity and harmful 
emissions in the atmosphere. 

A significant computer system helps to fight for ecological ideals in  
Los Angeles. Centralized management of electricity distribution is carried out here. 
In particular, the system optimizes the lighting and air conditioning of large 
buildings, depending on how many people are in at a the time. L. A. has a digital 
monitoring of water supply - the system that controls the water leakage in the pipes.  

In Tokyo, that has long time been called a gadget city, there is a complex system 
for traffic monitoring. The city, where more than 10 million people permanently reside, 
practically does not know traffic jams. 17 thousand sensors operates on the roads which 
constantly transmit traffic information to the traffic center. The center's computers in 
real time manage 15 thousand smart traffic lights, distributing traffic flows along detour 
routes and preventing jams and emergency situations. 

Blockchain technology Block 2.0 is the second important step in the 
development of the blockchain industry, that in autumn 2014 was in the active 
formation phase. Since the Blockchain 2.0 is still being developed, there are many 
different categories, descriptions and conceptualizations. Standard classifications 
and definitions are still being formed.  
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Blockchain 1.0 is designed to decentralize cash settlements, and Blockchain 
2.0 is for decentralizing markets in a broader sense. It supports transfers through 
the block of many other types of assets in addition to the currency, from the 
moment of the creation of any unit to the moment of its transfer or division. 

The basic idea is that by using the decentralized transaction log function, 
you can register, confirm and transfer all types of contracts and ownership. Satoshi 
Nakamoto called escrow deals, guarantees, tripartite arbitration and multilateral 
signature. Blockchain allows you to redefine all types of financial transactions, 
including transactions with securities, shares and companies, croud money, debt 
obligations, mutual funds, annuities, pension funds and all sorts of derivative 
financial instruments (futures, options, swaps, etc.). 

System also allows to move public documents to a distributed journal of 
records: certificates of ownership of land and real estate, certificates of registration 
of vehicles, business licenses, marriage certificates and death certificates. With the 
help of a blockchain, it is possible to confirm digital certificates, for example, 
driving licenses, identity cards, passports and voter registration certificates. You 
can also store private documents, for example, debt receipts, loans, contracts, 
wagers, signatures, wills, powers of attorney and escrow.  

Intangible assets, such as patents, trademarks, copyrights, domain names, 
can also be protected and transferred through a distributed record log.  For 
example, to protect an invention, instead of registering a trademark or patent, you 
can encode it in a distributed log of records, with a date and time stamp. So it will 
be possible to confirm the existence of the invention at a certain point in time. 

Blockchain technology can be used to maintain registries of all kinds, 
inventory and accounting transactions with assets in the financial sector, various 
sectors of the economy and in cash settlements; in operations with real (objects of 
the physical world) and non-material (voting, ideas, reputation, intentions, medical 
data and information) assets. This scenario of blockchain technology use creates 
opportunities for the development of various classes of applications in all business 
segments related to money, markets and financial transactions. 

The asset presented on the blockchain becomes a smart asset, deals can be 
made through smart contracts. The main idea of smart assets is the implementation 
of transactions with any property in the models based on the blockchain. Assets 
can be either material (home, car, bicycle, computer) or virtual, such as stocks, 
orders or copyright (books, music, digital art images). 

For instance the use of a blockade for the management of art images with 
limited circulation and their transfer is Swancoin, where an illustration made on  
a 30 × 30 cm varnished plywood is available for purchase and transfer. All assets 
can be registered in a distributed log of records, and all owners of a secret key can 
control ownership of them. The owner can sell the asset by transferring the secret 
key to another person. 

Thus, a smart asset is an asset whose ownership is regulated through a block 
of custody using contracts in accordance with applicable law. For example, a smart 
contract, properly configured, can automatically transfer ownership of a vehicle 
from a financial company to an individual after all loan repayments have been 
completed, that automatically confirmed by other smart contract contracts. 
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The key goal of a smart asset is to manage the property and access to the 
asset by registering it as a digital asset in the locker and having access to the secret 
key. In a number of cases, real assets can be managed literally with the help of a 
blockchain. A smartphone can be unlocked after confirming the user's ID, encoded 
in the locker. Blockchain technology allows you to organize identity authentication 
and access verification with more easy, flexible and customizable methods in real 
time than those are. It can be achieved through the elegant integration of existing 
hardware solutions and digital software technologies. 

Transactions of smart assets with the help of a blockchain are a completely 
new idea, to which users are not yet prepared. Encoded property rights are 
implemented using code. The code is started automatically by the technical 
infrastructure - this means that it is programmed to work depending on the code, 
and cannot deviate from it. If the code provides for the transfer of property, it 
cannot fail. Thus, smart assets on the basis of blockchain mean the possibility of 
implementing distributed decentralized asset management systems, as well as 
assets sold through code. This can lead to a significant transformation of 
legislation in the sphere of property ownership and to simplification of any 
transactions with property. Decentralization of the transaction log, underlying the 
block-technology, is the main factor in the context of smart assets and smart 
contracts. Assigning an object with property of some kind of clever properties 
makes it possible to conduct operations with such objects without requiring a high 
level of trust. This reduces the cost of insurance against fraud and misconduct, but 
more importantly, it makes it possible to operate much more than previously 
accepted, since sides do not need to trust each other. For example, it is possible to 
lend money through the Internet, using the borrower's smart assets as collateral, 
thereby making lending more competitive and profitable. 

In addition, it is likely that due to clever contracts executed in decentralized 
networks, the number of mistakes can significantly decrease. As you know, most 
of the falls on disputes related to contracts - 44% in the US and 57% in the UK. 
This can be avoided due to the higher accuracy of drafting agreements and the 
introduction of automated mechanisms for their implementation. Nick Szabo, the 
popularizer of the Crypto-currency and the theorist of smart contracts, believes that 
the problem of contracts is related to the wider problem of inefficient (that is, 
irrational) decision-making. This situation can be managed with the help of such 
automated mechanisms as smart contracts. 

Summing up, it can be noted that the definition for blockchain technology 
has been given repeatedly, and yet the blockchain is a safe, distributed, open and 
inexpensive database technology, which may make it an ideal tool for modernizing 
public services in electronic. There are many areas for experimentation and 
innovation, and yet several of them can be identified as an ideal environment for 
the use of blocking technologies. 

The first and most obvious area of application of the block system in e-
government includes aspects related to the verification and adjustment of various types of 
activities - licenses, permits, various types of transactions, processes, events. This 
technology allows convenient, safe and transparent management of such procedures. 
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In addition, the block is an ideal environment for storing property rights for 
any physical assets - different registers of real estate and land. The security of such 
electronic identification is indisputable, the use of blockchain technologies can 
allow all citizens to use public services without fear of being compromized. 
Blockchain technology will function like a regular passport and provide its owners 
with access to a wide range of services. 

Another important dimension of the communicative perspectives lays in the 
field of economic attractiveness of the region. Nowadays unfortunately but rather 
naturally Ukraine doesn’t have visible appearance of the global cities. Even though 
conducting the research, measuring economic indicator we can find such 
perspectives for future.  Our research aimed to uncover favorable region of 
Western Europe to become a global influential area.   

According to the present legislation, a whole range of indicators is analyzed 
to identify disproportions in regional development in East European region, 
including the gross regional product per capita, the volume of realized industrial 
output per capita, the volume of gross agricultural output per person (in 
comparative prices), the volume of investments in fixed capital per person, the 
volume of work performed per person, the volume of direct investments per 
person, the amount of payments and fees (obligatory payments) to the budgets and 
state trust funds mobilized by the bodies of the State’s Tax Services (excluding the 
budget reimbursement of tax and value added) per capita, the volume of local 
budgets without transfers (general and special funds) per person, the volume of 
goods exports per person, the size of the average monthly salary of employees, the 
amount of arrears of wages per employee, the unemployment rate of the population 
( according to the methodology of the International Labor Organization) at the age 
of 15-70, the level of provision of housing by the population, the level of crime per 
10 thousand population, the average size of pensions, the ratio of the number of 
pensioners to the average payroll number of employees. 

According to domestic legislation, two methods are commonly used to 
assess the inter-regional differentiation of socio-economic development of regions. 
First defines the differences between the most prosperous and the most 
problematic regions, for which the formula is: 
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where Сі – amount of differentiation of і; 
xmax i – maximum average of i; 
xmin i – minimum average of i. 
 
For instance, in Ukraine according to the State Statistics Service, the region 

with the largest gross regional product per capita in 2017 was Kyiv  
(UAH 155,904). Lugansk region with an index of 10778 UAH per person was the 
worst region. Thus, the difference between the most prosperous and the most 
problematic regions was 14.47. 
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The assessment of the inter-regional differentiation of the socio-economic 
development of regions by the second method takes place in three stages. In the 
first stage, the average value of the indicator is calculated by the formula  
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where Xj – index of the region;  
n – amount of regions. 

 

In the second stage, the value of the standard deviation of regions is 
determined. For this, the following formula applies 
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where the difference between x and x  is the absolute deviation of the value j 
indicators of the regions. 

 

Finally, in the third stage, the coefficient of variation is calculated: 

                                                   x

С
К в

в 
                                              (4) 

The most up-to-date data on the gross regional product proposed by the State 
Statistics Service of on its website relate to 2017. They do not consider the 
temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city of 
Sevastopol and part of the area of the anti-terrorist operation. Thus, in 2017, this 
indicator was calculated for 25 regions: 24 obl. and city of Kiev. The total amount 
of GRP per capita, calculated based on data from the State Statistics Service, is 
UAH 1047440, and therefore, the average GRP per capita is UAH 41897.6.  
It should be noted that only six regions have the GRP per capita value above the 
average: Kharkiv, Zaporozhye, Kyiv, Dnipropetrovsk, Poltava regions and Kyiv. 

The value of the standard deviation of the GRP regions from the average, 
according to our calculations, is 26627,2145. The standard quadratic deviation  
(for 25 regions) is 1065,08858. 

It is crucial to estimate disproportionality of the development of regions with 
the help of the given indicators only in dynamics. A base is needed for comparison.  

In our opinion, for comparison, it is necessary to use data for 2013, because 
in the next 2014 there was a radical reorientation of the Ukrainian economy in the 
external sphere in favor of cooperation with the countries of the European Union. 
In the same year, the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, 
and the European Union, the European Atomic Energy Community and their 
Member States, on the other hand began to execute (at least partially). According 
to this document, Ukrainian producers were able to export products to the 
countries of the European Union without paying customs duties (within the limits 
of the corresponding quotas). All this has created certain prerequisites for 
overcoming the structural and regional disparities inherited by East European 
region from the Soviet Union. In 2014, an occupied part of the territory of Ukraine 
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was also occupied and military events began, which significantly affected 
production volumes and population. 

The difference between the most prosperous and most problematic regions 
has almost doubled. The explanation of such a rapid growth can be found on the 
website of the State Statistics Service of Ukraine. In 2013 and 2015, the most 
prosperous region was Kyiv, but the most problematic region has changed. 
Chernivetska regionranked last in terms of GRP per capita in 2013, and in 2015, 
Lugansk region was the last place. Thus, the rapid growth of the disagreement 
between the most prosperous and the most problematic regions is due to the socio-
economic problems of one region - Luhansk. The difference between Kyiv and 
Chernivtsi region in 2015 was 7.67, which is not much different from the 2013 
indicator (7.12). However, disproportionality, however, has increased. 

The average GRP per capita increased from 29081 to 41898 UAH. Of 
course, these data can’t indicate the presence (or absence) of economic growth, 
since for the analysis used nominal rather than real indicators. But the comparison 
of GRP per capita in some regions with average values suggests an increase in 
differentiation, since in 2013, eight regions had GRP (per capita) more than the 
average, while in 2017 there were only six. 

Finally, the coefficient of variation has increased from 0.60 to 0.64, which 
also reflects an increase in regional disproportionality. Thus, all indicators show 
that over the period of 2013-2015, the economic differentiation of the regions of 
East Europe has increased. 

During the years of independence, a significant number of recommendations 
have been proposed to overcome socio-economic disproportions in the regions. For 
example, the Ukrainian economist L. E. Simkov distinguishes a complex of tasks, 
which is necessary for the achievement of this goal [8, p. 127]. One of these tasks 
is a realistic assessment of the regional potential that will ensure its effective use, 
by neutralizing the weaknesses of the region's development and by intensifying the 
strong ones. The second task proposed by the mentioned author is actively solved 
in East European region in recent years. Its essence is to develop and adopt 
normative documents that not only regulate regional policy, but also ensured its 
decentralization. The third task is to identify the regions the long-term strategy of 
socio-economic development, as well as the development and implementation of 
regional development programs, considering the opportunities of each region. 
Conducting structural reorganization of the regions creating conditions for placing 
production in economically backward regions, is the fourth task. Fifth task: the 
development and practical implementation of the system of regional incentives to 
create conditions for improving the efficiency of the region through more full use 
of its resources. Other recommendations include increasing the business and 
innovation activity based on the interaction of local government, industrial 
enterprises and economically active population; increase of investment 
attractiveness of the region; ensuring social consolidation; strengthening the 
regional consciousness of the population. 

In our opinion, a promising factor in overcoming regional disproportionality in 
East European region is high economic activity. As the President of the Ukrainian 
Union of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine correctly noted, because of the 
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steady reduction of the population of our country, the domestic market is constantly 
narrowing. An additional advantage of exports is the relative stability of the purchasing 
power of foreign consumers (the main trading partner of Ukraine in recent years is the 
European Union), while domestic demand is substantially decreasing because of 
devaluation of the hryvnia. Thus, the strategy of economic growth oriented to domestic 
consumers should include a set of measures to improve the socio-demographic situation 
in problem regions. Instead, economic growth, due to an increase in export volumes, is 
theoretically possible today. In addition, the most problematic regions located mainly in 
the western part of the country, have now benefited from a favorable geographical 
position through the reorientation of Ukrainian exports from the Russian Federation to 
the countries of the European Union. 

It should also be remembered that reducing the disproportionality of regional 
development may occur not only due to the economic growth of problem regions, 
but also because of the reduction of production volumes by leaders of regional 
development. In the situation with East European region, the reduction of 
production by leading regions can be explained by two main reasons. The first is 
the loss of control over part of the territory. This concerns mainly the Donetsk 
region, which ranks 5th in terms of GRP (per capita) prior to the beginning of 
military events in the east, and in 2015 it has occupied only 21st place. The second 
reason is the reduction of exports to the Russian Federation, which at one time was 
(and sometimes remains) the main foreign partner for certain regions of Ukraine. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА  

ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН 

 

Українські підприємства вимушені функціонувати в умовах, що 

характеризуються високим ступенем невизначеності, тому, здійснюючи 

господарську діяльність, вони постійно стикаються з неочікуваним впливом 

зовнішнього середовища, яке на сьогодні є досить нестабільним. Зовнішні 

фактори впливу, ті, які не залежать від діяльності підприємства, називають 

екзогенними. До таких факторів можна віднести, наприклад, спад 

кон'юнктури в економіці в цілому, значний рівень інфляції, нестабільність 

фінансового і валютного ринків, політичну нестабільність тощо, – всі вони 

характеризують реалії сучасної України. Таким чином особливої 

актуальності в нашій країні набуває проблема вдосконалення механізму 

адаптації підприємств до змін в зовнішньому середовищі та здатність 

своєчасного реагування на них. Від можливостей підприємства 

пристосуватися до екзогенних змін залежить його стабільне функціонування 

на ринку, що забезпечить перевагу над конкурентами. 

Дослідженням розвитку соціально-економічних систем присвячені 

роботи таких науковців, як Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Петришин Н.Я. [1], 

Бурмака М.М. [2], Бондар Т.В. [4], Таран-Лала О.М. [5]. Систематизація 

проявів впливу екзогенних факторів відображена у роботах Гаврися М.О. [3], 

Грінченко Р.В. [6], Матюх С.А. [9], Ларки Л.С. [14] та інших. Разом з тим 

недостатньо дослідженими залишаються аспекти управління розвитком 

соціально-економічних систем при адаптації їх стратегії до екзогенних змін. 

В останні десятиліття суттєво посилилась дія чинників глобалізації 

світової економіки, тому проблема адаптації підприємств до змін 

зовнішнього середовища стала ще більш нагальною.  

Доцільно зазначити, що будь-яке підприємство, функціонуючи у 

ринкових конкурентних умовах, а особливо в умовах тотальної глобалізації, 

повинно володіти інформацією про стан та перспективи власного розвитку, 

існуючі та потенційні проблеми з метою своєчасного розроблення 

обґрунтованих управлінських рішень, які спрямовані на підвищення 

ефективності та результативності діяльності. Саме діагностика діяльності 

підприємства, яка має яскраво виражений цільовий характер, покликана 

сформувати необхідну інформаційну систему підтримки прийняття 

управлінських рішень, яка ґрунтується на результатах аналізу, порівняння, 

узагальнення, групування, економіко-математичного моделювання тощо [1]. 

З огляду на вищесказане можна зробити висновок, що запорукою 

довгострокового виживання та ефективного розвитку є застосування 

підприємством стратегічного управління, яке передбачає встановлення цілей 
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підприємства на підставі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Оскільки зовнішнє середовище швидкозмінне, то розвиток підприємств 

вимагає жвавих реакцій з боку керівників. Формування цілей має 

враховувати динаміку зовнішнього середовища та встановлювати параметри 

найприйнятнішого стану підприємства за певний період. 

Ураховуючи те, що підприємство за своєю природою є соціально-

економічною системою, при адаптації до екзогенних змін доцільно основну 

увагу сфокусувати на моніторингу стану досягнення цілей підприємства. 

Система цілей підприємства повинна періодично переглядатися 

керівництвом та коригуватися під впливом екзогенних змін. Ринкове 

середовище функціонування соціально-економічної системи диктує жорсткі 

умови конкуренції, вижити й стати лідером в яких можливо лише на основі 

своєчасної реалізації програм розвитку. Тому в сучасних умовах економіки все 

більшої актуальності набувають питання розвитку таких систем, їх 

спроможність достатньо швидко та з мінімальними необхідними витратами 

реагувати на потреби ринку і зміни зовнішнього і внутрішнього середовища [2]. 

Чинники невизначеності поділяють на зовнішні і внутрішні. 

Прикладом зовнішніх чинників є нові економічні умови поставки і реалізації 

продукції, інноваційні досягнення наукових установ; останні податкові та 

митні зміни тощо. Внутрішніми факторами є: реконструкція і реформування 

підприємств, впровадження нових форм організації і оплати праці, зміни в 

кількісному і якісному складі працівників; розбіжностей у зв'язку з 

погіршенням морального клімату в колективі, технічні та технологічні 

помилки фахівців, надійність техніки тощо. 

На сучасному етапі українська економіка в цілому, і кожне окреме 

підприємство, піддаються впливу додаткових факторів нестабільності, 

оскільки традиційні проблеми вітчизняної економіки і соціальної сфери зараз 

ускладнені військовим конфліктом у країні, а також суттєвим рівнем 

нестабільності на валютному ринку [3]. 

В даній роботі буде сконцентровано увагу на екзогенних чинниках, 

оскільки для прийняття раціональних управлінських рішень, що 

забезпечуватимуть ефективне функціонування та розвиток підприємства, а 

також, досягнення цілей його діяльності, необхідний всебічний і ретельний 

аналіз характеру впливу зовнішніх сил.  

Можливість високого рівня розвитку залежить від проектної структури 

соціально-економічної системи того чи іншого ієрархічного рівня та ступеня 

повноти урахування системних відносин. Тривалість розвитку залежить від 

інтенсивності та типології факторів зовнішнього середовища, а також від 

накопиченого потенціалу системи. Коли дія факторів зовнішнього 

середовища спрямовується відповідно до тенденції структурних змін 

системи, яка іманентно їй властива, соціально-економічна система 

спроможна забезпечити сталий розвиток [4]. 

Таким чином, з одного боку, підприємства мусять постійно 

усвідомлювати новий характер змін у довкіллі й ефективно на них реагувати, 

з іншого боку, потрібно розуміти, що й самі підприємства продукують зміни 
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в зовнішньому середовищі, створюючи та випускаючи нові види товарів і 

послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, 

устаткування, технологій. 

Характерними особливостями функціонування підприємства на ринку є 

висока швидкість та динамічність змін, що відбуваються на ньому. Така 

швидкість та динамічність накладають свій відбиток на необхідність 

адаптації діяльності підприємств до цих змін. Адаптивність – здатність 

змінювати форми й методи управління залежно від обставин, що виникають. 

Вона можлива, якщо система управління здатна міняти в залежності від 

ситуації свою структуру й правила (алгоритми) дій [5]. Адаптивність – одна з 

необхідних умов надійності. Управління адаптаційними змінами, що 

базується на науково обґрунтованому підході, є запорукою формування 

конкурентоспроможного підприємства в умовах ринку [6]. 

Аналізуючи процес управління адаптацією діяльності підприємств до 

змін, необхідно вирізняти їх можливі варіанти, що існують в сучасних 

умовах. Виділяють ряд ознак, за якими класифікують зміни, а саме: 

1) за рівнем виникнення; 

2) за функціональними напрямами діяльності підприємства; 

3) за цільовою спрямованістю; 

4) за характером змін; 

5) за типом розвитку; 

6) за факторами виникнення; 

7) за спрямованістю розвитку; 

8) за ймовірністю виникнення. 

Детальніше зупинимося на шостій класифікаційній ознаці – за 

факторами виникнення зміни поділяються на екзогенні та ендогенні. 

Визначення переліку чинників, які впливають на діяльність сучасних 

підприємств є одним із найважливіших завдань ефективного управління. Такі 

чинники групують у дві основні групи: чинники, що діють ззовні (екзогенні) 

та внутрішні чинники (ендогенні). 

Зовнішнє середовище охоплює сукупність господарських суб’єктів, 

економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних 

інституційних структур та інших зовнішніх щодо підприємства умов і 

чинників, що характеризуються складністю, мінливістю, взаємозалежністю і, 

як правило, невизначеністю. Мінливість, тобто швидкість зміни оточення 

підприємства, сьогодні є основною його характеристикою [7]. 

Здатність соціально-економічної системи досягати поставлених цілей 

визначається тим, якою мірою процесам управління притаманні властивості 

стабільності, оперативності, адаптивності, безперервності, оскільки вони 

сполучаються між собою [5]. 

Успішне досягнення цілей можливе, коли керівництво підприємства 

адекватно оцінює його потенційні можливості та слабкі сторони. Оскільки 

кожне підприємство функціонує у певному середовищі, то в ринковій 

економіці саме середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності 

підприємства, навіть, великою мірою, детермінує його існування.  
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Середовище підприємства поділяють на зовнішнє (макросередовище та 

мікросередовище) та внутрішнє. Оскільки в даній роботі аналізуються 

екзогенні чинники впливу, тобто ті, які діють на підприємство ззовні, тож 

детальніше зупинимося на першій складовій.  

Загальною рисою екзогенних факторів тобто факторів зовнішнього 

середовища є їхня неконтрольованість з боку підприємства, оскільки вони не 

залежать від нього. Тобто, зовнішнє середовище може здійснювати суттєвий 

вплив на діяльність підприємства та окремих працівників, але, при цьому 

вплив зовнішнього середовища не контролюється підприємством і 

підприємство не може впливати на нього. Відповідно до цього можна 

говорити про те, що якщо зовнішнє середовище здійснює несприятливий 

вплив на діяльність підприємства, послабити цей вплив підприємство може 

за рахунок укріплення своїх сильних сторін у внутрішньому середовищі [8]. 

Отже, до зовнішнього середовища підприємств належать: 

– макросередовище (віддалене оточення), яке складається з факторів 

непрямої дії, тобто тих, що переважно прямо не пов'язані з конкретним 

підприємством, зате створюють певне сприятливе або несприятливе 

середовище для його господарсько-бізнесової діяльності. У межах 

макросередовища діють наступні фактори: економічні, соціальні, політичні, 

правові, науково-технічні, технологічні, культурні, демографічні, природні, 

міжнародні чинники та умови підприємницької діяльності в країні.  

– мікросередовище (безпосереднє оточення) – це середовище 

безпосереднього впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які 

безпосередньо контактують з підприємством. У межах мікросередовища 

діють такі фактори: постачальники, клієнти, конкуренти, посередники, так 

звані контактні аудиторії – заклади ринкової, суспільної, державної 

інфраструктури, з якими контактує підприємство (банки, біржі, засоби 

масової інформації, суспільні організації, місцеві державні органи та ін.). 

Існує думка, що саме чинники мікросередовища є своєрідним провідником 

впливу на підприємство факторів макросередовища [9]. 

Коливання кожного з перерахованих факторів здатне вплинути на 

діяльність підприємства, тож таку можливість необхідно враховувати при 

формуванні цілей підприємства, причому варто брати до уваги, що характер 

цього впливу буде залежати від рівня управління. 

Соціально-економічна діагностика діяльності підприємства передбачає 

цільове оцінювання його стану, тенденцій та перспектив розвитку на основі системи 

індикаторів з метою інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень, спрямованих на усунення проблемних моментів та слабких 

сторін організації чи використання шансів умов функціонування і сильних позицій 

підприємства із врахуванням соціальної складової [1]. 

Для оптимізації процесу постановки та формулювання цілей 

підприємства доцільно застосовувати технологію SMART-оцінювання, що 

дозволяє всебічно оцінити можливості та бар'єри на шляху досягнення цілей, 

а також знайти підґрунтя для зростання бізнесу. SMART – це абревіатура, 

утворена першими літерами англійських слів: конкретний (Specific); 
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вимірний (Measurable); досяжний (Attainable); доцільний, значимий 

(Relevant); обмежений в часі (Time-bounded).  

Розшифровка слова SMART визначає основні вимоги до постановки 

цілей, що потрібні для запуску психологічних механізмів їх реалізації. 

SMART-підхід  дає змогу з самого початку систематизувати всю наявну 

інформацію, визначити ресурси, терміни і сформулювати точні, конкретні 

завдання. 

Реалізація нової парадигми розвитку сучасних підприємств обумовлює 

потребу визначення впливу екзогенних зовнішніх факторів на стратегію 

діяльності вітчизняних підприємств. 

Епіцентр стратегічного орієнтиру діяльності товаровиробників на 

національному та світовому ринках поступово переміщується з сфери 

економії витрат окремого товаровиробника в економію суспільних витрат за 

рахунок підвищення ефективності управління інтегрованими виробничими 

системами. Іншими словами, перехід до постіндустріального типу розвитку 

обумовлений змінами, що відбуваються як у соціально-культурній, так і 

техніко-технологічній сферах, які здійснюють синергетичний вплив на 

стратегічні орієнтири та перспективи розвитку товаровиробників за рахунок: 

1) сфери економіки, де відбувається перехід до наукоємного та 

нематеріального виробництва; 2) сфери зайнятості, що характеризується 

домінуванням класу спеціалістів та техніків, які є основою для формування 

інтелектуально-креативної еліти; 3) «осьового принципу», згідно з яким 

джерелом інновацій є теоретичні знання. Відповідно, наука стає 

безпосередньою виробничою силою, а наукова діяльність – провідною 

сферою діяльності. Результатом перетворення науки в безпосередню 

виробничу силу стає збільшення питомої ваги знань у виготовлених товарах, 

що призводить до зниження ресурсоємності виробництва; підвищення 

конкурентоспроможності продукції та отримання високого рангу у 

економічній стратифікаційній системі. 4) майбутньої орієнтації, що базується 

на технічних та технологічних видах діяльності; 5) створенні нових 

«інтелектуальних технологій» [10]. 

За ієрархією в системі управління виділяють чотири види стратегій, які 

відповідають різним організаційним рівням компанії.  

Корпоративна стратегія – це стратегія найвищого рівня для компанії і 

сфер її діяльності в цілому. 

Стратегія бізнесу (ділова стратегія) – це стратегія найвищого рівня для 

вузькоспеціалізованих компаній або стратегія другого рівня для 

диверсифікованих компаній (рівень окремих господарських підрозділів 

Функціональна стратегія існує окремо для кожного функціонального 

напряму діяльності диверсифікованої чи вузькоспеціалізованої компанії 

(стратегія маркетингу, стратегія фінансів тощо).  

Операційна стратегія є вужчою стратегією для окремих структурних 

одиниць (заводів, магазинів та ін.) та окремих відділів (всередині 

функціональних напрямів). Повинна вирішувати специфічні проблеми, пов'язані 

з досягненням поставлених перед окремими підрозділами компанії цілей. 
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Стратегію трактують як певний план діяльності підприємства, 

пов’язаний із позицією підприємства на зовнішньому ринку, як на поточний 

момент, так і в майбутньому. Стратегія спрямована на реалізацію основних 

довгострокових цілей підприємства 

Можна зробити висновок, що стратегія – це такий компонент 

стратегічного менеджменту, який дозволяє підприємству досягати чітко 

встановлених цілей підприємства, забезпечити конкурентоспроможність на 

ринку, тобто забезпечити такий стан підприємства, щоб воно могло успішно 

працювати у жорстких ринкових умовах [11]. 

Стратегія підприємства легко описується за допомогою чотирьох 

елементів: стратегічних цілей, сфери діяльності, способу здобування 

конкурентної переваги та функціональних стратегій. Стратегічні цілі 

вказують напрям діяльності підприємства, встановлюють спосіб мотивування 

працівників та способи проведення контролю за виконанням планів. 

Стосовно вимог до стратегічних цілей, більшість авторів дотримуються 

ідентичних думок і виділяють наступні вимоги: конкретність, вимірюваність, 

досяжність, сумісність, конкретний термін прогнозування, гнучкість, 

стимулюючий характер, забезпечення можливості розробки конкретних 

планів дій [12]. Розглядаючи вимоги до стратегічних цілей, ряд вчених 

пропонує використання SMART-принципу.  

Виходячи з визначених вимог, до принципів формування стратегічних 

цілей доцільно віднести формалізованість, стратегічність, системність, 

досяжність, хронологічність, узгодженість, гнучкість, послідовність 

формування. Принцип послідовності формування передбачає формування 

зовнішніх стратегічних цілей на підставі аналізу зовнішнього стратегічного 

потенціалу підприємства, а внутрішніх стратегічних цілей – на підставі 

зовнішніх. 

Таким чином ціль має яскраво виражений вектор розвитку, який сприяє 

позиціонуванню підприємства у відповідному сегменті ринкових відносин в 

якості результативної організації, що вдало поєднує місію, цілі, стратегію, 

тактику та отримує позитивні результати на основі здійснення економічної 

діяльності. Правильно поставлена ціль має стимулювати розвиток 

підприємства в усіх його багатогранних аспектах. В рамках технології 

SMART правильність цілі відображається через її характеристики [13]. 

Механізм трансформації системи цілей підприємства під впливом 

екзогенних змін наведено на рисунку 1, з якого видно, що аналіз впливу 

екзогенних факторів повинен бути логічно пов’язаний з ризик-аудитом 

діяльності підприємства; характер впливу екзогенних факторів доцільно 

класифікувати за вектором впливу (позитивний, нейтральний, негативний). 

Інструментарій SMART-оцінювання вихідних цілей дозволяє визначити 

стратегію-орієнтир для подальшої діяльності. 

Зупинимося детальніше на методичному забезпеченні основних етапів 

трансформації системи цілей підприємства під впливом екзогенних змін. При 

аналізі впливу екзогенних факторів пропонуємо застосовувати метод 

експертних оцінок. Розроблена форма для опитування наведена у табл. 1, 2. 
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Рисунок 1 – Схема трансформації цілей підприємства 

під впливом екзогенних змін 

 

Проведення ризик-аудиту дозволяє суттєво підвищити обґрунтованість 

заходів з мінімізації рівня ризику. Традиційно основними напрямами для 

мінімізації ризику є уникнення ризиків, лімітування концентрації ризиків, 

хеджування, диверсифікація, розподіл ризику та внутрішнє страхування [14]. 

На етапі проведення ризик-аудиту діяльності підприємства доцільно 

здійснювати якісне та кількісне оцінювання ризиків. При якісному 

оцінюванні ризиків доцільно визначити, які саме ризики впливатимуть на 

результати діяльності підприємства, при кількісному оцінюванні ризиків – 

з’ясовується розмір збитків підприємства при настанні ризикованої ситуації. 

Розглянемо процес трансформації цілей підприємства під впливом 

екзогенних змін на прикладі ТОВ НВП «Алькор Дизайн», яке спеціалізується 

на виробництві та збуті декоруючих елементів для керамічної плитки. 
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Таблиця 1 

Форма для аналізу впливу екзогенних факторів (макросередовище) 

Фактори Вагомість фактору 
Оцінка впливу 

(максимум – 10 балів) 
Зважена оцінка 

Економічні 0,2 3 0,6 

Соціальні 0,1 6 0,6 

Політичні 0,1 5 0,5 

Правові 0,2 4 0,8 

Науково-технічні 0,1 6 0,6 

Технологічні 0,1 7 0,7 

Культурні 0,05 5 0,25 

Демографічні 0,05 5 0,25 

Природні 0,05 5 0,25 

Міжнародні 0,05 5 0,25 

Разом 1,00 – 4,8 

 

Як видно з результатів опитування, загальний вплив факторів 

макросередовища спричиняє негативний вплив (4,8 бали з 10 можливих). Це 

можна пояснити нестабільною економічною та політичною ситуацією, 

складністю правового поля діяльності підприємства. 
 

Таблиця 2 

Форма для аналізу впливу екзогенних факторів (мікросередовище) 

Фактори Вагомість фактору 
Оцінка впливу 

(максимум – 10 балів) 
Зважена оцінка 

Постачальники 0,3 7 2,1 

Клієнти 0,3 6 1,8 

Конкуренти 0,2 5 1,0 

Посередники 0,1 5 0,5 

Контактні аудиторії 0,1 5 0,5 

Разом 1,00 – 5,9 

 

Сукупний вплив факторів мікросередовища також має більш 

негативний характер, хоча ситуація дещо краща у порівнянні з впливом 

факторів макросередовища (5,9 балів з 10 можливих). 

Ризик-аудит діяльності підприємства здійснено за основними видами 

підприємницьких ризиків. Результати аудиту свідчать про досить складні 

умови ведення бізнесу підприємством, тому цілі підприємства потрібно 

змінювати згідно новим умовам підвищеного ризику. 

Наступний етап трансформації системи цілей підприємства при 

адаптації до екзогенних змін – аналіз відповідності наявних цілей 

підприємства новим умовам господарювання. 
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SMART-оцінювання вихідної системи цілей підприємства 

пропонується здійснювати за основними рівнями стратегічного управління: 

корпоративна стратегія, стратегія бізнесу, функціональна стратегія, 

операційна стратегія (див. табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Форма для SMART-оцінювання цілей підприємства (корпоративна стратегія), 

максимальна оцінка – 10 балів 

Напрям 

оцінювання 

S 

(Specific) 

унікальність 

M 

(Measurable) 

можливість 

виміру 

A 
(Appropriate) 

актуальність 

R 

(Realistic) 

реалістичність 

T 

(Time 

bound) 

обмеженість 

у часі 

Корпоративна 

стратегія 
8 4 8 7 10 

Стратегія 

бізнесу 
9 6 7 6 10 

Функціональна 

стратегія 
7 8 6 8 10 

Операційна 

стратегія 
8 9 6 8 10 

 

Результати оцінювання системи цілей ТОВ НВП «Алькор Дизайн» за 

основними рівнями стратегічного управління свідчать про досить високий 

рівень її збалансованості. Високі оцінки за критерієм «Обмеженість у часі» 

відображають розуміння керівництвом підприємства необхідності визначати 

горизонти планування при процесі формулювання цілей. Не досить високі 

оцінки за критерієм «можливість виміру» свідчать про якісний характер цілей, 

які не завжди можна оцінити за допомогою системи кількісних показників. 

Оскільки оцінювання впливу екзогенних змін показало негативні 

результати, ТОВ НВП «Алькор Дизайн» доцільно адаптувати систему цілей 

відповідно до пасивної конкурентної стратегії. При трансформації системи цілей 

підприємства під пасивну конкурентну стратегію активізується песимістичний 

варіант значень показників згідно планів стратегічного розвитку. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

– екзогенні зміни постійно супроводжують господарську діяльність 

підприємств, тому удосконалення методичних підходів щодо адаптації 

підприємств до цих змін є актуальною проблемою; 

– трансформація системи цілей підприємства повинна відбуватися за 

основними рівнями стратегічного управління на засадах SMART-технології 

оцінювання, що дозволяє здійснити комплексне оцінювання адекватності 

системи цілей підприємства новій ринковій ситуації; 

– проведення ризик-аудиту при дослідженні впливу екзогенних змін на 

підприємство дозволяє визначити необхідність коригування системи цілей 

підприємства згідно основними типами конкурентних стратегій, що складає 

певну наукову новизну проведеного дослідження; 
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– апробація запропонованого методичного підходу щодо визначення 

доцільності трансформації системи цілей підприємства при його адаптації до 

екзогенних змін у діяльності ТОВ НВП «Алькор Дизайн» свідчить про 

необхідність застосування сценарного підходу при стратегічному плануванні 

ключових показників ефективності бізнесу, що дозволяє скоротити 

тривалість строку реакції на екзогенні зміни; 

– оцінювання впливу екзогенних факторів одночасно з проведенням 

ризик-аудиту діяльності підприємства та SMART-оцінювання системи його 

цілей дозволяє досягти синергетичного ефекту за рахунок підвищення 

узгодженості системи цілей підприємства за основними рівнями 

стратегічного управління та підвищення обґрунтованості господарських 

рішень підприємства в умовах ризику. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ БУДІВНИЦТВА В СТРАТЕГІЇ  

СТАЛОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Актуальність. Сьогодні концепція сталого розвитку є вельми 

актуальною для України, оскільки передбачає збалансований розвиток країни 

і регіонів, при якому економічне зростання, матеріальне виробництво і 

споживання, а також інші види діяльності відбуваються в межах здатності 

екосистем відновлюватися і в умовах досягнення оптимального балансу між 

задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх 

поколінь. Інклюзивність розвитку означає створення максимальних 

можливостей для працевлаштування та участі всіх верств населення в усіх 

сферах життєдіяльності країни, а також забезпечує справедливий розподіл 

результатів праці.  

Будівництво є однією з найважливіших галузей національної економіки, 

від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в 

країні. Зокрема, значення цієї галузі для економіки країни полягає у тому, що 

капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць та 

використовує продукцію багатьох інших галузей господарства. Із розвитком 

будівельної галузі розвиваються виробництво будівельних матеріалів і 

відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія та металообробка, 

нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова 

промисловість, транспорт, енергетика тощо. Будівельна галузь України є 

стратегічно важливою в розвитку національної економіки, оскільки забезпечує 

значні надходження до бюджету та сприяє вирішенню соціальних проблем. 

У зв’язку з цим постає актуальне питання визначення місця  

і обґрунтування ролі будівництва в стратегії сталого та інклюзивного 

розвитку країни. 

 Результати дослідження. Будівництво, як відомо, є однією з галузей 

матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди (основний 

капітал) національної економіки як для сфери матеріального, так й 

нематеріального виробництва, а саме – завершені або підготовлені до 

введення в експлуатацію виробничі будівлі і споруди, складські приміщення, 

під'їзні внутрішньозаводські і зовнішні транспортні шляхи, інженерні мережі 

(водопостачання, каналізація, теплопостачання, електропостачання тощо), які 

разом утворюють об'єкт виробничого призначення. До об'єктів, що 

задовольняють безпосередньо людські потреби індивідуально-сімейного чи 

публічного призначення можна віднести житлові будинки різного типу, 

школи та інші освітні і державні установи, заклади охорони здоров'я, музеї, 

кінотеатри, стадіони, в'язниці тощо. Задовольняючи виробничі і споживацькі 

потреби, суспільство завдяки будівництву створює і відновлює свій 

виробничий і людський потенціал (ресурс або капітал).  З іншого боку,  
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у сфері будівництва беруть участь різні галузі національної економіки, які 

забезпечують його металом і металоконструкціями, цементом, 

лісоматеріалами, будівельними машинами, транспортом, пальним, 

енергетичними та іншими ресурсами. У сфері будівництва використовується 

приблизно до 50% будівельних матеріалів, близько 18% металопрокату, 40% 

пиломатеріалів, більше 10% продукції машинобудівної промисловості.  

Вартість транспортних витрат на будівництво різних об'єктів досягає 20% [4, 

c. 17]. Займає певне місце будівництво і в системі національних рахунків 

(СНР – 93), зокрема, у міжгалузевому балансі (таблиці "витрати-випуск"). 

Отже, очевидно, що будівельна галузь,  взаємодіючи з іншими 

галузями і сферами національної економіки, отримуючи від них необхідні 

ресурси з одного боку, а з іншого – забезпечуючи їх основними фондами 

(основним капіталом), а населення – об'єктами соціально-культурного 

призначення, породжує значний ефект мультиплікації (примноження) 

приросту сукупного (валового) національного продукту та національного 

доходу. Цей ефект вперше помітив на початку 30-х років ХХ століття 

англійський учений Р. Кан, а потім цю ідею розвинув у своїй теорії відомий 

англійський учений Дж. Кейнс, який опублікував у 1936 році всесвітньо 

відому працю "Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей". Сутність цього 

ефекту пов'язана з тим, по-перше, що витрати одних суб'єктів 

господарювання  перетворюються  у  доходи  інших  (споживачів  та  

підприємців). По-друге, останні знову витрачаються або заощаджуються у 

певній пропорції. У цьому зв'язку Кейнс обґрунтував так званий "основний 

психологічний закон"–  чим більше схильність у суб'єкта господарювання до 

заощаджень, тим менше грошей повертається у кругообіг доходів-витрат, 

тим менший ефект мультиплікації. Очевидно, що найбільший ефект 

мультиплікації існує в будівництві, оскільки воно, як вже зазначалось вище, 

задовольняє своєю продукцією попит і домогосподарств, і підприємців, які 

купують об'єкти виробничого та комерційного призначення, і державні 

потреби. В економічній літературі також відзначалося, що один робітник 

будівництва забезпечує роботою сімох суміжних робітників інших галузей, 

тобто за цим співвідношенням вартості утворених робочих місць можна 

говорити про досить значний ефект мультиплікації, що створюється 

будівництвом. 

Треба також підкреслити, що саме завдяки такому ефекту можна 

фіксувати початок або кінець ділового (бізнесового) циклу (піднесення або 

спад), оскільки саме будівельна галузь першою реагує на зміни у сукупному 

попиті країни (споживацькому, інвестиційному, державному), які пов'язані з 

тією чи іншою поведінкою домогосподарств, інвесторів та держави як 

замовників будівельної продукції, їх очікуваннями та фінансовими 

ресурсами. Так, як підкреслюють експерти, інвестування в основний капітал 

стало головним двигуном відновлення економічного зростання у 2016 році. У 

2017 році валове накопичення основного капіталу у складі ВВП зросло (у 

співставних цінах) на 18,2% і забезпечило майже стільки же (18%) загального 

приросту ВВП. При цьому найбільш показовий приріст відбувся саме у 
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будівництві – на 26,9%. Випуск будівельних металевих конструкцій 

збільшився на 17,8%, машин та обладнання для добувної промисловості і 

самого будівництва на 34,7% [5, с.7]. 

Але капітальні інвестиції зростали, як знову ж таки підкреслюють 

експерти, в основному завдяки власним коштам підприємств, частка яких у 

фінансуванні інвестицій у 2017 році склала 69,9%. Разом із тим банківський 

сектор сьогодні фактично відійшов від інвестиційного кредитування: частка 

кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ серед джерел 

капітальних інвестицій склала трохи більше 5 відсотків (5,3%) [5, с.7]. 

Приблизно така ж ситуація і в житловому будівництві, в якому протягом 

останніх років змінюється співвідношення обсягів інвестицій. Якщо раніше 

залучення коштів, як правило, відбувалося за рахунок коштів підприємств та 

організацій, а також бюджетних коштів, то сьогодні основний акцент 

робиться на залучення коштів населення. Так, за рахунок коштів населення у 

2017 році (32802,5 млн. грн.) було забезпечено 7,3% від загального обсягу 

капітальних інвестицій. В цілому, житлове будівництво за останні два роки 

зросло на 37% [6]. Фахівці будівельної галузі вважають, що саме за рахунок 

зростаючого попиту на житло, будівельники зберігають темпи зростання 

виробництва. Але при цьому попереджають, що можуть виникати проблеми з 

реалізацією готової будівельної продукції, якщо не буде підтримки з боку 

держави, зокрема, по створенню державних житлових програм [7, с.11]. 

Будівництво слід аналізувати в контексті функціонування та останніх 

тенденцій розвитку ринку нерухомості.  У ринковій економіці поряд з 

іншими видами ринків ринок нерухомості є одним з найважливіших 

складових економічної системи. Разом з тим, він має свої особливості 

функціонування й розвитку. Зокрема, нерухомість можна розглядати  як 

інвестиційний актив, але його можна віднести і до категорії товару. Численні 

особливості ринку нерухомості дають підставу характеризувати його як 

специфічний сектор національної економіки, що характеризується циклічним 

характером розвитку, високим ступенем регулюючого державного впливу, 

незбалансованістю попиту та пропозиції, мінливістю вартості об'єкта 

нерухомості, високим рівнем трансакційних витрат. Первинний ринок житла 

пов'язаний із будівництвом і продажем нових будівель. Вторинний ринок 

житла – це операції, пов'язані з купівлею-продажем наявних житлових 

будівель. Кожен із ринків має свої об'єкти, суб'єкти, організаційну структуру, 

навколишнє середовище, джерела фінансування, які відображають ступінь 

соціально-економічного розвитку країни, її національні, географічні та 

кліматичні особливості. Останнім часом на українському ринку нерухомості 

спостерігається стійка тенденція до зниження вартості житла, в основному, 

внаслідок високих темпів зростання пропозиції та підвищення тарифів. 

Під час аналізу ситуації в будівельній галузі необхідно враховувати 

специфіку виробничого процесу. З моменту прийняття рішення про забудову 

до введення об’єкта в експлуатацію може пройти значна кількість часу. 

Внаслідок цього, найбільш конкурентоспроможними виявляються великі 

організації, які мають доступ до довгострокових джерел фінансування. 
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Нестача площ, придатних для будівництва, зумовлює те, що інвестиційний 

цикл може тривати декілька років і вимагати великих вкладень. А це виключає 

можливість прискореного розвитку галузі в середньостроковій перспективі. 

У зв’язку з актуальністю питання, виникає нагальна потреба у 

дослідженні існуючих проблем у будівництві щодо досягнення сталого та 

інклюзивного розвитку із визначенням конкретних завдань з покращення 

його стану в Україні.  

Однією з основних проблем розвитку будівництва залишається 

зростання собівартості робіт, що пов’язано із подорожчанням основних 

складників будівництва. Для підтримки рівня рентабельності будівельні 

компанії змушені підвищувати вартість робіт та послуг, що в результаті 

негативно впливає на динаміку попиту з боку інвесторів.  

Збитковість будівництва на сьогоднішній день пов’язана з високим рівнем 

витрат на будівельно-монтажні роботи, низькою окупністю техніки й 

інвестиційних проектів. Ще одним важливим фактором, який зумовлює 

збитковість будівельної галузі, стало різке падіння інвестиційної активності в 

державі. 

Повільне зростання довгострокового кредитування також обмежує 

можливості для нарощування фінансування інвестиційних проектів. 

Скорочення обсягів наданих позик громадянам і нефінансовим корпораціям 

на придбання, будівництво та реконструкцію об’єктів істотно знижує попит 

на них. Несприятлива сучасна економічна ситуація також  негативно 

позначається на фінансовому стані підприємств і організацій будівельної 

галузі.          

Важливою проблемою сьогодення залишається те, що в Україні 

спостерігається певна неузгодженість існуючих загальнодержавних, 

регіональних та місцевих програм, зорієнтованих на сталий розвиток. 

Чинними є десятки програм загальнодержавного, регіонального та місцевого 

значення, які прямо чи опосередковано стосуються сталого розвитку. Проте, 

внаслідок постійної нестачі фінансових коштів або «заморожування» 

реалізації державних цільових програм, їхня ефективність та 

результативність є дуже низькою.  

Найбільш гострими проблемами в Україні на сьогодні залишаються: 

- недосконалість нормативно-правової бази у галузі будівництва та 

виробництва будівельних матеріалів; 

- незначний обсяг впровадження інноваційних матеріалів, підходів, 
систем і технологій у будівництво; 

- відсутність висококваліфікованих фахівців, які володіли б знанням 
інноваційних будівельних технологій і навичками менеджменту; 

- низька якість матеріалів і, як наслідок, недостатня якість готової 
будівельної продукції та житла; 

- зношеність основних фондів значної кількості підприємств 

будівельної галузі; 

- відсутність наукового обґрунтування та розробки новітніх 

енергозберігаючих технологій в будівництві та експлуатації об’єктів. 
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Крім цього, й досі відчувається певний вплив фінансово-економічної 

кризи на будівництво. Основною метою державного управління будівельним 

комплексом в умовах кризи є розробка і проведення такої політики, яка 

забезпечить стабілізацію і розвиток в інтересах задоволення потреб 

будівельників, інвесторів і населення. При цьому, стабільний розвиток 

будівельної галузі багато в чому залежить від використання державою 

ефективних механізмів реалізації антикризової політики. Вибір механізмів 

реалізації антикризової політики держави повинен враховувати широкий і 

особливий спектр ризиків, що мають вплив на будівництво як процес, на 

галузь в цілому і міжгалузеві відносини. Зокрема, будівельна галузь тісно 

пов’язана із виникненням фінансових ризиків, напрямки яких стосуються - 

інвесторів, забудовників і спеціалізованих підрядних організацій. Ризик як 

економічна категорія породжується невизначеністю майбутньої економічної 

й фінансової ситуації, спричиненої, в тому числі, технічними і соціально-

економічними умовами, відсутністю достовірної інформації про реальність 

джерел фінансування будівельного контракту, а також неможливістю 

спрогнозувати появу та розвиток певних умов у сфері капітального 

будівництва в економіці загалом. 

Крім цього, особливістю підприємств будівельної галузі є їхня 

чутливість до чинників макроекономічного середовища. Саме тому, 

основним завданням для забезпечення ефективності функціонування 

будівництва в цілому є мінімізація негативного впливу зовнішнього 

середовища за допомогою стратегічного управління. Для подолання 

кризового стану необхідно дотримуватися наступних принципів: ефективне 

використання усіх видів ресурсів підприємств, контроль за діяльністю 

замовників і обґрунтування кошторисної вартості об’єктів, що будуються, 

зведення до мінімуму числа об’єктів, що одночасно будуються. В зв’язку з 

цим будівельним підприємствам необхідно об’єктивно визначати свою 

конкурентну позицію, виявляти ключові зовнішні чинники, що впливають на 

обсяги виробництва, створювати нові конкурентні переваги. В результаті, 

вихід з кризового стану будівельної галузі можливий за рахунок поєднання 

ефективних регулюючих заходів з боку держави і стратегічно визначеної 

діяльності будівельних підприємств. 

Зважаючи на процес старіння основних фондів, скорочення введення 

нових фондів, падіння виробничого потенціалу та потужностей будівельних 

підприємств та організацій, а відповідно, скорочення обсягів виконуваних 

робіт та зменшення ваги амортизації основних засобів в структурі витрат на 

виробництво підрядних робіт, невідкладним постає завдання технологічної 

модернізації, інвестування інноваційних процесів та впровадження інновацій 

в будівельній галузі. 

Технологічна модернізація галузі –  це якісно нова технологічна база 

для її розвитку, сформована на основі інноваційно-інвестиційних факторів, 

яка повинна забезпечити підвищення конкурентоспроможності. 

Інновації поділяються на дві групи – інноваційні процеси та 

інноваційні продукти. До першої групи відносяться виробництва, у яких 
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основну роль відіграють інноваційні технології, що забезпечують зниження 

витрат виробництва. Підприємства впроваджують засоби автоматизації і 

механізації виробничих процесів з метою зниження витрат виробництва й 

підвищення продуктивності. До другої групи входять продуктові інновації,  

основна мета яких – підвищення якості й розширення асортименту продукції, 

зменшення залежності від імпортної сировини й матеріалів. Інноваційна 

активність підприємств другої групи не є високою внаслідок тривалості 

процесів розробки, випуску й впровадження нової продукції. 

До основних інновацій в будівництві можна віднести: створення нових 

будівельних матеріалів, речовин та суміші, нововведення в самому процесі 

проектування і спорудження будівельних об’єктів, інновації монтажних і 

сполучних робіт (з ремонту, реконструкції, реставрації об’єктів будівництва). 

При цьому, одним із найважливіших критеріїв розробки інноваційних 

матеріалів і технологій є зручність у використанні об’єктів будівництва. 

Також сюди входять інновації в самому процесі  будівництва - система 

робочого процесу, безпека трудової діяльності, продуктивність праці.  

У будь-якому випадку інновації в галузі будівництва мають позитивні 

наслідки для суспільства. Використання новаторських підходів, систем і 

матеріалів дає можливість не лише удосконалювати вже існуючі принципи 

побудови, але й створювати принципово нові технології, форми та методи. 

Однією із найважливіших переваг впровадження інновацій в будівництво є 

екологічність. Створення нових штучних будівельних матеріалів, вторинна 

переробка відходів, безвідходне виробництво, використання сучасних 

енергозберігаючих технологій передбачають мінімальний вплив на стан 

навколишнього середовища. Крім того, значна кількість інновацій 

спрямовані на економію фінансових коштів, які інвестуються у будівництво 

без втрати якості і терміну експлуатації об’єкта. Завдяки впровадженню 

новітніх технологій, можна істотно знизити вартість житла і кількість 

споживаних природних ресурсів. Слід зазначити, що з метою безпечної 

експлуатації впровадження інновацій у галузі будівництва повинно 

супроводжуватися ретельною перевіркою і апробацією перед використанням.   

Інноваційна діяльність тісно пов`язана з інвестиційною. З іншого боку, 

інвестиції  (державні, приватні, іноземні або спільні)  створюють матеріальну 

основу для інновацій.  

Одним із основних завдань інвестора є вибір об’єктів інвестування, які 

мають найкращі перспективи розвитку та забезпечують найвищу 

ефективність інвестицій. Об’єктами інвестування є капітальне будівництво, 

інновації, фінансовий капітал, а також майнові права. 

Кількість будівель, споруд та об’єктів, які будуються або здаються в 

експлуатацію, визначаються можливостями інвесторів. А можливості 

інвесторів вимірюються обсягами капіталовкладень, які вони можуть 

витратити на будівництво. 

Розвиток будівельної галузі зумовлений, насамперед, наявністю 

мотивації щодо інвестування в основні виробничі фонди, відповідних 

законодавчих та правових актів в сфері інвестиційної діяльності. Основні 



129 
 

виробничі фонди є важливою складовою матеріально-технічної бази 

будівництва і займають центральне місце в інвестиційній діяльності. Саме 

вони характеризують економічні та виробничі можливості галузі, визначають 

темпи та масштаби її розвитку. Необхідність інвестування в основні 

виробничі фонди підприємств будівельної галузі залишається актуальною 

внаслідок їх зношування, що досягає доволі високого рівня і має тенденцію 

до зростання.   

Сьогодні інвестиційний ринок у галузі будівництва перебуває у 

незадовільному стані внаслідок відсутності достатнього обсягу 

платоспроможного попиту у суб’єктів господарювання та населення, 

реального конкурентного середовища, дієвого законодавства в сфері 

інвестиційної діяльності та капітального будівництва, необхідної державної 

підтримки.  

Таким чином, відсутність необхідного державного фінансування, 

недостатність вітчизняних та іноземних інвестицій, практично відсутність 

фінансування недержавними структурами, у тому числі комерційними 

банками, і нерозвиненість фондового ринку значно ускладнюють процес 

впровадження інновацій, а, відповідно, й технологічну модернізацію 

будівельної галузі. 

Дієвим інструментом вирішення зазначених проблем може стати 

використання механізму державно-приватного партнерства, який є вагомим 

джерелом інвестицій. Державно-приватне партнерство є системою відносин 

між державними та приватними партнерами, що побудована на принципах 

рівності партнерів та узгодженості їх інтересів, при реалізації яких 

можливості обох партнерів об’єднуються з відповідним розподілом ризиків, 

відповідальності та отримання позитивного кінцевого результату для 

взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі. В інноваційній сфері воно 

передбачає взаємодію держави і приватного сектору в процесі всього 

інноваційного циклу, починаючи від проведення наукових досліджень і 

впровадження розробок до виробництва наукомісткої високотехнологічної 

продукції. 

З метою активізації державно-приватного партнерства для сприяння 

розвитку будівельної галузі доцільно залучити на український ринок 

міжнародні інвестиційні фонди для фінансування спільних бізнес-проектів і 

популяризувати через ЗМІ та Інтернет - ресурси позитивний ефект від 

співпраці бізнесу з органами державної влади у вирішенні  нагальних 

проблем будівельної галузі на засадах сталого розвитку. 

З огляду на вищесказане, до нагальних завдань з покращення стану 

будівельної галузі України слід віднести: 

- модернізацію або оновлення на інноваційних засадах основних 
фондів підприємств будівельної галузі;  

- розвиток будівельної інфраструктури;  
- розробку довгострокових програм з розширення можливостей 

фінансування будівництва органами державної влади; 
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- побудову ефективних взаємовідносин із такими суб’єктами як 
фінансові установи, транспортно-логістичні компанії, науково-дослідницькі 

центри; 

- розвиток державно-приватного партнерства в будівельній галузі як 

форми довгострокової взаємодії сторін.  

На початку 2015 року академік Геєць В.М., опублікувавши статтю 

"Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому 

розвитку України" започаткував широку дискусію серед фахівців країни 

відносно формування нових інституційних передумов задля переходу на 

інноваційний шлях розвитку економіки і суспільства України з урахуванням 

нових викликів і загроз (внутрішніх і зовнішніх). Зокрема, він зазначає, що 

"сучасний зміст політики розвитку України, здатний вести країну до 

економічного зростання, з одного боку, багато в чому залежатиме від 

імплементації інституційних інновацій у сфері економічного і суспільного 

життя, які з'явилися після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а з іншого – 

стане логічним продовженням неодноразово наголошених, але не втілених у 

життя намірів, перш за все – у сфері інновацій, спрямованих на модернізацію 

економіки. Їх реалізація вимагатиме також інституційних змін, насамперед, у 

тих секторах української економіки, які можуть використати нагромаджений 

людський капітал та відповідні матеріальні і фінансові ресурси… У свою 

чергу, модернізація на новій технологічній основі охоплює і традиційні види 

діяльності, які є базовими в сучасному індустріальному чи 

постіндустріальному поступі…" [8, с.13]. Очевидно, що до таких видів 

діяльності можна віднести і будівництво, обробну і добувну промисловість, 

транспорт і зв'язок та інші галузі, але, безумовно, з використанням у цих 

галузях нових видів техніки, технологій, матеріалів тощо. 

Серед ключових компонентів сучасної промислової стратегії В.М.Геєць 

називає наступні:  

- партнерство уряду та промисловців як інституційний механізм 
інноваційних змін; 

- визначення середньо- і довгострокових цілей на основі аналізу 

виявлених проблем майбутнього розвитку, а також стратегій за видами 

діяльності; 

- підтримка урядом розробки нових технологій та їх комерціалізації 
відповідно до визначеної стратегій; 

- створення та підтримку інститутів розвитку за пріоритетними 
видами діяльності в напрямі підвищення конкурентоспроможності економіки 

країни; 

- деякі інші заходи в окремих сферах і секторах економіки, а також 
складових макроекономічної політики [9, с.14-17]. 

На необхідності проведення активної промислової політики 

наголошують і інші провідні вчені України: д.е.н., професори Звєряков М.І. 

[13, с.6-7], Єщенко П.С. [11, с.12-15], Кіндзерський Ю.В. [14]. Але при 

цьому, як справедливо підкреслює Ю.В. Кіндзерський, "без змін у відносинах 

власності та подолання явища олігархії традиційні заходи економічної 
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політики для стимулювання розвитку будуть неефективними" [14, с.37]. При 

цьому деякі з них підкреслюють особливу роль будівництва у вирішенні 

важливих стратегічних завдань економічного, соціального та екологічного 

розвитку країни. Так, д.е.н., проф. Гриценко А.А. пропонує на прикладі 

вирішення житлової проблеми в Україні створювати за допомогою держави 

інституційні умови поєднання попиту і пропозиції на окремих ринках, 

зокрема, житловому. Для цього, на його думку, треба створити такий 

інститут розвитку як державно-публічна неприбуткова кредитна установа, 

метою якої є кредитна підтримка реалізації такої важливої програми як 

житлова (аналогічно можна вирішувати і інші проблеми суспільства). Така 

кредитна установа, отримавши довгострокове рефінансування під 

символічний відсоток (наприклад, 0,5%), може кредитувати громадян через 

банківські установи, що вибрані для реалізації програм як свої оператори 

(тобто банківські установи отримають тільки компенсацію своїх витрат плюс 

нормальний прибуток на ці витрати). Кредитна установа також компенсує 

свої витрати через збільшення процентної ставки, за якою вона отримала 

рефінансування від центрального банку, на величину, що компенсує лише її 

власні витрати. З огляду на масштаби рефінансування,  вважає автор цієї ідеї,  

це зовсім незначна величина.  

Далі, комерційні банки, діючи за угодою з кредитною установою, 

укладають тристоронні угоди (між банком, громадянином і будівельною 

організацією), видають кредит громадянам, а вони вже віддають гроші 

будівельній організації для будівництва їх житла. За таких умов кредитні 

ставки можуть складати не вище 3-5% річних. При цьому, строки сплати цих 

кредитів можуть бути диференційованими залежно від поточних доходів 

громадян. Важливо також те, що цей механізм не буде інфляційним, оскільки 

гроші випускаються в обіг під реалізацію реального товару (житла); 

позитивно діятиме у напрямі зниження загального рівня процентних ставок; 

не створюватиме конкуренцію між неприбутковою кредитною установою і 

комерційними банками; забезпечуватиме чіткі завдання і відповідальність 

усіх суб'єктів [10, с.52-53].  

Висновки та наукова новизна. Аналізуючи програми президента, 

уряду України і, навіть, неурядових громадських організацій [1,2,3], можна 

зробити висновок, що на сучасному етапі будівельна галузь знаходиться поза 

увагою керівництва країни і територіальних громад і виживає як може. 

Фахівці наголошують також, що без підтримки цій галузі важко протистояти 

кризі і пропонують також цілу низку конкретних заходів [7, с.11].  

Проведене наукове дослідження показує, що ситуація, яка склалася 

сьогодні в будівництві, виникла переважно через відсутність цілісної 

державної стратегії розвитку будівельної галузі, скорочення попиту на 

будівельні роботи та житло, недосконалість кредитної системи. 

 Не зупиняючись детально на причинах такого стану речей в 

національній економіці взагалі і будівництві, підкреслимо, що, по-перше, 

сьогодні вельми необхідна розробка загальної власної державної стратегії 

дострокового і збалансованого в економічному, соціальному і екологічному 
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аспектах розвитку або сталого, інклюзивного розвитку. Цієї ж думки 

дотримуються провідні економісти нашої країни [8-14]. По-друге, одну з 

ключових ролей у цій стратегії повинна відігравати, на нашу думку, 

будівельна галузь, яка є інтегруючою і синергетичною галуззю національної 

економіки та породжує значний ефект мультиплікації. Її важливе значення 

розуміють уряди не тільки розвинених країн світу, але й країн, що сьогодні 

потужно розвиваються (Китай, Індія, Бразилія, Сінгапур, Таїланд, Туреччина 

та інші).   

Отже, визначення місця і обґрунтування ролі будівництва, адекватна 

оцінка його сучасного стану має бути підставою для подальшого 

реформування та впровадження державних програм підтримки, розробки 

стратегії сталого та інклюзивного розвитку країни. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

НА ПОРОЗІ РЕФОРМ 

 
В сучасному світі дуже посилився вплив зовнішніх факторів на економіку 

країн, в тому числі і на економіку України та її регіонів. Економіка регіональних 
окраїн тісно пов'язана з традиційним укладом життя людей на місцях та 
активізацією міграційних потоків населення, що робить вразливою національну 
економіку. 

На фоні стрімких політичних процесів почалося руйнування 
корпоративно-коопераційної інфраструктури, міжрегіональної кооперації, 
перекоси в економічному розвитку регіонів, що призводить до порушення їх 
економічної безпеки. Це наглядно порушує принципи сталого розвитку 
соціально-економічних систем, що супроводжується проблемами з трудовою 
зайнятістю населення, понижує показники людського розвитку, викликає 
екологічний дисбаланс, деградацію навколишнього середовища і зневіру 
людей у своїй правовій захищеності у своєму майбутньому. 

Тобто актуальність розробки та обґрунтування стратегій регіонального 
розвитку є давно очікуваною, вкрай важливим завданням сьогодення. 
Планування і прогнозування пов'язані з проблемою реального оцінювання 
соціально-економічного розвитку регіонів, пошуку економіко-математичних 
моделей адекватних реальній економіці, розроблення на їх основі 
перспективних стратегій регіонального розвитку. 

В доступній літературі існує маса макроекономічних моделей, як 
аналітичних [1], так і статистичних [2], але, щоб використати їх на 
регіональному рівні, необхідно мати додаткові дані про наявні доходи, 
інвестиції, ринок грошей, експорт та імпорт товарів та послуг. 

Соціально-економічний розвиток регіонів можна описати десятками 
показників [3], які необхідно звести до узагальненого інтегрального індексу 
оцінки ефективності соціально-економічного розвитку регіону для 
можливості адекватного порівняння та визначення рейтингу кожного регіону. 

Необхідно вибрати ті показники, які будуть оптимально 
віддзеркалювати саме якісні характеристики розвитку країни, регіонів, 
основних напрямів економічної діяльності. Тобто, піднята проблематика 
розробки інтегрального індексу оцінки ефективності соціально-економічного 
розвитку регіонів повинна включати: 

1) розробку науково-методичних підходів до формування інтегрального 
індексу оцінки соціально-економічного розвитку регіонів; 

2) визначення і обґрунтування  мінімально необхідного переліку макро-
показників, що будуть відображати основну форму соціально-економічного 
розвитку регіонів. 

Розробленням методичних підходів до оцінки соціально-економічного 
розвитку займалося багато вчених, представників Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі та Держстатом України. Поряд з інтегральним 
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оцінюванням стану економіки окремих регіонів є ряд факторів, що знижують 
ефект від використання цих системних підходів. Серед них, як суттєві 
недоліки, слід виділити наступні: 

- використання індикаторів ВРП та інвестицій на душу населення 
спотворює реальну дійсність, тому що не враховує обсяги капіталу та його 
завантаження, завдяки якому отримано ВРП; 

- при оцінці напряму «наукова та інноваційна діяльність» 
застосовуються індикатори, які є зовнішніми ознаками інноваційності, проте 
не дають уявлення про те, як вони вплинули на кінцевий результат 
соціально-економічного розвитку. Тобто використовувані індикатори не 
відображають реальний інноваційний розвиток; 

- підсумовування окремих показників здійснюється з одиничними 
вагами (у підході Мінекономрозвитку); крім того, визначення ваг 
економічного та людського розвитку доцільно проводити не за кількістю 
аспектів, вибраних для розрахунку кожної складової, а з ієрархічним 
застосуванням методу головних компонент (у підході Держкомстату);  

- не здійснюється врахування тіньового ВРП, тіньової заробітної плати, 
тіньової зайнятості, рівня досягнення потенційних можливостей, соціальної 
справедливості (частки оплати праці у випуску), використання праці та 
технології виробництва, темпів науково-технологічного прогресу, що робить 
комплексу оцінку соціально-економічного розвитку регіонів недосконалою.[4] 

Як яскравий приклад проблем соціально-економічного розвитку 
регіонів можна навести нашу Харківщину, що  дуже нагадує останні два 
десятиріччя в своїй динаміці старопромислові регіони Європи, які вже 
пережили кризу традиційних індустріальних секторів економіки. Криза 
послужила стимулом пошуку альтернативних джерел розвитку 
постіндустріальної економіки, де відчутно переважає сфери послуг. 

Ці загальносвітові та європейські тенденції економічних змін 
відобразилися суттєвими змінами у структурі валового регіонального 
продукту Харківщини. Зараз факторами інвестиційної привабливості  
виступають якість людського капіталу при порівняно низькій вартості праці, 
наявність розгалуженої промислової та транспортної інфраструктури, 
відсутність конкуренції для транснаціональних корпорацій, високий 
загальний ступінь зносу основних фондів, що забезпечує високу 
рентабельність інвестицій за формулою «чим більше відставання – тим 
ефективніша модернізація». Наприклад, Словаччина завдяки вчасному 
реагуванню на цей тренд лише за 5 років перетворилася на найбільшого в 
світі виробника автомобілів на душу населення, локалізувала на своїй 
території випуск побутової техніки багатьох світових брендів. 

Враховуючи потенціал області, Угода про асоціацію та зону вільної 
торгівлі між Україною та Європейськими Союзом відкриває перед 
Харківщиною вікно можливостей як із розширення ринків збуту продукції та 
встановлення нових коопераційних зв´язків, так і з широкого залучення 
інвестицій у промисловість, агропромисловий сектор, житлово-комунальну 
інфраструктуру, енергетику, інші сфери реального сектору економіки. 
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На національному рівні Харківська область посідає провідні позиції в 
рейтингах, що відображають інтегральні оцінки ключових параметрів 
соціально-економічного розвитку регіонів України. 

 

Таблиця 1 

Харківська область у загальнодержавних рейтингах 
Рейтинг Місце 

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК 

Державна служба статистики України, 2014 
1 

Складові рейтингу  

Відтворення населення 11 

Соціальне середовище 4 

Комфортне життя 10 

Добробут 2 

Гідна праця 7 

Освіта 3 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ 

Державне агентство з інвестицій та управління  

національними проектами України, 2013 

1 

Складові рейтингу  

Жорсткі фактори 1 

М´які фактори 2 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

Фонд «Ефективне управління», 2013 

2 

(після м.Києва) 

Складові рейтингу  

Інституції 20 

Інфраструктура 2 

Макроекономічне середовище 1 

Охорона здоров´я та початкова освіта 15 

Вища освіта та професійна підготовка 1 

Ефективність ринку товарів 9 

Ефективність ринку праці 3 

Рівень розвитку фінансового ринку 4 

Технологічна готовність 4 

Розмір ринку 5 

Рівень розвитку бізнесу 2 

Інновації 1 

[За даними  kharkivoda.gov.ua] 

Разом із тим, дослідження рівня розвитку регіонів Європейських країн-

сусідів ЄС, проведене ESPON у 2014 році свідчить про існування істотних 

стратегічних розривів між регіонами України та інших країн-сусідів ЄС. По всіх 

ключових індикаторах Харківська область посідає місце нижче середнього. 

У регіональному розрізі спільною метою «Національного плану 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», Стратегії  

«Україна – 2020», «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року», коаліційної угоди, Програми дій Кабінету Міністрів України, 

Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, Стратегії 

розвитку аграрного сектору України до 2020 року, інших національних документів 
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стратегічного спрямування є усунення стратегічних розривів, що існують у рівні 

конкурентоспроможності та людського розвитку між регіонами України та ЄС [5]. 

Виконання цього завдання передбачає нормативно-правове 

забезпечення активізації соціально-економічного потенціалу областей і 

досягнення низки індикаторів, обрахованих для кожного регіону. Значення 

ключових індикаторів для Харківської області наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Ключові вимірювані цілі розвитку Харківської області 

 згідно державних завдань 

Індикатори 

Стартові 

позиції 

(останні 

наявні дані) 

Цільовий 

показник 
2020 

1 2 3 

Валовий регіональний продукт (ВРП) у розрахунку 

на одну особу 
29972 грн 55521 грн 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 

одну особу 
762,3 USD 1745 USD 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу 725 USD 1165 USD 
Питома вага інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції 
4,8% 5,2% 

Енергоємність ВРП (т.у.п./1 тис.USD по ПКС) 0,55 0,37 (на 2021рік) 
Енерговикидомісткість ВРП 2,01 г/грн 1,28 г/грн 
Локалізація в регіоні виробництва мʼяса та молока 

від мінімальної норми споживання населенням 

області 

41% (мʼясо) 

52% (молоко) 
60% 

Питома вага відновлюваних джерел енергії у 

валовому кінцевому обсязі споживання енергії в 

системах опалення та охолодження, у виробництві 

електроенергії та транспортному секторі 

3,8% 11% 

Питома вага утилізованих відходів у загальній 

кількості утворених 
12,9% 28,6% 

Кількість малих підприємств на 10 тис.наявного 

населення 
91 95 

Кількість середніх підприємств на 10 тис.наявного 

населення 
4 8 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу 26098 грн. 36294 грн. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 3144 грн. 5302 грн. 

Рівень безробіття за методологією Міжнародної 

організації праці 
6,4% 6% 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення 

на 1 тис. наявного сільського населення 
16,4 12,8 

Забезпеченість населення лікарями всіх 

спеціальностей на 10 тис. наявного населення на 

кінець року 

57,6 61,7 

Рівень смертності на 1 тис. населення 14,4 13,6 

Середня тривалість життя 72,14 +3 роки 
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Продовження таблиці  2 

1 2 3 

Охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами в міській місцевості 
68% 70% 

Охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами в сільській місцевості 
40% 45% 

Проникнення широкосмугового Інтернету 

(абонентів на 100 осіб) 
6,62 25 

Питома вага випускників шкіл, які володіють двома 

іноземними мовами (підтверджується 

міжнародними сертифікатами) 

Не обрах. 75% 

Площа земель природно-заповідного фонду 73,8 тис.га 282,8 тис.га 

Питома вага площі природно-заповідного фонду до 

площі адміністративно-територіальної одиниці 
2,3% 9% 

[За даними  kharkivoda.gov.ua] 

 

Для діагностики змін регіональної економічної системи 

використовується інтегральна оцінка структурних характеристик за 

кінцевими  результатами  соціально-економічного  розвитку, що 

відображають якісні зміни та дають узагальнену характеристику 

економічного розвитку – рівня інноваційності, що включає дві групи 

індикаторів: економічні та соціальні.[6] 

Економічні індикатори: 

1. ВРП на одиницю продуктивної потужності (узагальнена 

продуктивність-стимулятор). 

2. Рівень тіньового ВРП (відношення тіньового ВРП до офіційного - 

дестимулятор). 

3. Рівень технології виробництва (відношення ВРП до випуску- 

стимулятор). 

4. Рівень використання потенційних можливостей (відношення 

офіційного ВРП до ВРП при повній зайнятості і повному завантаженні 

капіталу - стимулятор). 

5. Фактор науково-технологічного прогресу (темп НТП - стимулятор). 

6. Темп приросту реального ВРП (стимулятор). 

Соціальні індикатори: 

1. Рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної справедливості - 

стимулятор). 

2. Рівень використання праці (відношення оптимального попиту на 

працю до її пропозиції -стимулятор). 
3. Рівень  тіньової  заробітної  плати  (відношення  тіньової  заробітної  

плати  до  офіційної - дестимулятор). 
4. Рівень  тіньової  зайнятості  (відношення  тіньової  зайнятості  до   

загальної  зайнятості  - дестимулятор). 
5. Рівень фінансування освіти (відношення видатків на освіту до ВРП - 

стимулятор). 
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6. Рівень фінансування охорони здоров’я (відношення видатків на 

охорону здоров’я до ВРП - стимулятор). 
7. Рівень  фінансування  науково-технічних  робіт  (відношення  видатків  

на  НТР  до  ВРП -стимулятор). 
Більша частина індикаторів (за винятком трьох останніх) 

обчислюються і прогнозуються (всі) за допомогою макромоделі загальної 

економічної рівноваги “Альфа”. Якщо необхідно здійснити  діагностику 

соціально-економічного розвитку для прогнозних періодів, 

використовується модель загальної економічної рівноваги, а для відомих 

періодів – модель сукупної пропозиції. 

Для кожного з перерахованих індикаторів визначаються максимальні, 

оптимальні або потенційні значення для їх подальшого нормування. 

Рекомендується послідовне застосування таких підходів для визначення 

граничних значень індикаторів: 

- аналітичний підхід (що випливає з математичних формул і існуючих 

закономірностей); 

- моделювання з використанням макроекономічних моделей, що 

найбільш адекватно відображають наслідки внутрішніх і зовнішніх збурень 

для конкретної країни (регіону) в поточний період; 

- аналоговий підхід (полягає у виборі відповідних показників у 

країнах-аналогах); 

- законодавчий підхід (полягає у встановленні граничних значень на 

законодавчому рівні); 

- імплементація досвіду інших країн; 

- експертні оцінки; 

- розрахунки фахівців міжнародних організацій [4]. 

За даними «Стратегії розвитку Харківської області на період до 

2020 року» Харківська область посідає першу сходинку в рейтингу 

інвестиційної привабливості регіонів України. Разом із тим, співвідношення 

прямих іноземних інвестицій до загального обсягу інвестицій, залучених до 

економіки області, є незначним. Основним фінансовим джерелом 

регіонального розвитку залишаються внутрішні інвестиції місцевих 

підприємств та організацій, кредити банків, власні кошти населення. Як і 

державі в цілому, Харківській області поки що не вдалося запустити ані 

«інвестиційний» сценарій, де роль рушійної сили належить іноземним 

інвестиціям, ані «мобілізаційний», де функції провідного вкладника у 

територіальний розвиток виконує бюджет. Це є прямим наслідком загального 

ділового клімату в державі, а також бюджетної системи, що не стимулювала 

місцеві громади до розвитку власної дохідної бази та не дозволяла області в 

цілому в достатній мірі скористатися своєю високою загальною фіскальною 

спроможністю. 

Окремою проблемою є великі територіальні диспропорції у здатності 

мобілізувати доходи бюджету та залучати інвестиції, що існують на рівні 
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регіону. Зокрема, іноземні та капітальні інвестиції практично повністю 

сконцентровані у місті Харкові, а також найбільш наближених до нього 

районах. 

Системними кроками, що здатні змінити ситуацію вже  

у середньостроковій перспективі знаходяться у межах компетенції регіону та 

повністю відповідають загальноєвропейській практиці є: 

 - розширення сфери неподаткових надходжень до місцевих бюджетів з 

використанням європейського досвіду; 

- переведення обласної та місцевих програм соціально-економічного 

розвитку на проектний принцип формування аналогічно Плану реалізації 

Стратегії, що дозволяє вже на етапі відбору оцінити ефективність проектів, 

які пропонуються, а також здійснювати фінансовий та імплементаційний 

аудит на етапі їхньої реалізації; 

- надання пріоритету розробці та реалізації інтегральних проектів, що 

здатні справити мультиплікативний, системний ефект на розвиток різних 

секторів економіки на конкретних територіях. Використання принципів 

софінансування та додатковості (задіяння ресурсів всіх рівнів – державного, 

регіонального, місцевого, а також публічно-приватного партнерства); 

- створення Агенції регіонального розвитку для широкого залучення 

коштів міжнародних фінансових організацій, в тому числі на грантовій 

основі. 

Харківська область має високу фіскальну спроможність і разом із 

сусідніми Дніпропетровською та Полтавською областями входить до трійки 

найбільших донорів бюджетної системи України, перераховуючи до 

державного бюджету більше, ніж отримуючи з нього.  

Згідно законодавства, основним джерелом наповнення дохідної 

частини місцевих бюджетів виступає податок на доходи фізичних осіб. Його 

питома вага сягає 62% 

 

 
 

Рисунок 1 – Податки, які мають найбільшу питому вагу  

у надходженнях до зведеного бюджету області 
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Більше половини надходжень цього податку забезпечуються за рахунок 

міста Харкова, що займає тільки 1,1% загальної площі області. Харків не 

лише домінує за кількістю зайнятих, але й виступає місцем реєстрації 

головних офісів багатьох підприємств, розташованих на території регіону за 

межами обласного центру. 

На райони області припадає лише пʼята частина надходжень. При 

цьому понад 50% надходжень податку на доходи фізичних осіб серед усіх 27 

районів області забезпечуються за рахунок лише 5 районів, де також 

сконцентровані підприємства-великі платники податків% Харківського 

(14,6%), Балаклійського (12.6%), Красноградського (8,6), Дергачівського 

(8,1%) та Зміївського (7,4%). 

 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл надходжень податку на доходи фізичних осіб  

по бюджетах області 

Бюджетна система України спрямована на забезпечення додержання 

гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного 

громадянина незалежно від місця проживання. Виконання цих функцій 

делеговано місцевим бюджетам. Відповідно, існуючі диспропорції у рівні 

соціально-економічного розвитку територіально-адміністративних одиниць та їх 

здатність нарощувати дохідну базу своїх бюджетів призводять до перерозподілу 

бюджетних коштів як в межах держави, так і в межах окремого регіону. 

В результаті такого міжбюджетного вирівнювання Харків, а також інші 

міста та райони з порівняно високим рівнем економічного розвитку та 

трудового потенціалу отримують найнижчий рівень доходів бюджету у 

розрахунку на одного жителя. В той же час, території з недостатнім рівнем 

включеності у процеси соціально-економічного розвитку та обмеженою 

доступністю мають найвищі доходи бюджету на одного жителя. [5] 

На відміну від загальноприйнятих у ЄС підходів до бюджетної 

підтримки та реалізації проектів розвитку депресивних територій на 

принципах софінансування чи повернення коштів, бюджетний механізм 

протягом багатьох років не закладав стимулів для найбільш дотаційних 
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районів до підвищення ефективності управління власною дохідною базою. 

Відповідно, на практиці такий стан речей привів не до забезпечення належного 

доступу жителів віддалених районів області до соціальних послуг, а лише до 

постійного нарощування тиску соціальних витрат на місцеві бюджети. 

Питома вага витрат бюджету Харківської області на соціальну сферу 

сягає 80% (витрати на освіту – 27,1%, соціальний захист і субсидії – 25,3%, 

охорону здоров’я – 22,3%, культуру та спорт – 5%). На утримання сфери 

ЖКХ та дорожнього господарства, економічний розвиток і розвиток 

інфраструктури витрачається не більше 15% бюджету. 

Разом із тим майже 70% бюджету розвитку в зведеному бюджеті 

області припадає на місто Харків. Бюджет розвитку обласного центру в 14 

разів перевищує сумарні показники всіх міст обласного значення та 5 разів 

сумарні показники всіх 27 районів області. Це означає, що навіть невеликі за 

обсягом бюджетних інвестицій інфраструктурні проекти можуть бути 

реалізовані лише в обласному центрі. 

З початку 1990-х років одним з провідних шляхів нарощування 

інвестиційних можливостей місцевих бюджетів у країнах ЄС виступає 

розширення сфери неподаткових надходжень через впровадження у практику 

муніципального управління корпоративних технологій комерційної 

діяльності. Зокрема, за рахунок отримання прибутку від участі у 

підприємницькій діяльності через мережі комунальних та приватно-

суспільних підприємств, операцій з фінансами, а також операцій на ринку 

нерухомості в інтересах громадян. 

Слід відзначити, що прямі іноземні інвестиції надійшли з 67 країн 

світу. До основних країн-інвесторів, на які припало 94% загального обсягу 

прямих інвестицій, входять Франція (38%), Кіпр (27%), Велика Британія 

(10%), Віргінські Острови (6%). Позначається велика частка офшорних 

інвестицій із прихованим українським походженням первинного капіталу, а 

також значні перекоси за цільовим призначенням (наприклад, майже усі 

французькі інвестиції в акціонерний капітал ПАТ «Укрсиббанк»). 

Серед секторних пріоритетів виділяються: 

- фінансова та страхова діяльність (інвестовано 1101,9 млн.дол.США – 

49,7%); промисловість (370,4 млнюдол.США – 16,7%); 

- операції з нерухомими майном (265,2 млн.дол США – 12,0%); 

- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів (163 млн.дол.США – 7,4%). 

По виробництву валового регіонального продукту (ВРП) Харківська 

область посідає одне з провідних місць серед регіонів України. Харківщина стала 

єдиною з областей, глибокі трасформації структури ВРП якої за роки незалежності 

України відбулися у відповідності до загальноєвропейських тенденцій. 

У структурі виробництва валової доданої вартості (ВДВ), що є 

головною складовою формування ВРП, вирізнаються дві диспропорції: 

- майже 52% зайнятих генерують 74% ВДВ, тоді як інші 48%, які 

працюють, передусім, у торгівлі, формують лише 26% ВДВ; 
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- промисловість лідирує за обсягом валового випуску продукції в 

регіоні, в той же час генерує найнижчу питому ВДВ на гривню випуску. 

Ці диспропорції мають розглядатися як істотні резерви нарощування ВДВ 

в області через детінізацію економіки на державному рівні, а також залучення 

інвестицій у модернізацію основних фондів підприємств, зниження енерго- і 

ресурсовитрат, тощо. Особливим потенціалом нарощування ВДВ є сфера 

видобування та виробництва енергоносіїв, розвиток енергетичної 

інфраструктури та інфраструктури тепловодопостачання. 

Магістральним напрямом діяльності регіональної влади є сприяння 

розвиткові приватних малих та мікропідприємств  через створення належної 

інфраструктури підтримки підприємствам.[5] 

Валовий регіональний продукт (ВРП) є інтегральним показником 

функціонування економічної системи. 

Харківщина є єдиним  з індустріальних регіонів, що за роки незалежності 

України істотно змінив структуру валового регіонального продукту (ВРП) у бік 

нарощування питомої ваги сфери послуг та, відповідно, змінив тип економіки. 

Такі зміни повністю відповідають трансформаціям, які відбулися в структурі 

економіки регіонів країн Європи протягом останніх 30 років. 

Головною складовою формування ВРП регіону є валова додана вартість 

(ВДВ), яка містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками 

процесу виробництва. Структура виробництва доданої вартості в Харківській 

області є подібною до Євросоюзу. Відмінністю є порівняно висока частка 

торгівлі та порівняно низька частка виробництва енергії, газу, води та 

поводження з промислово-побутовими відходами. 

 

 

Рисунок 3 –  Структура виробництва валової доданої вартості регіону  

у порівнянні із країнами Євросоюзу 
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Економіка Харківщини переважно орієнтована на внутрішній ринок 

України. Разом із тим, Харківська область входить до вісімки регіонів 

України, найбільш активних на зовнішньому ринку. Починаючи з 2005 року, 

обсяги експорту товарів зросли більш ніж у 2,5 рази, імпортні надходження  - 

у 1,2 рази. Структура експорту вказує на наближення області до типових 

сервіс-орієнтованих регіональних економік. 

Сильним боком регіону є високий ступінь продуктової диверсифікації 

експорту, що зменшує вплив змін у зовнішній конʼюнктурі  по окремих 

товарних групах на загальні показники зовнішньоекономічної діяльності 

області. 

В цих умовах нагальним стратегічним завданням є подальша 

диверсифікація міжнародної торгівлі. Найбільш перспективними напрямами 

нарощування експортних поставок виступають країни Азії, які вже набули 

статусу одного з основних зовнішньоторговельних партнерів регіону, а також 

Європейського Союзу. При цьому, ринок Євросоюзу, доступ до якого 

відкривається завдяки Угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, розглядається, в тому числі, як майданчик для виходу на 

ринки третіх країн спільно з європейськими партнерами. 

Прогноз ємності ключових глобальних ринків до 2020 року свідчить 

про наявність значних перспектив для підприємств і організації регіону. 

Системними кроками в цьому напрямі стануть просування на зовнішні ринки 

із широким використанням механізму створення спільних підприємств, а 

також організація регіонального агентства сприяння експорту, що матиме 

представництва у країнах ЄС, США та інших державах за підтримки 

української діаспори та існуючих зарубіжних партнерів. 

Економіка Харківської області характеризується помірною експортною 

орієнтацією. Протягом останніх років на зовнішніх ринках реалізувалося 

менше пʼятої частини продукції та послуг.  

В цілому Харківська область завдяки високому ступеню диверсифікації 

економіки та компетенціям у наукоємних галузях має високі перспективи 

нарощування поставок своєї продукції як на ринки розвинутих країн, так і 

країн, що розвиваються. Це стосується і продукції з низькою доданою 

вартістю (пшеничне зерно, цукор, олія, знежирене і цілісне сухе молоко, 

біопаливо), так і продукції з високою доданою вартістю (ІТ-сервіс, еко-

технології, радіо-фармпрепарати, ортопедичні імпланти тощо). Для 

виробництва і успішної глобальної конкуренції для більшості таких 

експортоорієнтованих товарів потрібне співробітництво у сфері технологій і 

фінансового капіталу із західними партнерами. Принциповою конкурентною 

перевагою регіону є те, що для абсолютної більшості таких сегментів та 

індустрій в Харкові готуються кадри: як молоді спеціалісти, так і підвищеної 

кваліфікації. 

Проаналізувавши всі показники, можна виділити основні потужні 

конкурентні переваги Харківської області: 
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 - лідерство за рівнем життя серед регіонів України. Це охоплює дуже 

високий показник розвитку людського потенціалу та високу якість 

людського капіталу за параметрами освіченості населення, високу купівельну 

спроможність населення, сприятливу екологічну обстановку, налагодженість 

ефективної системи надання соціальних послуг, лідерство обласного центру 

у забезпеченні доступності міського середовища для людей з особливими 

потребами. Як наслідок цього – область приваблива для тяжіння в неї людей 

працездатного віку і молоді з сусідніх областей України; 

- стрімкий розвиток в Харківщині сервісного сектору економіки (ІТ-

аутсорсингу та розробок, роздрібної торгівлі, освітніх послуг) забезпечує досі 

єдиний в Україні приклад сервісно-орієнтованого типу регіональної 

економіки. Це підтверджується поки що міцними позиціями харківських 

підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Для утримання і 

посилення цього статусу регіону потрібно використати можливості 

міжнародної кооперації і міжнародної спеціалізації, створивши нові 

виробничі партнерства, альянси, забезпечивши більш простий і дешевий 

доступ до зовнішніх ресурсів. Харківська область могла б відновити свої 

позиції як центр галузевої прикладної науки і як центр з розробки та 

освоєння нових видів промислової продукції, особливо в інформаційній 

індустрії та в традиційних галузях промисловості. Вища освіта, медичний 

вʼїзний туризм, інжиніринг, конструювання та проектування, ділові послуги 

можуть стати затребуваною експортною продукцією; 

- спираючись на людські, інституційні, виробничі, транспортно-

логістичні ресурси та на здатність їх нарощування, навколо обласного центру 

започатковані процеси метрополізації  регіону з посиленням чи надбанням 

якостей одного з опорних центрів у загальоєвропейській поліцентричній 

системі метрополітенських регіонів Європи. Це забезпечить нову якість 

життя і робочі місця для громади області, диверсифікації та росту економіки 

і підвищення інвестиційної привабливості за рахунок створення більш 

різноманітного ринку праці, більш ємного споживчого ринку, концентрації 

пріоритетних проектів розвитку базової інфраструктури; 

- енергетичний потенціал у вигляді 40% загальнодержавної добичі 

природного газу з довгостроковим потенціалом суттєвого збільшення, 

надлишкові потужності вугільної базової електрогенерації, значна ресурсна 

база для розвитку відновлюваної та альтернативної енергетики, насамперед, 

у біомасі, що за умови раціонального використання здатна посилити 

енергобезпеку і енергонезалежність України та вивільнити необхідні 

фінансові ресурси для модернізації регіону і країни. 

Отже, основним завданням сьогодення, є, вочевидь, розроблення и 

прийняття ефективних політико-економічних рішень, що дозволять 

забезпечити Україні гідне становище в світовому економічному просторі. 

Очевидно також, що неможливо належним чином оцінити загальний рівень 

економічного розвитку країни і регіонів, величину ВВП і ВРП, розробити 
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засади грошово- кредитної и бюджетно-податкової політики без 

визначення обсягів и динаміки тіньової економіки. Тіньова діяльність 

вирішальною мірою залежить від загального стану економіки країни та її 

регіонів, рівня життя її населення і обмежень з боку держави у вигляді 

законодавчо встановлених норм оподаткування відповідно до 

загальноєвропейських правил та стандартів. 

Розрахунки обсягів та динаміки тіньового ВРП, тіньової оплати праці 

та тіньової зайнятості можуть бути використані для: 

1) оцінювання загального рівня економічного зростання; 

2) розроблення грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики ; 

3) відстеження обсягів, динаміки тіньової економіки та тіньової 

зайнятості з метою оцінки дієвості заходів щодо детінізації економіки; 

4) оцінки можливого потенціалу розвитку. 

Зменшення рівня тінізації економіки приводить до збільшення 

обсягів номінального ВВП (ВРП), додаткових надходжень до Пенсійного 

Фонду України, частки плати праці у випуску та одночасно зменшення 

тіньових заробітних плат, співвідношення тіньової та офіційної заробітної 

плати, тіньової зайнятості. 

Обмеження впливу чинників тінізації економіки не може базуватися 

лише на силових методах, які приносять тимчасовий ефект. Основними 

заходами щодо детінізації ринку праці можуть бути наступні: зменшення 

податкового навантаження на фонд оплати праці; зменшення диференціації 

доходів населення та забезпечення соціальної справедливості через зміни 

існуючого податкового законодавства та чинного законодавства у сфері 

оплати праці – введення податків на розкіш, нерухомість, прогресивного 

оподаткування з одночасним контролем доходів та витрат; підвищення 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці; запровадження тісного 

зв'язку між надходженнями до ПФУ особистих пенсійних надходжень та 

розміром пенсії; запровадження системи адекватних податкових пільг 

підприємствам, які будуть сплачувати та підвищувати заробітну плату без 

звільнення працівників; застосування високих штрафів за недотримання 

чинного законодавства;, розроблення заходів щодо підвищення податкової 

моралі.[4] 

Поточний стан тіньової зайнятості та тіньової оплати праці створює 

загрозу економічній безпеці суб'єктів економічного процесу, спонукає їх 

до стихійного встановлення власних правил здійснення господарських 

операцій, в яких регулююча і контролююча роль держави поступово 

заміщується неформальними угодами між учасниками. Враховуючи, що 

основним стимулом звернення до тіньових операцій є можливість 

одержання більш в исокого прибутку, ніж у легальній сфері, слід визнати, 

що сфера тіньової економіки здатна зберігати привабливість доти, доки 

не буде створено умов до настільки ж прибуткової діяльності у сфері 

легального підприємництва. 
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Отже, для посилення динаміки позитивних змін, необхідно 

першочергово, з використанням сучасних ІТ-технологій, налагодити 

прозору звітність учасників економічного процесу за інтегральними 

соціально-економічними показниками на всіх рівнях, що дозволить 

об'єктивно відстежувати динаміку змін підприємств ( в тому числі малого і 

середнього бізнесу), регіонів і країн в цілому. Оптимізувати законодавче і 

правове забезпечення на всіх організаційних рівнях. Дати чіткі і зрозумілі 

преференції всім учасникам економічного процесу, які б стимулювали 

добровільний вихід із тіні значної частки національної економіки. 

Розробити перспективні плани регіонального соціально економічного 

розвитку з суттєвою підтримкою центральних загально-українських 

інституцій. Сформувати  сприятливий клімат для іноземних інвестицій на 

місцях, підтримати ентузіастів на основних високотехнологічних 

напрямках, що забезпечить випуск продукції з високою доданою вартістю. 

Системно і своєчасно розповсюджувати передовий досвід на всіх 

напрямках соціально-економічного життя країни, особливо сфери послуг, 

збереження якості людського потенціалу, розвитку нових технологій в 

промисловості, енергозбереженні, збереження екологічного балансу в 

оточуючому середовищі. Цілеспрямовано підвищувати економічні і 

соціальні стандарти, рівень оплати праці, створення нових робочих місць, 

дати людям надію на світле майбутнє у власній країні. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Залізничний транспорт як інфраструктурний базис розвитку 

національної економіки, що здійснює перевезення вантажів та пасажирів у 

внутрішньому та міжнародному сполученнях, виступає джерелом 

формування ВВП та наповнення бюджетів всіх рівнів і виконує низку 

соціальних функцій, наразі демонструє доволі негативні тенденції 

функціонування. 

Унаслідок сталого падіння обсягів перевезень вантажів залізничним 

транспортом, загострення проблеми збитковості пасажирських перевезень і 

застосування механізму їх субсидіювання за рахунок доходів від перевезень 

вантажів, невиконання державою зобов’язань щодо здійснення 

компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення 

залізничним транспортом, скорочення діючих податкових пільг у залізничній 

галузі АТ «Укрзалізниця» зазнає значних фінансових втрат, що перешкоджає 

повноцінному виконанню своїх функцій і помітно звужує можливості для 

конкурентного розвитку. 

Лише за останні п’ять років падіння обсягів перевезень вантажів 

залізничним транспортом досягло рівня 16,7 % (з 387,0 млн. т у 2014 р.  

до 322,3 млн. т у 2018 р.) [1-2]. Попри цей факт доходи від вантажних 

перевезень постійно зростали: у 2014 р. значення показника досягло рівня 

39,3 млрд. грн, у 2015 р. – 49,1 млрд. грн, у 2016 р. – 54,5 млрд. грн,  

у 2017 р. – 60,1 млрд. грн, за 6 місяців 2018 р. – 32,7 млрд. грн, очікуваний 

дохід за 2018 р. заплановано на рівні 68,0 млрд. грн. Збільшення доходів 

відбулося внаслідок підвищення тарифів на перевезення вантажів: якщо в 

2014 р. середньорічний тариф на перевезення 1 т вантажу зафіксовано на 

рівні 76,33 грн, то в 2017 р. – 136,9 грн [3]. Слід зазначити, що в жовтні  

2017 р. індексація тарифів на вантажні перевезення склала 15 % [4],  

а з лютого 2018 р. у рамках дерегуляції вагонної складової відбулося 

коригування ставки за користування власними вагонами залізничної 

компанії. Відтак підвищення ставки за користування критих вагонів протягом 

минулого року досягло 49,7 %. Плата за добове використання інших типів 

вагонів залізничного транспорту також зазнала змін у межах 12,4-49,7 %, 

зокрема платформ-лісовозів на 39,5 %, мінераловозів – на 37,1 %, зерновозів – 

на 34,2 %, обкотишовозів – на 34,0 % [5]. 

Що стосується доходів від перевезень пасажирів та багажу, то протягом 

2014-2017 рр. їх величина збільшилася на 39 % (з 5254,8 млн. грн  

до 7318,5 млн. грн). У 2018 р. очікуваний дохід від пасажирських перевезень 

складає 8677,8 млн. грн [6]. Проте, операційні витрати на здійснення 

пасажирських перевезень значно вищі, що зумовило отримання збитків, 

розмір яких оцінюють таким чином: у 2014 р. – 7,7 млрд. грн, у 2015 р. – 
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7,4 млрд. грн, у 2016 р. – 8,9 млрд. грн, у 2017 р. – понад 10 млрд. грн, з яких  

6 млрд. грн це частка дальнього сполучення [3; 7]. За 2018 р. підраховано 

збитки від перевезень у дальньому сполученні, що оцінили в 5,5 млрд. грн [8]. 

У зв’язку з державним регулюванням тарифів на перевезення 

пасажирів і багажу варто підкреслити, що у разі встановлення їх у розмірі, 

нижчому від економічно обґрунтованого, повинно здійснюватися 

відшкодування цієї різниці відповідними бюджетами [9]. Проте наразі 

державою не виконуються взяті зобов’язання, що виражається  

в неналежному відшкодуванні здійснення пільгових перевезень залізничним 

транспортом. Так, розмір недоотриманої компенсації в 2014 р. досягнув рівня 

416,7 млн. грн, у 2015 р. – 549,6 млн. грн, у 2016 р. – 730,1 млн. грн. 

Відповідно відсоток отриманих компенсаційних витрат за перевезення 

пільгових категорій населення в 2014 р. зафіксовано на рівні 28 %, у 2015 р. – 

25 %, у 2016 р. – 8 % [3]. За 11 місяців 2017 р. регіональним філіям 

АТ «Укрзалізниця» компенсовано близько 15 % від вартості наданих послуг, 

а заборгованість становить понад 325 млн. грн [10]. За шість місяців 2018 р. 

заборгованість місцевих адміністрацій перед АТ «Укрзалізниця» має таку 

структуру: регіональною філією «Південно-Західна залізниця» надано послуг 

з пільгових перевезень на 47,6 млн. грн (заборгованість – 42,0 млн. грн), 

«Львівська залізниця» – 32,6 млн. грн (29,6 млн. грн), «Південна залізниця» – 

38,8 млн. грн (34,0 млн. грн), «Придніпровська залізниця» – 31,6 млн. грн 

(24,0 млн. грн), «Одеська залізниця» – 16,0 млн. грн (9,8 млн. грн), «Донецька 

залізниця» – 5,5 млн. грн (4,3 млн. грн). Тобто, найвищий рівень компенсації 

отримала регіональна філія «Одеська залізниця» в межах 39 %, далі  

у рейтингу «Придніпровська залізниця» – 24 %, «Донецька залізниця» – майже 

22 %. Найнижчий рівень компенсації зафіксовано на Львівській залізниці,  

де місцевими адміністраціями відшкодовано близько 9,2 % витрат [11]. 

Однак, попри відсутність державної підтримки розвитку залізничної галузі, 

АТ «Укрзалізниця» забезпечує зростання податкових надходжень до державного 

і місцевого бюджетів за рахунок сплати податків та інших обов’язкових 

платежів, загальний розмір яких в 2015 р. склав 15,5 млрд. грн, у 2016 р. – 

15,2 млрд. грн, у 2017 р. – 17,6 млрд. грн, у 2018 р. – 20,6 млрд. грн [3; 12]. 

Загалом варто зазначити, що протягом останніх років фінансовий стан 

АТ «Укрзалізниця» є досить тяжким. Період 2014-2016 рр. характеризується 

отриманням збитку, розмір якого досяг максимального негативного значення 

в 2015 р. – 16,8 млрд. грн. За підсумками 2017 р. АТ «Укрзалізниця» 

отримала прибуток у розмірі 114,5 мл. грн. У свою чергу за результатами 

шести місяців 2018 р. прибуток склав 468,4 млн. грн [6]. 

Звичайно, в умовах обмеженості фінансових ресурсів відбувається 

скорочення різного роду витрат. Найбільш критичного впливу така політика 

завдала у сфері модернізації тягового рухомого складу. Відтак відбулося 

значне скорочення видатків на здійснення його ремонту. Різниця видатків  

на ремонт пасажирських електровозів та тепловозів у 2017 р. порівняно  

до 2012 р. склала 66 % та 47 % відповідно, вантажних електровозів та 

тепловозів – 47 % та 27 %, маневрових тепловозів – 56 % [13]. Подібні темпи 
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зниження видатків на ремонт локомотивів на тлі зростання вартості 

комплектуючих та запчастин і загострення проблеми зношеності тягового 

рухомого складу призводять до почастішання випадків позапланових 

ремонтів і поглиблюють дефіцит тягового рухового складу для здійснення 

якісних та своєчасних залізничних перевезень. Лише за 11 місяців 2018 р. 

сталося 7,7 тис. випадків позапланових ремонтів, а за аналогічний період 

2017 р. – 5,5 тис. випадків [13]. Варто зазначити, що наразі парк тягового 

рухомого складу складає 3551 од., серед яких 1924 од. тепловозів та 1627 од. 

електровозів [14]. При цьому важливого значення набуває той факт, що 

робочий парк магістральних тепловозів та електровозів складає близько 42 % 

та 66 % від інвентарного парку, рівень їх зношеності досягає катастрофічної 

позначки в 99 % та 84 % відповідно. Щодо маневрових тепловозів, то їх 

робочий парк складає близько 62 % від інвентарного, рівень зносу – понад 

80 % [15]. 

Враховуючи окреслені проблеми вагому роль відіграє закупівля нового 

рухомого складу, яка передбачена в рамках угоди з американською 

компанією General Electric. Договір укладено на поставку 225 тепловозів до 

2034 р. і здійснення модернізації 75 тепловозів існуючого парку [16]. Слід 

наголосити, що в кінці 2017 р. йшла мова про закупівлю найближчим часом 

30 таких тепловозів, поставку 15 з яких здійснено в 2018 р., інші 15 – 

очікуються в І півріччі 2019 р. [17]. Крім цього, протягом 2017 р. приділялася 

увага питанню модернізації наявного парку рухомого складу, загальна сума 

витрат на виконання якої склала 2 171,4 млн. грн., зокрема відновлено 58 од. 

тягового рухомого складу, 52 секції моторвагонного складу, 7 981 од. 

вантажних і 52 од. пасажирських вагонів [14]. 

Керівництво АТ «Укрзалізниця» має власне бачення виходу з такої 

складної ситуації, що передбачає індексацію тарифів на вантажні перевезення. 

У рамках ініціативи залізничної компанії щодо вдосконалення тарифної 

політики у секторі вантажних перевезень за попередніми розрахунками на 

початку 2019 р. підвищення тарифу досягне рівня 14,2 % і в подальшому буде 

здійснюватися щоквартальна автоматична індексація (2,5 % щокварталу) 

протягом поточного року [18]. Така кореляція тарифів дасть змогу збільшити 

інвестиції в ремонт локомотивів з 2,1 до 3,1 млрд грн [19]. 

Окрім того, передбачається ввести уніфікований тариф для перевезення 

порожніх вагонів і впровадити поетапну систему зближення класів тарифів на 

перевезення вантажів, що дозволить збільшити обсяги ремонтів рухомого 

складу та інфраструктури, виконати план капітальних інвестицій в обсязі 

24,5 млрд грн і здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань компанії [18]. 

Важливо зазначити, що у разі прийняття нового закону про залізничний 

транспорт стане можливим допущення приватних операторів локомотивної 

тяги на залізничні колії загального користування, що, з одного боку створить 

можливості для подолання дефіциту тягового рухомого складу, а з іншого 

боку може призвести до втрати монопольного становища АТ «Укрзалізниця» 

у цій сфері. Так, наприклад, станом на 01.07.2018 р. загальна кількість 

магістральних вантажних локомотивів становила 2 525 од, із них власність 
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товариства – 2 308 од., у власності окремих компаній перебувало 157 

локомотивів. Проте, на цей час локомотиви, які не є власністю АТ 

«Укрзалізниця», до перевезення  вантажів залізничними шляхами загального 

користування не допускаються. Однак, у разі зміни законодавства близько 

25 % суб’єктів господарювання готові інвестувати в придбання тягового 

рухомого складу [20]. 

Нині вагомим кроком до демонополізації ринку тяги для широкого кола 

підприємств вважається допуск до перевезень приватних тепловозів у сегменті 

маневрової тяги. Відтак 829 маневрових локомотивів на 365 вітчизняних 

підприємствах протягом останніх двох років атестовано і допущено до операцій 

з подавання-забирання вагонів до залізничних станцій [21]. 

Що стосується вагонного парку, то варто зазначити наступне. Кількість 

вантажних вагонів наразі складає 104 135 од., з яких робочий парк – близько 

64 % від інвентарного, а рівень зношеності сягає понад 90 %. Парк 

пасажирських вагонів налічує 4463 од., з яких робочими є близько 66 %, 

рівень зносу досягає рівня 87 %. Протягом 2015-2017 рр. на оновлення 

рухомого складу спрямовано понад 10 650,5 млн. грн, зокрема придбано  

59 пасажирських вагонів виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод»; 3 795 вантажних вагонів закуплено у вітчизняних виробників і 

виготовлено на власних вагоноремонтних заводах. Безпосередньо в 2017 р. 

придбано 50 пасажирських вагонів, 50 напіввагонів і 65 фітингових платформ 

вітчизняного виробництва; на власних вагоноремонтних заводах виготовлено 

2 604 напіввагони та 2 обкатишовози [14-15]. У 2018 р. парк вантажних 

вагонів поповнився на 3351 од., з яких 3318 напіввагонів і 33 фітингові 

платформи [22]. Стосовно модернізації парку пасажирських вагонів слід 

зазначити, що в 2018 р. здійснено оновлення капітально-відновлювальним 

ремонтом 118 од., завдяки чому їх термін служби продовжено на 14 років. 

Крім цього, АТ  «Укрзалізниця» придбано 8 пасажирських купейних вагонів 

у вітчизняного виробника, які вже задіяні в перевезеннях [23]. 

Згідно з проектом фінансового плану на 2019 р. передбачено 

здійснення модернізації понад 7 тис. вантажних вагонів, а також оновлення 

парку шляхом будівництва та придбання нових, зокрема в рамках реалізації 

контракту з ЄБРР планується придбати більш ніж 5 тис. вантажних вагонів. 

Також, заплановано закупівлю 46 нових і модернізацію 78 наявних 

пасажирських вагонів [22-23]. 

Важливо відзначити, що крім АТ «Укрзалізниця» налічуються 

603 оператори рухомого залізничного складу, з яких 79 власників володіють 

парком вагонів у більш ніж 200 од. Найбільшими операторами на ринку України 

(крім АТ «Укрзалізниця») є: ТОВ «Лемтранс» – 21 308 вагонів, 

ТОВ «Металургтранс» – 3 606 вагонів, ТОВ «Євразтранс Україна» – 

3 213 вагони, ТОВ «Рейл лоджістікс» – 2 939 вагони і ПрАТ «Укренерготранс» – 

2 876 вагони. Саме ці оператори є основними конкурентами АТ «Укрзалізниця» 

на ринку маршрутних перевезень високовартісних вантажів [20]. Окрім цього 

слід зазначити, що аналіз вантажних перевезень вагонами різних форм власності 

в межах України дозволив виявити, що станом на січень 2017 р. 38 % 
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(78 952 задіяних од.) складали вагони СНД (ввіз, вивіз, транзит), 27,6 % 

(57 195 од.) – вагони АТ «Укрзалізниця», 21,9 % (45 440 од.) – вагони інших 

вітчизняних власників, 12,5 % (25 984 од.) – вагони СНД (внутрішнє 

сполучення). Станом на жовтень 2018 р. аналогічні показники склали 36,4 % 

(76 264 од.), 28,9 % (60 504 од.), 27,5 % (57 579 од.) і 7,1 % (14 957 од.). Тобто, 

відбулося збільшення питомої ваги вітчизняного, зокрема приватного, рухомого 

складу, задіяного в здійсненні вантажних перевезень [21]. 

Таким чином, приймаючи до уваги деструктивний характер розвитку 

залізничного транспорту, варто зазначити, що подальше ігнорування 

існуючих проблем може стати каталізатором для поступової втрати 

залізничної галузі. У таких умовах найбільш загрозливого характеру для 

залізничної галузі набуває втрата довіри до залізничної компанії з боку інших 

учасників економічних відносин, зокрема споживачів, які можуть здійснити 

свідомий перехід до користування послугами інших видів транспорту, що в 

кінцевому підсумку може призвести до подальшого падіння обсягів 

перевезень, втрати вагомої долі на транспортно-логістичному ринку, 

зростання боргових зобов’язань і погіршення фінансово-економічного 

становища залізничної компанії. У зв’язку з цим слід наголосити, що 

подолання кризових явищ у сфері залізничного транспорту має нагальний 

характер і потребує формування дієвого інструментарію забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку. 

У таких складних умовах відновлення довіри з боку ключових для 

залізничної галузі стейкхолдерів залежить від реалізації потенціалу 

соціальної відповідальності, яку сьогодні розглядають не лише як 

меценатство, соціальний захист працівників, добропорядні взаємовідносини з 

партнерами. У першу чергу соціальну відповідальність варто розглядати як 

прояв рівня морально-етичного виховання особистості і тих культурно-

етичних основ, що діють у певній компанії. Адже остання будується саме на 

особистих якостях як персоналу, так і керівництва, усвідомленні суспільної 

значущості їхньої діяльності, а також відображує їхні ініціативність, 

здатність до професійного виконання зобов’язань і творчого ставлення до 

справ. Почуття обов’язку, взаємоповага, дисципліна, патріотизм, 

переживання є тими соціально-психологічними нормами, на яких заснована 

соціальна відповідальність [24]. 

З іншого боку, соціальна відповідальність забезпечує і певного роду 

мотивацію як працівників, так і компанії в цілому на основі забезпечення 

гідних умов та оплати праці працівників, навчання співробітників і надання 

їм можливості для розвитку, що є мотивом для залучення кращих 

працівників, інструментом формування іміджу відповідального роботодавця. 

Одночасно з цим використання сучасних методів організації праці, 

необхідність дотримання стандартів безпеки праці, а також пристосування до 

екологічних стандартів змушує компанії всіляко сприяти власному 

інноваційному розвитку, впроваджуючи нові технології виробництва, 

реалізуючи різного роду ресурсо- та енергозберігаючі заходи. Іншим 

важливим аспектом є взаємодія компанії з контрагентами: добропорядні 
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відносини і чесність по відношенню до інвесторів та акціонерів; 

відповідальне ставлення до постачальників; етичне ставлення до споживачів, 

формування пріоритету їхніх потреб і вимог над власними вигодами 

підприємства [24]. 

Окрім цього варто враховувати, що соціально-відповідальні ініціативи 

повинні реалізовуватися як на мікрорівні, так і на рівні держави. На 

макрорівні соціальна відповідальність може стати базисом для формування 

рівноправних відносин держави, бізнесу та суспільства, що полягають в 

узгодженні економічних інтересів країни, можливості впливу на формування 

та реалізацію стратегічних напрямків розвитку економіки в рівній мірі, 

справедливому розподілі відповідальності за їх результати. Впровадження 

принципу рівноправності держави, бізнесу і суспільства дозволить розвинути 

конкурентні відносини, досягти їх міжсекторального співробітництва, метою 

якого є забезпечення добробуту країни. Досвід трансформації держави 

свідчить, що реальна сила держави, як найбільш розвиненого суспільного 

інституту, залежить від того настільки вона відображає суспільні ідеї, 

пріоритети, ціннісно-нормативні установки [25]. Така взаємодія може бути 

реалізована на основі залучення державних інвестицій або замовлень шляхом 

участі компанії в державних і регіональних проектах розвитку, оскільки 

таким чином надається можливість для отримання певного роду преференцій 

з боку держави. Окрім того, співпрацюючи з державними та громадськими 

організаціями під час реалізації проектів регіонального чи 

загальнодержавного значення, компанія отримує можливість розширити 

ринки збуту власної продукції, інтегруючись у систему взаємовідносин 

«країна-регіон-суспільство» [24]. 

Наразі сформувалася низка підходів до розуміння сутності соціальної 

відповідальності. Так, у вузькому сенсі соціальну відповідальність 

пов’язують з відповідальністю керівництва підприємства перед персоналом 

через створення умов гідного відношення до працівників, демократичне 

управління, оптимальний рівень інвестування у розвиток і соціальний захист 

робітників шляхом гарантування зайнятості, підвищення рівня кваліфікації, 

кар’єрного зростання, корпоративного стимулювання тощо [26]. 

Комарова К.В. і Ковальчук Н.В. розглядають соціальну відповідальність 

як складову стратегії розвитку бізнесу, виділяючи такі її основні складові як: 

розробка концепції навчання персоналу; укріплення соціальної захищеності 

працівників; здоров’я населення (громади), розвиток місцевої та регіональної 

інфраструктури; ділова етика; екологічна та природоохоронна діяльність; 

задоволення потреб споживачів. Окрім цього, вчені наполягають, що існуючі 

моделі соціальної відповідальності мають багаторівневу структуру. Найбільш 

поширеним визнають твердження, що соціальна відповідальність має три рівні 

реалізації [27]: перший (базовий) рівень – бізнес платить податки у повному 

обсязі, тим самим кошти надходять до бюджету, звідки розподіляються на ті ж 

самі соціальні програми; другий (корпоративний) рівень – соціально 

відповідальний бізнес повинен платити економічно обґрунтовану зарплату, 

розуміючи, що висока зарплата дозволяє людині витрачати гроші на 
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підтримку свого здоров’я, на освіту, на культуру; третій (вищий) рівень – 

соціально відповідальний бізнес на добровільній основі займається 

добродійністю, що підвищує довіру до компанії з боку потенційних інвесторів, 

позиціонує бізнес як відкритий, який займається не лише внутрішніми 

корпоративними програмами, але і сприяє реалізації суспільно важливим 

соціальним програм. 

Мороз О.С. розглядає внутрішню і зовнішню соціальну 

відповідальність бізнесу. Внутрішню відповідальність вчений визначає як 

соціальну політику підприємства по відношенню до співробітників, а її 

основним інструментом вказує колективний договір, в якому прописуються 

соціальні гарантії працівників. Зовнішню соціальну відповідальність 

розглядає з позиції діалогу бізнесу та держави, найбільш перспективною 

формою якого вважає взаємну відповідальність бізнесу і влади перед 

суспільством, а також урахування інтересів підприємців не тільки в 

економічній, але і в соціальній сфері. Створення взаємовигідних механізмів 

соціальних інвестицій бізнесу в суспільство стає важливим елементом 

стратегії взаємодії бізнесу та влади [28]. 

Клименко І.М. зазначає, що соціальна відповідальність, незалежно від 

того якої концепції соціальної відповідальності дотримується компанія, це 

важливий ресурс, здатний формувати конкретні переваги, забезпечувати 

стійкість розвитку, адекватно реагувати на соціальні виклики (як внутрішні, 

так і зовнішні), перетворюючи останні з обмежень на переваги. Врешті решт, 

це філософія організації підприємницької та громадської діяльності, яких 

дотримуються компанії, що піклуються про свій розвиток, забезпечення 

гідного рівня життя людей, про розвиток суспільства в цілому і збереження 

довкілля для наступних поколінь. Це своєрідний суспільний договір між 

бізнесом, владою та суспільством, головна мета якого полягає у сприянні 

благу всього суспільства [29]. 

У роботі [30] доволі влучно зазначено, що для компанії, орієнтованої на 

сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність повинна бути 

визначена як відгук на очікування зацікавлених сторін, як ключова частина 

репутаційного капіталу бізнесу. Зокрема визначено, що важливими 

інструментами сталого управління і підвищення ефективності залізниць при 

будь-яких варіантах конкуренції і при будь-яких формах власності є етичні 

норми взаємин компанії з зацікавленими сторонами, етичні кодекси і ділова 

практика, політика соціальної відповідальності підприємства, політика 

пожертвувань на благодійні цілі. Однак, варто враховувати, що активізація 

роботи у цьому напрямі неможлива без змін на особистісному рівні, 

особливо, якщо це стосується управлінської еліти. 

Найбільш поширеним різновидом соціальної діяльності в практиці 

українського бізнесу визначають здійснення соціальних заходів для 

працівників та споживачів і партнерів по бізнесу. Така діяльність стосується 

здебільшого вирішення питань своєчасної виплати і підвищення зарплати, 

усунення дискримінації щодо статі, віку, релігійних та політичних 

переконань при прийомі на роботу та кар’єрному рості, і на завершення – 
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підвищення кваліфікації. Соціальна відповідальність по відношенню до 

споживачів та партнерів, насамперед, передбачає підтримку якості продуктів, 

далі йдуть тренінги для персоналу з етичної поведінки у відносинах з 

клієнтами. Щодо екологічної діяльності, то лише близько 50 % підприємств 

зацікавлені в здійсненні екологічних заходів і розглядають питання охорони 

навколишнього середовища як перспективний напрямок діяльності бізнесу. 

Благодійною допомогою громаді займається 66,7 % від опитаних суб’єктів 

господарювання. Зокрема, така діяльність пов’язана з благоустроєм 

територій, створенням нових робочих місць, фінансовою допомогою місцевій 

владі, керуванням дитячими будинками тощо [31]. 

У свою чергу, на залізничному транспорті, до сфери 

загальносуспільних відносин відносять такі напрями та цілі: задоволення 

потреб населення і держави в залізничних перевезеннях; підтримання 

екологічної безпеки; задоволення загальноекономічних потреб і участь у 

виконанні державних завдань. Щодо реалізації відповідальності перед бізнес-

партнерами, то вона передбачає ведення взаємовигідного, добропорядного 

етичного бізнесу, впровадження маркетингової та логістичної концепції. 

Соціально-господарська відповідальність перед галуззю повинна 

здійснюватися в напряму узгодження  її завдань з стратегічними цілями 

галузевої соціально-економічної політики, виконання планів та цільових 

програм галузі і головне – збільшення свого внеску в забезпечення 

конкурентоспроможності залізничного транспорту. До цілей цього рівня 

відповідальності належать: підтримка високої зайнятості працівників; 

зростання рівня та стимулюючої сили заробітної плати; покращення умов та 

безпеки праці; медичне обслуговування персоналу; професійне зростання 

кадрів; покращення житлових умов працівників; гармонізація інтересів 

працівника, роботодавця, держави (соціальне партнерство); розвиток системи 

корпоративної етики, захисту  інтелектуальної власності, інформаційна 

безпека; встановлення пріоритету особистості як основної суспільної 

цінності, що визначає успіх діяльності підприємства [32]. 

Формування системи соціальної відповідальності на залізничному 

транспорті насамперед пов’язане з обґрунтуванням її структури, що повинна 

відповідати ключовим завданням реалізації соціальної відповідальності в 

галузі та забезпечувати узгодження цілей-цінностей із ключовими 

стейкхолдерами. Відповідно до цього система соціальної відповідальності на 

залізничному транспорті має складатися з підсистем, орієнтованих на 

реалізацію ключових завдань та закріплення цінностей соціально-

відповідального господарювання: підсистем розвитку трудової мотивації і 

забезпечення конкурентоспроможності персоналу, екологічної політики та 

відповідальності за раціональне природокористування, відповідальності за 

продукцію та послуги, відповідальності та співробітництва з державою та 

суспільством загалом [33]. 

Впровадження принципів соціальної відповідальності на залізничному 

транспорті також пов’язують з вагомістю забезпечення економічної безпеки, 

зменшення викидів в атмосферу, збільшення швидкості та якості доставки 
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вантажів і пасажирів, виходу на міжнародні ринки, розвитку транзитного 

потенціалу та збільшення рівня конкурентоспроможності [34]. 

На рівні регіональної філії соціальність відповідальність розглядається з 

позиції відповідальності перед мешканцями регіонів за підвищення рівня 

безпеки у сфері діяльності підприємства; відповідальності перед суспільством 

за внесок філії в соціально-економічний розвиток територій; етичної кадрової 

політики, соціального захисту та кар’єрного розвитку співробітників; залучення 

інвестиційних програм з метою зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище; розвитку культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, як у 

регіоні, так і на міжнародному рівні [35]. 

Українські залізниці в минулому мають певний досвід проведення 

активної соціальної політики по відношенню до працівників та клієнтів. 

Зараз соціальна складова для підприємств залізниці є далеко не на першому 

місці і це знижує мотивацію та якість праці, негативно впливає на якість 

послуг залізничного транспорту. Але цей факт усвідомлюється через відчуття 

складних реалій життя працівниками залізничного транспорту, а не через 

аналітичні докази, оскільки публікацій, які б були присвячені дослідженню 

зміни стану соціальної відповідальності під впливом реформ (як в економіці 

у цілому, так і на транспорті), майже немає [36]. 

Слід відзначити, що наразі керівництвом АТ «Укрзалізниця» 

ініційовано започаткування руху шляхом докорінних змін на основі 

впровадження принципів ведення соціально-відповідальної діяльності. 

Зокрема формуються нові стандарти та процедури для забезпечення 

прозорості й ділової доброчесності, відповідальності і тісної співпраці з 

бізнес-партнерами, пасажирами, місцевими громадами, взаємодії з 

навколишнім середовищем, державою загалом. Так, у 2017 р. компанія посіла 

8 місце в рейтингу роботодавців, 6 місце в рейтингу платників податків серед 

фінансово-промислових груп і друге у транспортній галузі. Окрім цього 

досягла низки інших суспільно важливих показників: здійснила перевезення 

206,6 млн. пасажирів і 339,6 млн. т вантажів. Також, АТ «Укрзалізниця» має 

на балансі 52 од. закладів для оздоровлення та відпочинку, 8 од. власних 

лікарень, 32 од. власних фізкультурно-спортивних закладів, 28 од. власних 

будинків науки і техніки, 70 од. виставок рухомого складу, музеїв та 

музейних кімнат, 8 од. дитячих залізниць [14]. 

Приймаючи до уваги визначені тенденції розвитку залізничного 

транспорту і наукові погляди на формування системи соціальної 

відповідальності у цій сфері, варто зазначити, що попри заявлені наміри 

щодо соціально-відповідального господарювання, на сьогодні низка 

соціальних аспектів залишаються без врахування. Зокрема варто зазначити, 

що, по-перше, потребує удосконалення корпоративне управління 

залізничною галуззю з метою зміни підходу до розуміння соціальної 

відповідальності і впровадження механізму соціального співробітництва 

залізничної компанії з партнерами, у т.ч. державою, задля забезпечення 

довгострокової і взаємовигідної співпраці. По-друге, АТ «Укрзалізниця» має 

приймати більш активну участь у реалізації суспільно важливих соціальних 
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проектах державного та регіонального рівнів. По-третє, потребує належної 

уваги і покращення політика у сфері управління якістю послуг залізничного 

транспорту, що виступає базовою ланкою забезпечення лояльності 

споживачів і формування позитивного іміджу на ринку транспортно-

логістичних послуг. По-четверте, вимагає вирішення питання забезпечення 

високого рівня соціального захисту персоналу і формування комфортного 

соціально-психологічного клімату в колективі. По-п’яте, належної уваги 

потребує питання екологічної дисципліни та мотивації до еколого-

відповідальної діяльності. І найважливіше завдання, вирішення якого постало 

перед залізничною компанією в аспекті соціальної відповідальності, це 

подолання багаторічного негативного досвіду домінування приватних 

інтересів над суспільними і ведення прихованої діяльності від суспільства та 

бізнесу, і здійснення переорієнтації та переходу на такі принципи ведення 

господарської діяльності як першочерговість врахування суспільної 

значущості послуг залізничного транспорту, забезпечення підзвітності і 

прозорості залізничної компанії, поважання і дотримання нею законів, 

нівелювання впливу політично-управлінської еліти на компанію, подолання 

інститутів бюрократизації і корумпованості господарських відносин. 

Вирішення зазначених завдань дозволить досягти низки переваг, 

пов’язаних з поліпшенням корпоративного іміджу та ділової репутації, 

підвищенням інвестиційної привабливості та збільшенням притоку інвестицій, 

покращенням фінансово-економічних показників діяльності, поліпшенням 

ефективності бізнес-процесів, зменшенням плинності кадрів та формуванням 

морально-психологічної відданості персоналу, підвищенням мотивації 

співробітників та їх продуктивності праці, формуванням комфортного 

соціального-психологічного клімату в колективі, скороченням фіскального та 

податкового тиску з боку органів державної влади, підвищенням рівня 

регіонального економічного розвитку та добробуту населення. 
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КОНТРОЛІНГ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН 

 
Актуальність. Контролінг є невід'ємною частиною менеджменту 

підприємства, що дозволяє йому, як соціально-економічній системі, адаптуватися 
в умовах екзогенних змін. Під терміном «екзогенний» нами розуміється як той, 
що  «виникає в результаті впливу зовнішніх факторів». 

Наслідки світової фінансової кризи і викликана цим жорстка конкуренція 
на ринках певних видів економічної діяльності ставлять перед керівництвом 
підприємств нові завдання збереження обсягів виробництва, фінансової стійкості 
і недопущення банкрутства. Одним з інструментів сталого розвитку підприємств 
може бути система контролінгу, яка дозволить розробляти ефективні 
управлінські рішення в сучасних умовах екзогенних змін. Результативність цієї 
системи, як невід'ємної частини сучасної моделі управління, доведена світовою і 
вітчизняною практикою. Оскільки, діловий світ постійно вдосконалюється, цей 
процес вимагає наукового обґрунтування концепції, оновлення змісту, ролі, 
методик реалізації в практичній діяльності підприємств. 

Результати дослідження. Будучи синтезом бухгалтерського обліку, 
внутрішнього контролю і економічного аналізу контролінг реалізує функцію 
«керівництва управлінням». У зв'язку з цим контролінг займає особливе 
місце в управлінні господарюючим суб'єктом в умовах екзогенних змін, що 
поєднує функції управління, інтегрує їх і координує [1, с. 78]. 

Дослівно переклад з англійського дієслова «to control» ««контролінг» 
означає управління і спостереження. Контролінг – це управління 
господарюючим суб'єктом, націлене на забезпечення його тривалого 
функціонування в умовах екзогенних змін. 

Контролінг не підміняє собою елементи керування підприємством, а 
лише переводить його на якісно новий рівень, тобто є своєрідним механізмом 
саморегулювання на підприємстві в умовах екзогенних змін [2, с. 31]. 

Ефективність контролінгу, як невід'ємної частини сучасної системи 
управління господарюючим суб'єктом, доведена світовою і вітчизняною 
практикою. Проте діловий світ удосконалюється і вимагає наукового 
обґрунтування змісту функцій і ролі контролінгу в сучасних умовах 
екзогенних змін. 

Слід зазначити, що досить тривале використання контролінгу як 
дефініції та функції управління господарюючим суб'єктом не сформувало 
єдиної думки щодо змісту даного явища. Контролінг розглядають як аналог 
управлінського обліку, але і як відокремлену мета систему, що бере участь в 
управлінні підприємством. Багатогранність визначення контролінгу 
обумовлено наступним. 

1. Розвиток контролінгу відбувався протягом тривалого періоду часу, 
протягом якого він видозмінювався і еволюціонував. 

2. Моделі контролінгу розрізняються за співвідношенням теоретичних 
обґрунтувань і прикладних досліджень. 
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3. Більшість авторів акцентують увагу на різних функціях контролінгу. 
Щоб визначитися із сутністю поняття «контролінг», звернемося до 

розгляду етапів його розвитку. 
1. Зародження контролінгу. Даний етап відносять до XV ст. і 

пов'язаний він з необхідністю державного управління фінансами, грошовими 
коштами. Завдання контролінгу того періоду обмежувалися лише ревізією і 
контролем державних коштів. 

2. У 1778 році в США було законодавчо засновано «Comptroller, 
Auditor, Treasurerandsix Commissioners of Accounts», – відомство, що 
займається управлінням державним господарством і контролем використання 
державних коштів. 

3. У другій половині XIX ст. відбулося становлення контролінгу як 
інструменту управління підприємством. Індустріальний прогрес збільшив 
управлінське навантаження на виробничий бухгалтерський облік і розширив 
його завдання. У свою чергу ускладнення облікових завдань зумовили 
виділення контролінгу. 

4. Початок 40-х років ХХ ст. Відбувається розширення функцій 
контролінгу за межі елементарного ведення обліку та ревізії вчинених 
господарських подій. 

5. Початок 60-х років XX століття. Професійна організація контролерів 
(Controllers Institute of America, пізніше – Financial Executive Institute (FEI) 
першою систематизувала завдання контролінгу. 

6. Контролінг, що зародився в Англії у XV ст. і сформований у США на 
початку XX ст.,  пройшов своє становлення в європейських країнах, а 
спочатку 90-х років ХХ ст. став поширюватися і у вітчизняній практиці. 

Широке проникнення контролінгу в практику діяльності 
господарюючих суб'єктів сприяло суттєвому розширенню його предметної 
області, а також його інструментів і методів. Це змінювало погляди на зміст 
явища «контролінгу» і викликало різночитання у визначенні поняття. 

Розглядаючи контролінг як філософію і образ мислення керівників 
вищої ланки, орієнтованих на прийняття довгострокових управлінських 
рішень розвитку підприємства, особливої уваги заслуговує інтегрована 
система інформаційно-аналітичного наповнення управлінських рішень всіх 
процесів життєдіяльності підприємства. Формування певних взаємозв'язків 
між підсистемами управління підприємством, що використовують різні 
інструменти і методи, націлене на максимальну ефективність діяльності. 
Такий підхід сприяє оптимізації проблем, пов'язаних із зростанням потреб 
населення і обмеженістю ресурсів. 

Розглянемо частину визначень контролінгу. 
Визначення контролінгу як систематичного контролю (методу 

підвищення ефективності діяльності підприємства, що базується на контролі, 
обліку, аналізі відхилень фактичних показників від запланованих та 
коригуванні відхилень) акцентує увагу на системному управлінні 
підприємством на рівні його процесів і на взаємозв'язку цих процесів із 
зовнішніми партнерами на довгострокову перспективу. 

Шляхи такої взаємодії визначені Р. Пічем через: адаптацію стратегічних 
цілей до мінливих умов зовнішнього середовища; узгодження оперативних 
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планів зі стратегічним планом розвитку організаційної системи; координацію і 
інтеграцію оперативних планів за різними бізнес-процесами; створення системи 
забезпечення менеджерів інформацією для різних рівнів управління в 
оптимальні проміжки часу; створення системи контролю над виконанням 
планів, коригування їх змісту і термінів реалізації; адаптацію організаційної 
структури управління підприємством з метою підвищення її гнучкості та 
здатності швидко реагувати на мінливі вимоги зовнішнього середовища. 

Дослідник О.М. Бокова підкреслює, що контролінг, вивільняючи 
менеджерів від управлінських функцій, автоматично не забезпечує успіх 
підприємства. Це, на її думку, – лише інструмент менеджменту, але досить 
ефективний інструмент. 

Дві моделі контролінгу, що історично склалися і розрізняються 
співвідношенням теоретичного обґрунтування і прикладних досліджень, 
виділяє І.Б. Гусєва. Цим автор пояснює факт відсутності серед дослідників 
єдиної думки про співвіднесення між собою термінів «контролінг» і 
«управлінський облік». 

Відзначимо, що в різноманітних національних системах економічного 
розвитку не визначено єдиного поняття значимості різних економічних 
термінів, отже, заявляти про належність до якої-небудь національної системи 
буде некоректно. Так, поняття контролінгу зародилося у США, але цей 
термін там майже не використовується, а широко використовується поняття 
«управлінський облік» (management accounting), який розкриває весь 
комплекс завдань системи контролінгу, причому контролером називають 
персонал, у функції якого входить ведення управлінського обліку. У США 
контролінг пов'язаний з менеджментом і орієнтований на споживача і вимоги 
ринку, в його функції додатково включені завдання фінансового обліку. 

У Німеччині навпаки, бухгалтерська служба підрозділяється на 
виробничу і фінансову, так як не виділяється поняття «управлінський облік». 
Тут домінує тенденція «академізації» контролінгу, що займається 
теоретичними його розробками. Центром уваги німецької моделі системи 
контролінгу є управлінський облік у різних формах, а зовнішній облік 
виключений зі сфери контролінгу. 

В національній системі обліку використовуються обидва терміни – 
«управлінський облік» і «контролінг». Управлінський облік спрямований на 
поточну діяльність і відображає процес управління, контролінг 
використовується як програмно-цільова система управління. Вітчизняна 
модель відповідає вимогам німецької моделі, але інтегрується і з моделлю 
США, так як орієнтована на потреби ринку. 

Незважаючи на те, що виділяють тільки три групи концепцій 
контролінгу, нечітке визначення їх меж призводить до їх взаємопересічення. 

Так, концепції першої групи (обліково-аналітичні) були сформовані у 
80-х роках ХХ ст. Відповідно до цієї групи основним завданням контролінгу 
є надання та аналіз інформації, що відображає дані бухгалтерського обліку, 
які концентрують увагу на показниках прибутку у вартісній характеристиці. 
Ці завдання вирішуються за допомогою управлінського обліку. Таким чином, 
у даній концепції контролінг є складовою частиною управлінського обліку. 
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Р. Манн і Е. Майер визначають контролінг як систему регулювання, 
управління прибутком, що дозволяє фірмі отримати максимальний для даних 
умов прибуток. Обґрунтування даної концепції викликано тим, що Р. Манн і 
Е. Майер є представниками іменованої школи. У Німеччині поняття контролінг 
застосовується з 1970-х рр. Воно має на увазі систему управління прибутком. 

Друга група концепцій була сформована в кінці 80-х років ХХ ст. 
Основним завданням контролінгу цієї групи концепцій є: координація збору 
та обробки інформації, її підготовка відповідно до потреб управління. Так, 
основним завданням контролінгу Т. Райхман при плануванні на підприємстві 
визначає збір і обробку інформації і вказує, що контролінг повинен бути 
орієнтований на результат з урахуванням забезпечення ліквідності 
підприємства. П. Прайсслер визначає контролінг як управлінський 
інструмент, що виходить за рамки однієї функції, який за допомогою 
цілеспрямованого підбору і обробки інформації підтримує 
внутрішньофірмовий процес управління та прийняття рішень. Такий підхід у 
визначенні контролінгу забезпечує детальне опрацювання бізнес-процесів, 
підкріплене достовірною і своєчасною інформацією з боку бухгалтерського 
обліку і загальногосподарських процесів підприємства. 

Згідно з третьою групою концепцій, які отримали розвиток в 90-х роках 
ХХ ст., контролінг розглядається як функція підтримки керівництва 
господарюючого суб'єкта за рахунок координації системи управління. Тут 
первинна координація виконання управлінських рішень є завданням самої 
системи управління, а вторинна координація всередині управлінської 
системи відноситься до завдань контролінгу. Серед концепцій, орієнтованих 
на координацію системи управління, виділяють: 

– підгрупу концепцій, орієнтованих на планування і контроль. 
Представник даної підгрупи концепцій П. Хорват представляє контролінг як 
орієнтовану на результат функцію підтримки керівництва, інтеграції і 
координації процесу планування на підприємстві, а також інформаційного 
забезпечення цього процесу. Д. Шнайдер вважає, що контролінг пов'язаний з 
координацією планів підприємства та організацією внутрішнього 
виробничого обліку як джерела вихідної інформації; 

– підгрупу концепцій, орієнтованих на управлінську систему в цілому. 
Так, М.Л. Слуцкін визначає роль контролінгу в підтримці функції планування і 
в забезпеченні процесу планування за допомогою відповідного інструментарію. 

Узагальнимо представлений вище матеріал. 
Концептуальні підходи до формування системи контролінгу на 

підприємствах можна умовно розділити на 3 основні групи: 
1) обліково-аналітична група концепцій, в рамках реалізації 

управлінського обліку. Основними завданнями, розв'язуваними концепціями 
цієї групи є: надання та аналіз інформації, що відображає дані 
бухгалтерського обліку, концентрація уваги на показниках прибутку у 
вартісних характеристиках. Даної концепції дотримуються наступні автори: 
Р. Манн, Д. Хан, н. А. Казакова, В.Б. Івашкевич, М. В. Мельник. Галузева 
специфіка відображена О. Р. Мухіною; 

2) група концепцій управління внутрішньофірмовими бізнес-
процесами. Основними завданнями є: координація збору та обробки 
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інформації, необхідної для процесу розробки планів; прийняття рішень за 
допомогою цілеспрямованого підбору та обробки інформації з метою 
забезпечення ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Цієї концепції 
дотримуються Т. Райхман, Е. А. Хлевна, С. Я. Юсупова. Галузева специфіка 
відображена Л. В Антоновим; 

3) група концепцій координації системи менеджменту для підтримки і 
вироблення оптимальних управлінських рішень. Основними завданнями є: 
координація процесів управління (планування, контролю та інформаційного 
забезпечення процесів, а також організація внутрішнього виробничого 
обліку) для інтеграції в єдину систему. Цієї концепції дотримуються  
П. Ховат, Д. Шнайдер, С.В. Данілочкін, Н.Р. Данілочкіна. Галузева специфіка 
відображена С.А. Пирковим. 

Всі три групи концепцій підтверджують те, що найважливішою 
функцією сучасного управління господарюючим суб'єктом є контролінг. 
Господарюючий суб'єкт розвивається в наддинамічному середовищі [3,  
с. 87]. Вплив такого середовища обумовлює необхідність звернення 
підприємства до сучасних функцій управління ним. Контролінг сьогодні слід 
сприймати як управлінську концепцію, яка необхідна для успішного ведення 
бізнесу і забезпечить конкурентоспроможність підприємства і його стійке 
становище на ринку [4, с. 76]. 

Повністю згодні з підходами О.М. Виборової, закладеними у світовій 
класичній економіці. Вона визначає контролінг як систему безперервного 
управління інформаційними, обліковими, аналітичними блоками в організації з 
метою реалізації управлінських рішень в умовах обмеженості ресурсів, 
орієнтовану на організацію роботи в довгостроковій перспективі, включаючи 
накопичення інформації, опрацювання, облік, аналіз, прогнозування, 
планування, виявлення проблемних («вузьких місць»), їх аналіз та усунення. У 
свою чергу, Дітер Хан розглядає контролінг як автоматизовану систему 
управління управлінням. Дослідниця С.Я. Юсупова визначає контролінг як 
постійний інформаційно-аналітичний моніторинг прийняття і виконання 
управлінських рішень, орієнтований на комп'ютерні технології і здійснює 
коригування системи планів і методів їхньої реалізації за оптимізуючими 
програмами в заданих часових і просторових параметрах в режимі онлайн. 

Розглядаючи дефініції контролінгу, ми приходимо до висновку про 
його важливе значення в управлінні господарюючим суб'єктом на сучасному 
етапі розвитку світової економіки. Слід зазначити, що є деяке співзвуччя 
слова «контролінг» зі словом «контроль». Однак дослівний переклад слова 
контролінг (англ. сontrolling) означає «управляти», «регулювати». Тому в 
даному значенні слова проглядається актуалізація функції контролю в 
системі сучасного управління. 

Розглядаючи значення і роль контролінгу в управлінні підприємством, 
необхідно звернути увагу на завдання контролерів, що полягають у наданні 
інформації менеджерам. Інформація, формована у рамках контролінгу, 
повинна бути всебічною, інтегрованою, що дозволяє менеджменту 
підприємства приймати обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на 
забезпечення його фінансової стійкості. Контролери беруть безпосередню 
участь у процесі управління підприємством. Чим більший господарюючий 
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суб'єкт, тим багаторівневою може бути структура контролерів. Контролери 
нижнього рівня піраміди управління господарюючим суб'єктом зайняті 
обробкою і систематизацією інформації. Контролери верхнього рівня 
піраміди управління виконують роль консультантів. 

Підприємства застосовують контролінг як багатоплановий універсальний 
управлінський інструмент,  спрямований на якісне вдосконалення управління 
фінансово-господарськими операціями і, в результаті, контролінг стає 
невід'ємною частиною сучасного менеджменту [5, с. 44]. 

Наявність налагодженого єдиного інформаційного простору в організації 
є однією з обов'язкових умов успішного розвитку бізнесу [6, с. 120]. 

Сприятливі умови для формування системи контролінгу обумовлені 
також розвитком інноваційної технології контролінгу. Необхідність у 
формуванні системи контролінгу підприємства полягає в тому, що контролінг 
активно допомагає керівниками вирішувати питання конкурентоспроможності 
керованих ними об'єктів. Впровадження системи контролінгу забезпечує 
практичну реалізацію всіх функцій менеджменту, тим самим беручи участь у 
підвищенні його конкурентоспроможності. За допомогою впровадження 
системи контролінгу на підставі отриманої інформації розробляються планові 
завдання обсягів продажів, інвестицій [7, с. 87]. 

В результаті впровадження системи контролінгу господарюючий 
суб'єкт отримує інтелектуальний і ефективний продукт управління, що 
дозволяє скорочувати час прийняття управлінських рішень, раціонально 
управляти витратами, і як наслідок підвищувати рентабельність і 
прибутковість діяльності. 

Враховуючи той факт, що впровадження системи контролінгу – досить 
довгий і витратний процес, необхідна його автоматизація.  

Впровадження системи контролінгу як інформаційного інструменту 
планування і управління забезпечує оперативність збору і аналізу інформації, 
за допомогою якої приймаються ефективні управлінські рішення. У складних 
ринкових умовах господарювання необхідність у вдосконаленні процесу 
управління господарюючим суб'єктом виступає на перше місце. 
Впровадження системи контролінгу впливає на підвищення ефективності 
фінансово-господарської діяльності, зміцнення конкурентних переваг і 
стратегічний розвиток господарюючого суб'єкта. Отримуючи за допомогою 
контролінгу об'єктивну і достовірну інформацію, обґрунтовуючи свої 
управлінські рішення, господарюючий суб'єкт планує свою фінансово-
господарську діяльність, прогнозує результати цієї діяльності як на 
короткострокову, так і довгострокову перспективу. 

Контролінг охоплює внутрішній контроль на підприємстві, контроль 
економічної роботи окремих підрозділів і організації в цілому. В системі 
контролінгу підрозділ не наділяється правом прийняття рішень, розробки 
вказівок та застосування санкцій, він не пов'язаний з документальною 
перевіркою в центрах відповідальності і, на відміну від ревізії, орієнтується 
на поточні результати. 

Ефективність управлінських рішень, прийнятих в рамках інформаційної 
системи контролінгу, буде залежати, перш за все, від її достовірності, 
ефективності та оперативності. Інформація, що готується в системі 
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контролінгу і відображає комерційну діяльність економічного суб'єкта, 
містить комерційну таємницю, тому повинна бути надійно захищена. 

Головною складовою такої інформації для підприємця є її комерційна 
цінність. Основні види комерційної інформації для підприємства є: 

1) документована комерційна інформація, зафіксована на 
матеріальному носії. Вона відноситься до поняття «інформаційні ресурси», 
які виступають об'єктом правового регулювання договірних відносин, 
пов'язаних з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, поширенням і 
використанням в комерційній діяльності; 

2) комерційна інформація є найважливішою сполучною ланкою, що 
забезпечує діяльність виробників, торгових посередників і споживачів у 
процесі товарообігу, основою для аналізу, планування і контролю за 
результатами отримання прибутку; 

3) технологічна і ділова інформація, що характеризує внутрішній стан 
економічного суб'єкта, який охороняється в режимі «комерційна таємниця», і 
зовнішню середу (про стан ринку, репутації фірм-конкурентів, потенційних 
споживачів і т. д.). 

Контролінг на підприємстві виступає в якості інформаційно-
аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень, що базується на 
використанні комп'ютерних програм. 

Основним постачальником достовірної та оперативної інформації для 
прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень є контролінг. Він 
враховує вплив зовнішнього і внутрішнього середовища. 

В рамках оперативного контролінгу готується інформація в основному 
за відхиленнями від запланованих заходів. Така інформація дозволяє 
оперативно приймати управлінські рішення. 

Інформація, що формується в рамках варіативного контролінгу, 
вимагає термінових управлінських рішень. Вона спрямована на регулювання 
реалізації оперативного плану підприємства. 

Фінансовий контролінг використовується як основний інформаційний 
ресурс, так як бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства дозволяє 
оцінити його ліквідність, ефективність, ділову активність, фінансову стійкість. 
В рамках виробничого контролінгу узагальнюється інформація процесів 
виробництва. Маркетинговий контролінг систематизує інформацію про ринки 
збуту, про конкурентів, про ціни на ринку аналогічної продукції, про переваги 
покупців. Ресурсний контролінг інтегрує інформацію про наявність усіх 
(фінансових, трудових, матеріальних) ресурсів у діяльності підприємства. 

Логічний контролінг націлений на забезпечення безперебійного 
процесу виробництва і випуску продукції. Його інформаційною базою є 
процеси виробництва та обсяги необхідної до реалізації продукції. 

Контролінг бізнес-процесів систематизує інформацію про моніторинг 
бізнес-процесів підприємства. 

З сказаного слід, що існує переплетення різних інформаційних баз 
перерахованих видів контролінгу. Тому ми вважаємо, що для вивчених нами 
підприємств немає необхідності реалізації всіх перерахованих вище видів 
контролінгу, так як інформація стратегічного контролінгу поглинає в собі 
інформацію фінансового, виробничого, маркетингового контролю, 
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інформація оперативного – ресурсного, логічного, бізнес-процесів. Тому у 
своєму дослідженні ми сконцентрували свою увагу на розгляді стратегічного, 
оперативного та варіативного контролінгу. Між стратегічним і оперативним 
контролінгом існує взаємозв'язок, обумовлений в їх як прямій, так і зворотній 
взаємозалежності. Стратегічний контролінг визначає цілі і завдання на 
певний період для оперативного контролінгу. Оперативний контролінг, в 
свою чергу, фіксує швидкість досягнення поставлених стратегічних цілей, 
оцінюючи реалістичність і актуальність стратегічних цілей. 

Методика побудови оперативного контролінгу підприємства залежить 
від результатів стратегічного і варіативного контролінгу, але інструменти, які 
використовуються при проведенні варіативного, стратегічного або 
оперативного контролінгу мають суттєві відмінності. Вважаємо, що 
контролінг – це цілісна система, що охоплює три взаємопов'язані частини: 
стратегічний, оперативний і варіативний контролінг. 

Побудова системи контролінгу неможлива без використання 
інформаційних технологій, що служать стратегічним цілям бізнес-процесів 
підприємства. 

Сучасний етап розвитку економічних відносин, висока конкуренція та 
нестабільність управління фінансово-господарською діяльністю комерційної 
організації обумовлює необхідність реалізації контролінгової функції 
управління, що сприяє поліпшенню фінансових показників і тим самим 
залученню інвестицій, впровадженню інновацій. 

При використанні контролінгу різних видів систематизується і 
узагальнюється інформація в різних розрізах. Так, необхідність стратегічного 
контролінгу відображається і в тому, що він є джерелом інформації і 
безпосередньо бере участь в процесі прийняття управлінських рішень як 
внутрішній консультант. Співвідношення часу на вирішення цих двох 
завдань впливає на швидкість прийняття своєчасних управлінських рішень 
стратегічного характеру. Це залежить від багаторівневої структури 
стратегічного контролінгу та управління підприємством. Варто відзначити, 
що система контролінгу на нижній ланці своєї структури займається 
поставкою і обробкою інформації, на верхній ланці виконує роль 
консультанта в прийнятті управлінських рішень. 

Система стратегічного контролінгу може надавати топ-менеджерам 
інформацію, необхідну їм для забезпечення комунікації з акціонерами, 
власниками банків, а також іншими діловими партнерами. Така інформація 
не міститься у зовнішній звітності, а формується всередині підприємства для 
оцінки ефективності інвестиційного проекту і представленні результатів 
оцінки партнеру та іншим зацікавленим особам. 

Висновки та наукова новизна. Наукова новизна проведеного нами 
дослідження полягає в тому, що було доведено, що контролінг є невід'ємною 
частиною менеджменту підприємства; це дозволяє йому, як соціально-
економічній системі, успішно адаптуватися в умовах екзогенних змін. Були 
переконливо обґрунтовані наступні положення. 

1. Основними чинниками, які стримують розвиток вітчизняних 
підприємств, залишаються скорочення попиту на внутрішньому та зовнішніх 
ринках та недостатність фінансових ресурсів. Протягом 2008-2018 рр. 



167 
 

обмеження доступу до традиційного ринку Росії, низька 
конкурентоспроможність продукції на зовнішніх ринках через високі вимоги 
до якості, низька енергоефективність виробництва (енергоспоживання на 
промислових підприємствах в Україні, на які припадає близько 77% 
загального споживання енергоносіїв серед видів економічної діяльності, 
перевищує відповідний показник за країнами – членами Європейського 
Союзу майже в 4 рази), високий рівень зношення основних засобів у 
промисловості (в 2014 р. він становив 57,3%) призвели до зниження обсягів 
промислового виробництва як окремих підприємств, так і промислового 
сектору економіки України в цілому (з 27,8% загального обсягу валового 
внутрішнього продукту у 2008 р. до 18% у 2017 р.). Створення передумов для 
виходу на нові ринки потребує підвищення інноваційно-інвестиційної 
активності в промисловому секторі економіки, модернізації виробничого 
потенціалу, оновлення складу та покращення якості продукції. Враховуючи 
це, системи контролінгу вітчизняних промислових підприємств, на відміну 
від закордонних, мають бути орієнтовані, у першу чергу, на вирішення 
завдань зростання прибутковості та оптимізації витрат як основи для 
створення та підвищення ринкової вартості підприємства. 

2. В даний час в умовах екзогенних змін спостерігається 
взаємопроникнення контролінгу в усі функції управління підприємством: 

– контролінг і планування спрямовані на постановку мети, заради якої 
впроваджується система планування, що обумовлює специфіку бізнесу свого 
господарюючого суб'єкта. Система контролінгу господарюючого суб'єкта на 
даному етапі забезпечує систему управління підприємством необхідною 
економічною інформацією для реалізації процесів планування в умовах 
екзогенних змін; 

– контролінг і управлінський облік забезпечують створення єдиної 
системи управлінського обліку та звітності, що відповідає потребам 
менеджерів підприємства; 

– контролінг і внутрішній контроль. Контролінг є синергетичною 
похідною контролю досягнення заданих цілей, встановлення відхилень від 
плану і аналізу причин даних відхилень. Такий симбіоз дозволяє виробляти 
коригувальні заходи менеджментом підприємства в умовах екзогенних змін; 

– контролінг і управління за відхиленнями. Після виявлення відхилень 
аналізуються причини, що спричинили зміни, і розробляються пропозиції 
щодо нейтралізації негативних змін і закріплення позитивних тенденцій. 

3. Система стратегічного контролінгу, забезпечуючи інформацією 
управлінський склад підприємства, обумовлює його залученість в процес 
управління, координацію діяльності підприємства і взаємозв'язок 
структурних підрозділів за допомогою прийняття стратегічних, тактичних і 
оперативних рішень в умовах екзогенних змін. 

4. Контролінг, безсумнівно, є важливим інструментом удосконалення 
облікової політики різних економічних суб'єктів і облікової практики, а 
застосування управлінського обліку і контролінгу в поєднанні реально 
підвищує якість фінансово-господарської діяльності комерційних структур у 
постійно мінливих умовах господарювання. 

5. В ході дослідження нами були встановлені позитивні сторони 
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впровадження системи контролінгу: 
– поліпшення контролю ефективного та раціонального використання 

наявних ресурсів; 
– сприяння впровадженню інвестиційно-інноваційних нововведень; 
– забезпечення конкурентоспроможності та удосконалення фінансово-

господарської діяльності підприємства на ринку в умовах екзогенних змін; 
– поліпшення фінансових результатів діяльності організації на основі 

застосування оптимальних інструментів контролінгу [8, с. 44]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ  

В УМОВАХ ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

 

Актуальність. Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної 

системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної 

економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення 

добробуту суспільства. Вплив екзогенних факторів на протязі останніх 15 

років на роботу залізничного транспорту України викликали усі подальші 

негативні наслідки у економіки залізниць та держави у цілому, тому пошук 

внутрішніх резервів е актуальним.  

Постановка проблеми: Транспортний комплекс України  включає 

понад 189,2 тис. км шляхів сполучення, 43,9 тис. км магістральних 

трубопроводів та поєднує понад 800 тисяч працюючих. Вартість основних 

виробничих фондів комплексу перевищує 12% вартості фондів країни. 

Частка транспортних витрат у вартості продукції промисловості та сільського 

господарства оцінюється на рівні 15-20%. Питома вага транспорту у 

валовому внутрішньому продукті (ВВП) України сягає 6,7%. 

Тривала економічна криза, яка спричинила різке (на 59,2%)  падіння 

ВВП (розрив економічних зв’язків між країнами СНД та в рамках СЕВ), 

найбільш згубно вплинула на транспортний сектор економіки України як 

транзитної транспортної держави. 

Обсяги перевезень вантажів скоротились в 3,5 рази, пасажирів – у 1,83 

рази, викликавши усі подальші негативні наслідки. 

Резерви пропускних і провізних спроможностей, що виникли на всіх 

видах транспорту, створили сталу суспільну думку про їх наявність на 

найближчі 15 років. Це визначило стратегію центральних органів управління 

щодо забезпечення бюджетного фінансування розвитку транспорту, 

інвестиційної політики на оновлення його основних фондів. 

Необхідність утримання розгалуженої інфраструктури, виконання 

покладеного державою соціального навантаження на фоні скорочення 

доходів від перевезень та жорсткої тарифної політики призвело до різкого 

старіння основних фондів галузі і, як наслідок – скорочення перевізних 

можливостей. Знос основних фондів транспорту перевищив 70%, а їх 

активної частини – рухомого складу – 80%. 

Викладення основного матеріалу: Є очевидним, що без здійснення 

рішучих заходів на рівні держави транспортний комплекс України  у 

найближчі 5 років може перетворитися в головний стримуючий фактор 

підйому та структурної перебудови економіки, забезпечення безпеки та 
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обороноздатності країни, покращення умов та підвищення рівня життя 

населення.  

Залізничний транспорт, що відрізняється своєю відносною 

універсальністю (здатність достатньо ефективно перевозити як масові, так і 

звичайні вантажі), зміг найбільш ефективно відреагувати на цю нову 

економічну тенденцію. Як наслідок збільшення частки перевезень сировини - 

збільшилась частка маршрутних відправок, що підвищило відносну 

економічну привабливість залізничного транспорту для споживачів його 

послуг (деякі вантажі перевозились залізницями нижче середньої 

собівартості. Тому необхідний пошук шляхів зниження витрат за рахунок 

внутрішніх резервів залізниць. 

У плані реалізації програми «Основних напрямів розвитку та 

соціально-економічної політики залізничного транспорту на період до 2025 

року» на дорозі проводиться робота по вдосконаленню перевізного процесу з 

використанням нових комп’ютерних технологій та пакету сучасних програм, 

техніки і прогресивних технологій при ремонті рухомого складу, а також 

економії: паливно-енергетичних ресурсів, матеріальних ресурсів, трудових і 

фінансових ресурсів, тому ця багаторічна науково-дослідна розробка є 

наукової новизною автора. 

З метою підвищення ефективності використання рухомого складу 

щорічно проводиться коригування напрямку вагонопотоків. Розроблено 

новий дорожній план формування поїздів, який дозволив здійснити 

концентрацію вагонопотоків на технічно оснащених станціях. 

У зв'язку зі зменшенням обсягів роботи переглянута система 

організації вагонопотоків та формування составів поїздів на сортувальних 

станціях, вантажних і дільничних. Уточнено розміри руху збірних, 

передавальних і вивізних поїздів. Організовано рух довгосоставний і 

великовагових поїздів вагою від 4500 т. до 5200 т на стикових з сусідніми 

дорогами ділянках. Це дозволить прискорити обіг вагону і підвищити його 

продуктивність, скоротити добову потребу в тягових засобах в 

передавальному і вивізних русі на 0,5 локомотива, а для збірних поїздів на 

2,3 локомотива. 

Зменшення обсягів виконуваної роботи, раціоналізація технології 

станцій, переклад малодіяльних ліній на роботу в одне - двозмінний режим, 

перерозподіл вагонопотоків відповідно до скоригованим планом формування 

дає можливість в 2020 р вивільнити понад 17 поїзних і 8 маневрових 

локомотивів, понад 57 локомотивних бригад і 160 осіб оперативного 

персоналу[1]. 

Удосконалення технології та раціоналізація напрямки вагонопотоків 

забезпечили приведення експлуатаційного парку локомотивів у відповідність 

з виконуваними обсягами перевезень. 

Крім вдосконалення технології перевезень та впровадження нових 

технічних засобів, що підвищують пропускну спроможність ліній, 
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проводиться робота з комп'ютеризації перевізного процесу. У поточному 

році в систему АСОУП включені шість завдань автоматизованих банків 

даних (АБД) по контролю за роботою вагонного парку, в тому числі АБД 

інвентарного парку вагонів, банк даних власних вагонів, система 

моніторингу особливо небезпечних вантажів та ін. В автоматизованій системі 

управління перевезеннями введені в дію 30 АРМов, в тому числі товарних 

касирів, чергових по станції.  

Розроблено і впроваджується математичне і програмне забезпечення 

АРМа дорожнього диспетчера. В рамках цього комплексу включені і 

працюють автоматизовані робочі місця начальника оперативно - 

розпорядчого відділу служби перевезень, старшого зміни і диспетчерських 

кіл. Передбачено показ на екран в різних табличних формах оперативної 

інформації про поїзного положення, контроль поїзного положення на 

станціях, автоматична побудова графіка виконаного руху поїздів з 

можливістю його перегляду на моніторі або роздруківкою на принтері. 

У господарстві пасажирських перевезень ведуться роботи по 

збільшенню функціональних можливостей системи «Експрес - 2». У 2017 р 

налагоджено автоматизоване оформлення багажних і внтажобагажних 

операцій, а також проїзних документів у приміському сполученні. В 

вокзальних касах встановлено термінальне обладнання для продажу квитків. 

У зв'язку з виниклими труднощами в останні роки із забезпеченням 

вагонних депо запасними частинами на дорозі створені великі механізовані 

ділянки з розбирання виключених з інвентарю вантажних вагонів. Тут 

проводиться різання і сортування деталей з подальшим їх спрямуванням в 

цеху для ремонту. Всього в вагонних депо відновлюється 42 найменування 

запасних частин і деталей. 

В цілому при ремонті вантажних вагонів використовується до 85% 

знятих вузлів і деталей, що в 2017 р. дало економію 24,2 млн. грн. Крім того, 

було реалізовано металобрухту на суму близько 6,3 млн.грн  [1]. 

На період з 2020-2025 р.р. розроблена і впроваджується дорожня 

програма ресурсозберігаючих технологій по окремих господарствах. Так, 

зокрема, службою перевезень проводяться заходи щодо оптимізації 

управління рухом поїздів з використанням системи диспетчерського 

контролю.  

  Важливим фактором щодо реалізації програми «Основних 

напрямів розвитку та соціально-економічної політики залізничного 

транспорту на період до 2025 року»  є використання  ресурсозберігаючих 

технологій на транспорті. 

Важливо значення у даному напрямку має економія паливо-

енергетичних ресурсів, оскільки в структурі загальних експлуатаційних 

витрат витрати на паливо та електроенергію складають близько 23%. Тому 

було проведено аналіз існуючих та розроблено програму реалізації 

розроблених пропозицій на близьку та середню перспективи. 
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1.УкрДУЗТом була розроблена система регулювання числа обертів 

вентиляторів тягових двигунів електровозів ВЛ80к і ВЛ80С в залежності від 

їх навантаження. Вона забезпечує скорочення витрат електроенергії на тягу 

за рахунок узгодження продуктивності вентиляторів з зовнішнім 

навантаженням електровоза.  

Аналогічний захід може дати чималу економію електроенергії та на 

електрорухомому складі постійного струму. Попередні опрацювання 

пошукового характеру, виконані вченими університету показали, що 

створення автоматизованої системи управління роботою вентиляторів на 

низькій і високій швидкості в залежності від навантаження дозволить 

економити 165 - 175 тис. КВт.год електроенергії на рік на один електровоз 

постійного струму[2]. 

2. Розроблюється також автоматизована система управління роботою 

допоміжного обладнання при гарячому відстої електровозів. За попередніми 

оцінками, за рахунок автоматизації системи управління роботою мотор-

вентилятора і генератора управління (в залежності від ступеня заряду 

акумуляторної батареї) очікується скорочення непродуктивної витрати 

електроенергії в розмірі 120 тис. КВт.год на рік на один електровоз 

постійного струму. При цьому істотно підвищиться термін служби 

акумуляторних батарей. Скорочення втрат електроенергії можна досягти за 

рахунок оптимізації режимів роботи обладнання і при гарячому відстої 

електровозів змінного струму. За розробками УкрДУЗТом проведена 

модернізація схеми роботи фазорасщепітелей на таких локомотивах. Витрата 

енергії на тягу при вдосконаленій схемі скорочується на 9,3 тис. КВт.год на 

рік на один електровоз. 

В УкрДУЗТі розроблена перспективна, яка не має аналогів, система 

енергооптімального управління режимами руху поїздів, яка базується на 

використанні сучасних математичних методів теорії тяги і останніх 

досягнень вітчизняної мікропроцесорної техніки і програмних засобів 

(САВПЕ). Вона забезпечує суворе виконання графіка руху і істотну (до 10%) 

економію електроенергії. Про високу ефективність системи свідчить той 

факт, що протягом цілого місяця в році можна буде працювати на 

зекономленої енергії. 

Велика робота проведена університетом в області економії палива на 

тепловозних полігоні. Зокрема, розроблені пропозиції щодо підвищення 

економічності і поліпшенню пристосовності тепловозних дизелів за рахунок 

застосування турбіни з високооборотним генератором, що працює 

паралельно з тяговим генератором. Випробуваний макетний зразок силової 

турбіни на стенді Експериментального кільця університету. Її застосування 

дасть можливість економити 5 – 7% палива.  

Значну економію дизельного палива може забезпечити розроблена в 

університеті комп'ютерна система для реостатних випробувань тепловозів. 

Вона дає можливість в умовах депо контролювати теплотехнічне стан 
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силових установок і якість їх ремонту, вносити ефективні корективи  

в технологію ремонтних процесів. Кожен комплект дозволяє обслуговувати  

до 35 тепловозів, що економить 300-360 т палива на рік[2].  

Ефективно вирішити задачу раціонального використання потужності 

багато секційних тепловозів дозволяє система управління секційної тягою. 

 З її допомогою можна в залежності від ваги поїзда і профілю колії вибирати 

раціональні режими роботи секцій тепловоза, що скорочує витрату 

дизельного палива на 2,7 %. 

Спільно з підприємствами та організаціями оборонного комплексу і 

газової промисловості ведуться роботи по застосуванню природного газу в 

якості моторного палива для тепловозних дизелів. Паралельно готуються 

рішення по використанню зрідженого газу на магістральних тепловозах. 

Згідно з розрахунками, застосування газу для тяги тепловоза дасть 

можливість на 25-28% скоротити потребу залізниць в дизельному паливі. 

Пожежовибухобезпеку газотепловозов забезпечується системою, яка 

контролює концентрацію газу під кузовом. При підвищенні граничної 

концентрації система відключає подачу газу і включає додаткову вентиляцію. 

В аварійних ситуаціях і при пошкодженні газопроводів на балонах повинні 

спрацьовувати розривні клапани, що перекривають вихід газу. У вирішенні 

цієї проблеми вчені університету плідно співпрацюють із залізничною 

компанією «Берлінгтон-Норден» (США), яка успішно експлуатує два 

досвідчених тепловоза, що працюють на природному газі. 

Університетом розроблені ефективні способи скорочення споживання 

електроенергії на тягу для експлуатованого парку приміських електропоїздів. 

Зокрема, зміна складових поїзда забезпечує зниження витрат електроенергії 

на 12 – 15%. Розроблено також методика розрахунків для визначення 

оптимального співвідношення моторних і причіпних вагонів в залежності від 

графіка руху і конкретних умов експлуатації. Така оптимізація знижує 

витрату енергії до 3,9%. Застосування розробленої університетом схеми 

прямого входу в режим рекуперації на електропоїздах ЕР2Р і ЕР2т дає 

економію електроенергії в розмірі 3 – 6,5% [3].Створена система 

автоматизації компресорних станцій забезпечує автоматичне керування і 

контроль роботи компресорів гіркових і лінійних станцій, підвищує 

надійність роботи уповільнювачів. Система на 6,7% знижує потребу в 

електроенергії і дає можливість скоротити обслуговуючий персонал, термін її 

окупності - 1,5 року.  

Економія матеріальних ресурсів. 

Серйозна проблема для багатьох залізниць - що спостерігається в 

останні роки інтенсивний знос гребенів коліс вантажних вагонів і бічний знос 

рейок. У зв'язку з цим в університеті великі теоретичні і експериментальні 

дослідження, спрямовані на вирішення цієї гострої проблеми. 

На підставі результатів цих досліджень прийнята програма ліквідації 

інтенсивного зносу гребенів колісних пар і рейок. Головний напрямок цієї 
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проблеми – широке впровадження гребені - і рельсосмазиванія. В 

університеті розроблені і на дорогах впроваджуються рельсосмазиватели і 

спеціальна змазка, що володіє високими антифрикційними властивостями. 

Згідно з попередніми даними, виходячи з темпів зниження зносу коліс 

локомотивів і рейок, досягнутих на дорогах, які найбільш активно 

впроваджують лубрікацію, в перерахунку на мережу тільки за цими 

показниками економія складе не менше 25-29 млн. грн. Слід зазначити, що 

лубрікація призводить до іншого позитивного ефекту зниження опору руху і, 

як наслідок, до скорочення на 2,7 – 2,9% енерговитрат на тягу поїздів.  

Один з факторів, що сприяють зниженню зносу гребенів коліс, - 

підвищення твердості їх поверхні катання. У зв'язку з цим розроблено та 

впроваджуються обладнання і технологія плазмового зміцнення гребенів 

колісних пар вагонів, магнітоплазмове установка для зміцнення гребенів 

колісних пар локомотивів. Ці пристрої підвищують термін служби колісних 

пар в 0, 2 рази. 

Щорічно більше 40 млн. грн. витрачається на закупівлю рейок для їх 

заміни в дорозі. Університетом виконано роботу по продовженню терміну 

служби рейок за рахунок їх перекладки зі зміною робочого канта, в 

результаті якої термін служби рейок збільшується в 1,3 рази. 

Ефективний засіб скорочення витрат в колійному господарстві - 

профільна шліфовка рейок в колії, що забезпечує продовження терміну їх 

служби на 23% у порівняні з існуючим. 

Університетом спільно з металургійними комбінатами розроблені 

пропозиції щодо підвищення якості рейок. Головні з них: безперервне 

розливання, вакуумирование і позапічна обробка рейкової сталі, прокатка 

рейок в універсальних клітях підвищеної жорсткості, гарт потоком води, 

правка в двох площинах з лазерним виміром прямолінійності, автоматичний 

суцільний контроль геометрії рейок, поверхневих і внутрішніх дефектів по 

всьому профілю. 

Розроблено і впроваджується новий пластмасовий сепаратор для 

роликових букс вантажних і пасажирських вагонів. Він має в 10 разів меншу 

масу, дозволяє додатково ввести ще один ролик (що підвищує довговічність 

підшипника на 11%), здатний працювати в умовах підвищених динамічних 

навантажень при низьких навколишніх температурах (до мінус 30С) і має 

відмінні антифрикційні властивості. Згідно з розрахунками, масове 

впровадження поліамідних сепараторів дозволить виключити 14% отцепок 

вагонів на шляху прямування по нагріванню букс. 

Університетом спільно з залізницями розроблений буксових вузол 

касетного типу для вантажних і пасажирських вагонів. Він являє собою 

дворядний конічний підшипник з єдиним зовнішнім кільцем, вбудованими 

ущільненнями, відрегульований по зазорам, заправлений літієвої мастилом і 

готовий до установки на шийку осі колісної пари типу РУ1Ш - 950 методом 

холодної напрессовки. Час напрессовки і розпресування цього вузла близько 
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30 с, його маса в 1,3рази менше, ніж серійного типового. Безремонтна 

конструкція з гарантованою довговічністю не менше 8 років дозволить 

значно скоротити витрати на її ремонт і експлуатацію, потреба в ремонтних 

площах і обслуговуючому персоналі. Одночасно підвищаться надійність 

буксового вузла і безпеку руху за рахунок зниження числа відмов по 

торцевому кріпленню, зносу і руйнування латунних сепараторів[3].В області 

створення і впровадження нових високоефективних матеріалів університет 

також проводить великі дослідження. Триває перехід на нові біметалічні 

підшипники з алюмінієвим сплавом. Отримані методом штампування, вони 

високо-економічні, повністю замінюють підшипники з бронза - бабітові 

сплаву і з заливкою свинцювата бронзою. При цьому термін служби 

підшипників збільшений на 35%, а вартість скорочена на 23-27 %. 

Здійснювалося також впровадження бабіту на свинцевій основі БК2Ц 

замість високооловянного бабіту Б16 і Б83. При меншій вартості термін 

служби моторно - осьових підшипників (МОП), залитих бабітом БК2Ц, 

збільшився в на 17%. Згідно з програмою Укрзалізниці, бронзові корпусу 

МОП замінюються сталевими. При цьому досягнута економія кольорових 

металів в розмірі близько 7,3 % в рік. 

На заводах знайшли застосування нові ресурсозберігаючі технології та 

матеріали для виготовлення деталей тепловозних двигунів. Так, комплексне 

модифікування і мікролегування ванадієм дозволило зменшити вміст 

дорогих дефіцитних матеріалів (молібдену, нікелю, хрому), 

використовуваних для виготовлення деталей циліндро - поршневої групи. 

Широко застосовується розроблена університетом система запуску 

дизелів тепловозів, колійних машин і рефрижераторних секцій з 

використанням імпульсних конденсаторів надвисокої ємності. Застосування 

конденсаторної системи дозволяє успішно експлуатувати цю техніку навіть з 

виробили свій ресурс акумуляторними батареями. При цьому забезпечується 

нормальна експлуатація без заміни батареї протягом 3 років, в 1,5 рази 

збільшується термін служби акумуляторів, з'являється можливість 

встановлювати батареї зі зниженою в 2 рази ємністю. Все це забезпечує 

зниження експлуатаційних витрат 16,3%  [4]. 

Активно ведеться робота по вдосконаленню технологій випуску сидінь 

із важкогорючих матеріалів для електропоїздів. Експлуатація поїздів з 

новими сидіннями дозволила різко скоротити збитки від вандалізму і 

загорянь, економічний ефект склав 35тис.грн. у рік на кожен вагон. 

Вперше для залізниць України розроблені гумові настили залізничних 

переїздів. Застосування таких настилів має різко знизити кількість аварійних 

ситуацій під час руху різних транспортних засобів через переїзди. 

Налагоджено виробництво фрикційного матеріалу підвищеної 

зносостійкості для ковзунів бічних опор і клинів гасителів коливань вагонів 

електропоїздів. Економічний ефект від їх впровадження становить 7% від 

вартості на  кожну секцію. Використання в ремонті локомотивів деталей і 
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вузлів, що були в експлуатації. В результаті чого, економічний ефект 

становить 1,4 % на рік. 

Повторне використання дерев'яних шпал, рейкових скріплень, 

старопридатних колійної решітки, батогів безстикової колії дозволяє 

скоротити щорічну закупівлю рейок, хрестовин і комплектів стрілочних 

переводів. 

Розглянемо ще один з напрямків ресурсозберігаючих технологій та 

його вплив на економію фінансових ресурсів. 

Університет забезпечує науково - методичне керівництво розробкою і 

впровадженням системи ДІСПАРК. Вона вирішує три головні проблеми 

управління вагонним парком. Це впровадження нових технологій ремонту і 

технічного змісту вантажних вагонів; реалізація функцій активного 

регулювання вагонного парку на дорожньому рівні з розподілом 

відповідальності між залізницями за якість його використання (в тому числі 

при пономерного взаєморозрахунках для вагонів, які належать іншим 

державам); своєчасне повне задоволення навантажувальними ресурсами 

заявок в системі ФТО і забезпечення клієнтів цієї системи необхідною 

інформацією про вагонах і вантажах. 

Вирішення цих проблем має супроводжуватися зменшенням не менше 

ніж на 3,5% експлуатаційних витрат на ремонт і технічне обслуговування 

вантажних вагонів, скороченням на 30% потрібного парку вагонів, різким 

підвищенням продуктивності праці персоналу, зайнятого на перевезеннях. Це 

відповідає економії експлуатаційних витрат на 2,3 % на рік. 

Передбачається розробка нової системи документообігу, яка заснована 

на формуванні перевізних документів на інтелектуальних носіях з 

використанням розроблених університетом методів штрихового кодування, 

електронних способів автоматичної реєстрації і обробки. За допомогою 

ДІСПАРК - 2 повинна бути реалізована система організації ремонту і 

технічного обслуговування вантажних вагонів по фактично виконаним ними 

обсягом роботи. 

Удосконалення контейнерних і пасажирських перевезень. Вироблена і 

постійно вдосконалюється нова форма організації імпортно - експортних 

контейнерних перевезень через експедиторські фірми. На договірній основі 

вони забезпечують стеження, повернення і плату за використання 

контейнерів на зарубіжних дорогах. 

Вирішити важливу проблему автоматизації комерційного огляду 

поїздів і вагонів дозволяє автоматизована система. Вона забезпечує 

одночасний запис даних огляду і передачу їх в АСУ станції для оперативного 

вирішення питань ліквідації виявлених несправностей, в тому числі 

порушень габариту навантаження. Економія  витрат від впровадження 

системи складає 8,3% у рік. Його можна досягти за рахунок скорочення часу 

комерційного огляду вагонів (в 2 рази), автоматизації оформлення обліково - 

звітної документації, зниження обсягу несохранной перевезень (на 20 - 30%) і 
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підвищення рівня безпеки руху поїздів. При цьому з'являється можливість 

вивести приймальників поїздів з небезпечної зони обслуговування. 

Розроблений в системі «Експрес» комплекс завдань регулювання і 

обліку населеності пасажирських поїздів, їх причіпних і безпересадочних 

вагонів дозволить визначати кореспонденції пасажиропотоків, обсяги 

відправлення пасажирів по станціях посадки і висадки, інші кількісні та 

якісні показники використання місткості рухомого складу. Це дасть 

можливість приймати раціональні рішення, підвищити населеність вагонів на 

12 – 12,5%. Економія витрат буде отримана за рахунок зниження 

експлуатаційних витрат, пов'язаних з введенням в обіг пасажирських поїздів. 

Згідно з попередніми розрахунками, річна економія експлуатаційних витрат 

від впровадження цього комплексу в масштабі УЗ складе 3,7%. 

Університет проводить великі науково – дослідні і дослідно – 

конструкторські роботи з імпортозаміщення. У числі цих розробок 

модернізація і заміна обладнання, деталей і матеріалів на пасажирських 

електровозах ЧС2т, ЧС7, ЧС4т, ЧС6, а також тепловозах ЧМЕ3 та дизель 

поїздах Д1. Ведеться підбір відповідних за параметрами вітчизняних аналогів 

основних агрегатів і електроапаратури. Вишукуються можливості 

використання вітчизняних матеріалів при деповському ремонті дизелів, 

трансформаторів і тягових двигунів. Очікувана економія - близько 4 – 5,5 % 

на рік [4]. 

Університет продовжує роботу з організації капітально-

відновлювального ремонту (КВР) рухомого складу, освоєння якого дозволить 

знизити витрати на придбання нового рухомого складу не менше ніж  

на 15,7%. 

Триває вдосконалення технології капітального відновлення 

пасажирських вагонів типів ЦМВО – 6 і 47Д. Йдеться про відновлення 

несучої здатності кузова і застосуванні нових важкогорючих і негорючих 

матеріалів в конструкції вагона. Вартості такого ремонту для пасажирських 

ЦМВ не перевищує 80%, а електропоїздів – 74% вартості будівництва нових 

вагонів та секцій. Термін служби відновлених вагонів та секцій 

електропоїздів складе не менше 12 років. 

Ряд робіт університету спрямований на суттєве скорочення втрат, 

пов'язаних з вирішенням екологічних проблем. Проводяться дослідження з 

розробки екологічно чистої технології зовнішньої обмивки нафтобензинових 

цистерн, яка істотно знижує рівень шкідливих викидів в навколишнє 

середовище і на 15% зменшує енергоспоживання. У 2016 р в депо і на 

ремонтних заводах почалося впровадження розроблених екологічно 

повноцінних лакофарбових матеріалів. Протягом зазначеного року новими 

матеріалами забарвлене більше 36 вагонів. При цьому на 5 – 7% знижено 

витрати електроенергії на їх сушку, поліпшені умови охорони праці. 

Розроблено та виготовлено дослідний зразок флотаційного установки з 

блоком сорбційних фільтрів, які дозволяють очищати виробничі стоки до 
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рівня, що допускає їх скидання у водойми, і на 30% скоротити 

водоспоживання. Розроблена конструкторська документація на блокові 

установки для очищення стічних вод в оборотних контурах зовнішньої 

обмивки локомотивів. Ці установки на 23% знижують скидання шкідливих 

речовин в навколишнє середовище. 

З урахуванням великої ефективності вантажних перевезень на 

електрифікованих ділянках університетом для малозавантажених ліній 

розроблені полегшені нормативи електрифікації зі зниженими на 13% 

капітальними витратами. Це досягнуто за рахунок більш простий контактної 

підвіски, подовжених межподстанціонних зон, зниженого резервування. 

Переклад перетворювальних агрегатів тягових підстанцій постійного 

струму на нову елементну базу з освоєнням виробництва на вітчизняних 

заводах керованих і некерованих вентильних блоків. При цьому використані 

вентилі високого класу з природним випарним охолодженням. Застосування 

сучасних напівпровідникових діодів таблеткового типу з випарним 

охолодженням значно знижує внутрішні втрати в перетворювачі, дозволяє 

відмовитися від примусової вентиляції і в 2 – 3 рази зменшити 

металоємність. Економія електроенергії на перетворювач становить  

25 – 27 тис. кВт. Розробка комутуючого пристрою для фідерів тягових 

підстанцій, повністю знімає гостру проблему надійного відключення струмів 

короткого замикання в контактній мережі. Економія витрат складає 3 – 7 % [4].  

Виконано комплекс досліджень, спрямованих на поліпшення роботи 

баластної призми. У їх числі переклад з азбестового баласту на щебеневий, 

розробка конструкції баластної призми для організації швидкісного 

суміщеного руху з урахуванням фактичного стану і розмірів земляного 

полотна, розробка норм періодичності очищення щебеневої баластної призми 

залежно від класу шляхів і глибини очищаемого шару баласту. Все це 

дозволяє збільшити терміни між очищеннями баласту на 12,5 – 13,0%, а 

також знизити освіту і розвиток виплеск з - за зменшення надходження 

засорітелей з нижніх шарів і стирання зерен в процесі експлуатації.  

Реалізація розроблених пропозицій дозволить забезпечити досягнення 

цілей а також вирішити головні проблеми залізничного транспорту, перш за 

все подолання кризових явищ у діяльності галузі. 

Стабільність та безпечна робота залізничного транспорту буде 

забезпечуватись за рахунок послідовності та еволюційності реформування, а 

також необхідних обсягів інвестицій та технічного переозброєння галузі. це 

створить умови для: раціонального розподілу перевезень між різними видами 

транспорту; розвитку взаємодії і координації в транспортному секторі при 

виконанні перевезень в змішаному сполученні; оптимального розподілу 

державної підтримки між різними видами транспорту; максимального 

використання транспортного потенціалу Української транспортної системи; 

скорочення економічно обґрунтованих сфер монопольної діяльності різних 

видів транспорту в різних сегментах; поліпшення екологічного стану, 
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забезпечення безпеки перевезень, енергозбереження. Скорочення на  

15 відсотків сукупних народногосподарських витрат на перевезення вантажів 

залізничним транспортом та підвищення його економічної доступності 

здійсниться за рахунок підвищення ефективності діяльності на основі 

розвитку конкуренції. Задоволення зростаючого на 25 – 30 відсотків попиту 

на послуги залізничного транспорту буде здійснено за рахунок відновлення 

перевізних можливостей залізничної системи, що частково втрачені, та за 

рахунок появи і розвитку нових пасажирських і вантажних компаній. 

Висновки. Таким чином, суттєво підвищиться якість транспортних 

послуг, термін доставки вантажів скоротиться на 15 – 20 відсотків, буде 

спрощено процедуру планування, прийому і видачі вантажів. За рахунок 

підвищення ефективності використання рухомого складу на 30 – 35 відсотків, 

мотивації праці залізничників не менш ніж в 2,1 раза зросте продуктивність 

праці. Буде повною мірою забезпечено соціальний захист працівників 

залізничного транспорту. Результатами в цій сфері стануть: підвищення 

якості праці у зв'язку з технічним переозброєнням галузі; мінімізація робочих 

місць з важкою ручною працею та шкідливими умовами праці; підвищення 

не менше ніж у 2 рази реальної заробітної плати в сфері залізничного 

транспорту; підвищення якості охорони здоров'я та профілактики 

професійних захворювань. 

Отже, реалізація розроблених пропозицій зупинить процес втрати ним 

перевізних спроможностей, стимулюватиме перехід на нову ступінь його 

розвитку та буде сприяти зростанню економіки країни в цілому.  

На підставі виконаного дослідження та пропозицій яки було зроблено 

що використовуються зараз, та будуть використано на протязі наступних 7 –

 10 років, дозволить скоротити експлуатаційні витрати на 12 – 15,4%.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Актуальність. Визначенню можливостей і завдань розвитку 

дослідницько-інноваційної діяльності у процесі відновлення економіки 

Донбасу присвячено значну кількість публікацій, в тому числі концептуальні 

дослідження [1–5 та ін.]. Формуються нормативно - правові, організаційні, 

соціально - економічні передумови відродження територій Донецької і 

Луганської областей [6, 7]. Але питання розвитку сучасних вищих 

навчальних закладів як інноваційних лідерів локальних ринків 

інтелектуальних та освітніх послуг потребують досліджень за окремими 

напрямками. 

Проблематика просторово – економічної організації ринків, 

локалізованих у межах окремих територій, розкрита у працях фахівців із 

соціально – економічної географії, регіональної економіки, розміщення 

продуктивних сил [8-11 тощо]. Тому розробка питань відновлення економіки 

Донбасу в контексті модернізації локальних ринків ґрунтується на 

результатах відомих і змістовних розробок науковців. У той же час специфіка 

дослідницько-інноваційної діяльності регіональних вишів та їхнього 

позиціонування на локальних ринках інноваційної продукції в умовах 

збройного конфлікту і високого ступеня політичної та соціально - 

економічної невизначеності вивчена поки недостатньо. 

Результати дослідження. 

Розвиток дослідницько-інноваційної діяльності в регіоні не можна 

розглядати поза рамками глобальних питань реформування як продуктивних 

сил, так і виробничих відносин в частині модернізації технологій управління 

фінансовим та кадровим потенціалами регіону, ринком послуг, 

інфраструктурою. Мова йде про системні інституційні реформи на макро-, 

мезо- і мікрорівнях, і завдання теоретичного осмислення цих процесів стоять 

перед вітчизняною наукою і громадянським суспільством як ніколи гостро. 

Ми не можемо погодитися з поверхневою точкою зору, що фінансові 

ресурси на відновлення економіки, що акумулюються державою переважно із 

зовнішніх джерел, вимагають невідкладного «освоєння» у вигляді 

капіталовкладень в проекти, і таким чином поточні завдання зводяться до 

розробки тактичних питань інвестиційної політики. Порівняння України з 

світовими лідерами показує обмеженість пріоритетів структурної політики, 

спрямованої на підтримку традиційних галузей господарства, а не на 

розчищення дороги для розвитку нових наукомістких галузей. Завершується 

епоха виробництва, заснованого на дешевій праці. Пріоритетом вкладання 

капіталу сьогодні стає людський ресурс в його інтелектуальній, інноваційній, 

інформаційній складових. Саме це забезпечить кращу підготовленість до 
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здійснення і сприйняття інновацій, до радикальної модернізації 

використовуваних технологічних процесів, а також до подолання 

невизначеностей, що містяться в стратегіях корпоративної реструктуризації. 

Оцінка ситуації, що склалася, вимагає структурування її об'єктивних і 

суб'єктивних складових. До об'єктивних пропонується віднести інституційні 

умови розвитку економіки Донецького регіону як частини пострадянської 

економічної системи, до суб'єктивних - дисбаланс економічних інтересів 

місцевих еліт, галузеву асиметрію регіону, консервацію традиційного 

інфантилізму в формі феодальної залежності муніципального управління від 

містоутворюючих підприємств та їх господарів, слабкість громадянського 

суспільства, деградацію господарського потенціалу, яка призвела до вимушеної 

міграції, маргіналізації значних мас населення, деіндустріалізації економіки. 

Розглянемо об'єктивні умови розвитку економіки Донецького регіону 

як частини пострадянської економічної системи використовуючи 

інституційний підхід.  

Т. Веблен трактував інститути як «усталені навички мислення, загальні 

для більшості людей» [12], а Д. Ходжсон визначає їх як соціальну 

організацію, «яка за допомогою традиції, звичаю або правових обмежень 

формує довготривалі рутинізовані схеми поведінки» [13]. Епіцентр протиріч 

знаходиться в протистоянні і взаємодії рутин і інновацій. 

У попередніх роботах ми вже відзначали, що теоретичною основою 

реформування може стати теорія економічної динаміки, заснованої на 

створенні «нових комбінацій» [14, с. 28], основними видами яких є: 

виробництво нових благ, застосування інноваційних способів виробництва і 

комерційного використання благ існуючих, розширення ринків збуту, 

освоєння альтернативних джерел сировини і зміна галузевої структури. 

Основи цієї теорії було закладено Й. Шумпетером у 1912 році в його праці 

«Теорія економічного розвитку» [15]. Найбільшою заслугою Й. Шумпетера, 

як відомо, вважається постановка проблеми збалансованого розвитку 

економічної системи, створення загальної схеми розвитку: «рівновага» 

економіки – порушення рівноваги внаслідок введення інновації – прагнення 

економіки до відновлення рівноваги на вищому рівні, що є змістом процесу 

розвитку [15, с. 286]. Ми також зупинялися на методологічних засадах 

розгляду інституційних основ інноваційної політики, які закладені теоріями 

суспільного вибору та неоінституціоналізму, співставляли думки  провідних 

науковців [16 – 19 та ін.] щодо інституційних обмежень державної 

інноваційної політики в Україні. 

Поняття інституційних обмежень трактується рядом дослідників, 

наприклад, В.М. Полтеровичем, як інституційна недостатність, яка 

проявляється в трьох основних напрямках недосконалості правового 

регулювання бізнес-діяльності: завищених вимогах норм права, 

дискреційних повноваженнях (повноваження, які посадова особа може 

здійснювати на власний розсуд), і відсильних нормах (така норма називає в 

загальній формі, які правила необхідно виконувати, а конкретний зміст цих 

правил дається в інших нормативних актах, як правило, підзаконних [20, 21]. 
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Інституційна недостатність проявляється також у системі неефективних норм 

або в тому, що В.М. Полтерович називає інституційними пастками. До їх 

числа відносяться: слабкість нових норм, їх безсистемність, недостатні 

взаємопідтримка і взаємодія між новими інститутами, ефективними нормами. 

Такими є об'єктивні інституційні умови розвитку економіки Донбасу на 

сьогоднішній день. У чому полягає небезпека такого стану речей? Різні 

групи, що володіють політичним і громадським впливом, активно 

підтримують збереження нежиттєздатних підприємств, а груп, що виражають 

інтереси ще не створених галузей або підприємств, просто не існує. Іншими 

словами, якщо нежиттєздатні підприємства мають своє лобі, то ще не 

створені галузі і підприємства не можуть його мати. У цій ситуації єдиним 

лобістом потенційних галузей і підприємств може бути тільки держава, що 

вимагає від її керівництва політичної волі в подоланні впливу лобістських 

груп. Інакше модернізація економіки стає просто неможливою. Тобто 

потрібне повне перезавантаження системи економічного регулювання. 

Реальний шанс на подолання цих обмежень надає, на наш погляд, 

децентралізація, в ході якої виникають нові можливості впливу на 

регіональні тенденції розвитку з боку населення, територіальних громад і 

місцевих еліт. Війна і пов'язані з нею наслідки стали каталізатором 

формування громадянського суспільства, яке надає все більш помітний вплив 

на всі аспекти життя. Тому дуже своєчасною є постановка питання про 

найбільш ефективні точки докладання цього впливу і надання цьому процесу 

системного характеру. Пропонується актуалізувати питання про 

модернізацію локальних ринків. Тема ця зачіпає велике коло проблем. 

Спробуємо структурувати їх за трьома основними ознаками: видами ринків, 

закономірностями оновлення та основними аспектами модернізації ринків. 

Рушійною силою розвитку локального економічного простору 

виступають пріоритети в конкуренції окремих просторово - економічних 

об’єктів (центрів, мереж, зон впливу). Стимулом розвитку є споживчі 

переваги, зростання потреб і цінові механізми, внаслідок чого економічний 

простір локалізується в межах доступності до здійснення актів купівлі – 

продажу товарів та послуг з метою задоволення потреб споживачів. 

Відновлення та розвиток території Донбасу можна представити як процес 

структурування економічного простору і зміцнення ринкових принципів 

господарювання, розглядаючи не стільки масштаби просторових розмірів 

територій, скільки чинники взаємодії агентів попиту та пропозиції на 

визначених територіях. Цей простір необхідно розглядати як умовну 

багатомірну локалізовану просторову систему, вимірниками якої виступають 

соціальні, економічні й організаційні категорії. 

Концептуальна модель модернізації локальних ринків розглянута нами 

у статті [14]. Вона ґрунтується на теоретико – методологічних положеннях 

модернізації національної економіки, які розроблені у чисельних працях 

відомих науковців [22 - 26 та ін.]. Проектуючи ці розробки на процес 

розвитку локальних ринків, можемо сформулювати критерії і закономірності 

їх модернізації. Критерії модернізації локальних ринків: цільові - розробка 
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структурованих цілей, реалізація яких забезпечуватиме поетапне підвищення 

продуктивності регіональної економіки; галузеві (секторальні) - визначення 

переліку пріоритетних галузей; ресурсні - визначення наявності ресурсів з 

функцією драйверів розвитку, які здатні за умови їхнього ефективного 

використання забезпечити модернізацію промисловості в необхідних 

пропорціях та з бажаною динамікою; організаційні - формування механізмів 

для реалізації поставлених завдань; часові - визначають послідовність та 

розподіл у часі модернізаційних заходів. 

Значну роль у формуванні регіональних кластерів можуть грати вищі 

навчальні заклади (ВНЗ), які в економічно розвинених країнах забезпечують 

виконання істотної частки фундаментальних і прикладних досліджень. У 

провідних ВНЗ при правильній організації можна мобілізувати і кадрові 

ресурси, і креативні ідеї для розвитку локальних ринків. Логіка такого 

припущення полягає в тому, що існують конкурентні переваги для розвитку 

кластерів на базі ВНЗ: можливість кооперації з місцевим бізнесом для 

вирішення завдань технологічного розвитку, регулювання з боку місцевих 

органів влади, наявність інформаційної бази досліджень. Позитивні ефекти 

кластерної взаємодії пов'язані з тим, що ВНЗ займуть своє місце в 

виробничих ланцюжках створення додаткової вартості як ключові центри 

генерації знань і інновацій, стануть повноцінними товаровиробниками 

інтелектуального продукту і сучасних, затребуваних освітніх послуг. 

Зокрема, ВНЗ як учасники локальних кластерів можуть взяти на себе 

експертизу проектної документації, моніторинг інвестиційних проектів, 

технологічний і екологічний аудит, оцінку бізнес-активів, участь у 

міжнародних проектах, удосконалення кадрового потенціалу регіону шляхом 

підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, проведення маркетингових 

досліджень, підготовку бізнес-планів, реалізацію відкритих освітніх програм 

(онлайн-курси, семінари, тренінги). ВНЗ можуть очолити процес модернізації 

локального ринку праці із залученням роботодавців регіону. 

Галузеві домінанти розбудови локального ринкового простору 

формуються у відповідності до концепції державно-приватного партнерства, 

яка розглянута у чисельних працях провідних фахівців і знаходиться у центрі 

уваги наукової спільноти. Продовжуючи думку про участь ВНЗ у формуванні 

локальних кластерів, зауважимо, що це буде однією з різноманітних форм 

державно-приватного партнерства, яке передбачає взаємодію держави, науки, 

підприємців і суспільства. Регулятивна діяльність місцевих органів влади є 

предметом окремих досліджень, тому в рамках даної статті зупинимося лише 

на тих основних її аспектах, які наголошені у Стратегії розвитку Донецької 

області на період до 2020 року [7]: 

- розбудова сприятливого середовища для розвитку підприємницької 

діяльності на основі інноваційних освітніх послуг і відновленої та 

модернізованої інфраструктури; 

- створення нової системи надання соціальних послуг, яка є 

доступною, комплексною, мультидисциплинарною, а також адаптованою до 

потреб осіб, що постраждали внаслідок конфлікту; 
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- покращення підзвітності та прозорості роботи органів місцевого 

самоврядування шляхом внесення змін до організаційної структури та 

внутрішніх процесів, розвитку кадрового потенціалу, а також впровадження 

етичних норм та обов'язкової прозорості; 

- впровадження галузевих реформ децентралізації шляхом 

встановлення розподілу обов'язків, ресурсів та інституційних механізмів 

надання послуг. 

Наведені фактори економічного зростання в значній мірі забезпечуються 

через капіталізацію людського потенціалу за певними напрямками, одним з 

яких є наука та освіта. Як зазначає Ж.В. Дерій, сучасний розвиток 

визначається такими факторами: значним підвищенням ролі теоретичних 

знань та науки; зростанням частки третинного сектору економіки – сфери 

послуг; розвитком сучасних інформаційних технологій та 

високотехнологічних галузей [27]. Слід погодитися з автором і в тому, що 

формування системи «наука – освіта – технологія – інновація – виробництво» 

сьогодні визнано головним орієнтиром розвитку постіндустріальних 

суспільств та як єдиний можливий шлях до підвищення 

конкурентоспроможності і динаміки прогресу України зокрема. Враховуючи 

диспропорції у територіальному розвитку України, для розвитку національної 

інноваційної системи та подолання відставання в інноваційному розвитку 

необхідна конвергенція галузей знання, яка веде до створення нових парадигм, 

що виходять за межі традиційної мультиплікативної моделі [28]. 

Орієнтація на «економіку знань» стимулює і попит на вищу освіту, і 

його пропозицію. Однак стрімке зростання чисельності вишів на тлі занепаду 

ринку праці веде до зниження ціни праці, коли оплата праці фахівців часто не 

відповідає ні витрат на їх підготовку, ні рівню пропонованих на робочому 

місці вимог. Незбалансованість між попитом і пропозицією кадрів на ринку 

праці в певній мірі пов'язана з відсутністю ефективної взаємодії між 

діяльністю вишів і потребами реального сектора. 

Найбільш серйозним чинником, що гальмує перехід до інноваційної 

економіки, є відсталість її структури, тобто переважання капіталомістких 

галузей з низьким потенціалом розвитку. Виробництво готової продукції з 

високою доданою вартістю становить дуже малу частку валового продукту. 

Світовою тенденцією розвитку науки і технологій є посилення участі 

університетів (ВНЗ) в процесах інноваційного розвитку. У розвинених 

країнах університети давно стали ядром - хабом кластерів, які забезпечують 

виконання значної частки фундаментальних і прикладних досліджень. 

В даний час відсутнє визначення провідної інтелектуальної сили при 

переході в режим інноваційної економіки, і це стає очевидним гальмом для 

країни. Розвиток сучасної національної інноваційної системи передбачає 

тісну інтеграцію освіти, науки і держави, при якій університет розглядається 

в ролі інтелектуального лідера постіндустріального суспільства, ключового 

центру генерації знань і інновацій. Однак багато українських ВНЗ в своєму 

сучасному стані не відповідають рівню лідера в процесі інноваційного 

розвитку. Виш виступає не тільки як організація, що підтримує і розвиває 
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культурно-освітній та кадровий потенціал регіону, а й як суб'єкт економіки, 

товаровиробник інтелектуального продукту і освітніх послуг. 

У статті В. Меняйло здійснено комплексну оцінку інноваційної діяльності 

вищого навчального закладу та запропоновано класифікацію видів інноваційної 

діяльності ВНЗ, яку, на наш погляд, доцільно використовувати на практиці. По-

перше, це діяльність зі створення інновацій (як фактор розвитку інноваційної 

діяльності ВНЗ): у вигляді документів – дисертації, звіти про виконання 

науково-технічних проектів і програм, госпдоговірних науково-дослідних робіт, 

розроблені інноваційні проекти і програми; у вигляді продуктів – товарні марки, 

патенти, ліцензійні договори, непатентовані винаходи, свідоцтва авторського 

права на твір, дослідні зразки, монографії, збірники наукових праць; у вигляді 

послуг – консультаційні послуги щодо інноваційної діяльності, консалтингові, 

інжинірингові послуги, маркетингові дослідження, спільні науково-дослідні 

роботи тощо. По-друге, – навчання інноваційній діяльності (як фактор 

відтворення інноваційних кадрів): як спеціально організоване навчання; 

залучення студентів, аспірантів, викладачів до інноваційної діяльності ВНЗ; 

направлення на стажування до провідних вітчизняних та зарубіжних наукових 

організацій; проходження навчальної та виробничої практики на інноваційних 

підприємствах. Третій вид інноваційної діяльності ВНЗ – це освітня діяльність 

(як фактор розвитку і підтримки інновацій): наявність освітньої інфраструктури 

(центри післядипломної освіти, лабораторії, кафедри); використання новітніх 

освітніх технологій, продукування та використання педагогічних інновацій при 

підготовці фахівців; проведення семінарів-тренінгів, «круглих столів» тощо [2, 

с. 122]. Слід погодитися з автором також щодо формулювання змісту 

дослідницько - інноваційної діяльності вищого навчального закладу, яка 

«спрямована на створення, освоєння і впровадження наукових інновацій з 

метою отримання економічного, соціального та інших видів ефекту, а також 

розробку й реалізацію інноваційних проектів і програм з метою розв’язання 

значущих наукових, соціальних, культурних, етичних та інших проблем. 

Особливість цього виду діяльності полягає в тому, що вона може 

реалізовуватися у двох напрямках: науково-інноваційному (продукування 

наукових інновацій) та проектно-інноваційному (продукування інноваційних 

проектів), які тісно пов’язані між собою як на технологічному, так і на 

методологічному рівнях» [2, с. 124]. 

Креативність – вища форма інтелекту людини, що характеризує його 

здатність до творчості і творення нового в різних областях. Системи виховання і 

освіти повинні розвивати у людей ці здібності. Розглянемо цей процес на 

прикладі викладання фінансово-економічних дисциплін у Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ). 

Постіндустріальна економіка - «економіка знань» - вимагає від фахівців 

економічного спрямування вміння вирішувати виробничі завдання системно, 

комплексно. В сучасному суспільстві цінуються вже не самі знання, а вміння їх 

самостійно добути та компетентно використати. З цієї причини виникає 

необхідність у переорієнтації парадигми вищої освіти зі знаннєвої в 

компетентнісну. Необхідною умовою для цього є вміння мислити не 
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категоріями окремих економічних дисциплін, а залучати інструментарій відразу 

декількох напрямків. Дж. М. Кейнс писав з цього приводу: «Економіст вищої 

проби повинен володіти рідкісним поєднанням безлічі здібностей. Він повинен 

володіти величезним обсягом знань в самих різних областях і поєднувати в собі 

таланти, які рідко поєднуються в одній особі. Він повинен – певною мірою – 

одночасно бути математиком, істориком, державознавцем, філософом. Він 

повинен розуміти мову символів і вміти висловлювати свої поняття і концепції 

словами. Жодну сторону природи людини і його інститутів економіст не 

повинен повністю залишати без своєї уваги » [29, с. 12]. 

Бізнес-середовище, що динамічно змінюється, створює попит на 

економістів, які здатні продукувати ідеї «на стику» науково-практичних 

напрямків. Але в процесі навчання студент працює з кожною навчальною 

дисципліною окремо, і ситуації, в яких йому доводиться задіяти 

інструментарій відразу декількох курсів, обмежені: це підготовка курсових 

робіт (але далеко не завжди), звітів з різних видів практик, написання 

бакалаврської і магістерської кваліфікаційних робіт. І в цих ситуаціях майже 

завжди виникають труднощі, які пов'язані саме з відсутністю 

міждисциплінарних зв'язків в масивах інформації, що засвоюються 

студентом в процесі вивчення окремих предметів.  

Традиція сегментарного викладання має місце як в процесі шкільного 

навчання, так і в вишах, і це багато в чому обумовлено об'єктивними 

причинами, в тому числі, змістом і структурою навчальних планів і програм. 

У той же час поступово створюються умови для перенесення «центру ваги» з 

засвоєння окремих, слабко пов'язаних між собою інформаційних масивів на 

різновекторне осмислення практичних виробничих ситуацій. Вирішити цю 

проблему дозволяє компетентнісний підхід, який передбачає перехід від 

засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої 

діяльності і постійного засвоєння нової інформації, створення творчого 

потенціалу, що реалізується ситуативно. 

Перевага компетентнісного підходу полягає в тому, що вирішення 

конкретної виробничої задачі вивільняє творчу енергію і запускає процес 

продукування креативної ідеї: адже кожна реальна бізнес-ситуація унікальна, і 

вимагає нешаблонного підходу. У той же час навчання відрізняється від 

повномасштабної практичної діяльності не тільки рівнем відповідальності, але і 

тим, що студент навчається «добувати», систематизувати і структурувати 

інформацію для роботи, а сформований фахівець повинен володіти цим навиком. 

Розглянемо цей процес на прикладі. Припустимо, що студентами 

розглядається ситуаційне завдання – кейс «Формування стратегії діяльності 

підприємства у конкурентному середовищі». Кейс містить вихідні параметри 

ситуації – опис підприємства, його фінансову звітність, довідкові дані 

(індивідуальні для кожного студента). Завдання: визначити галузеву специфіку 

підприємства, виконати аналіз тенденцій розвитку галузі, аналіз майнового 

стану підприємства, оцінити реальні активи, які характеризують можливості 

підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність та ліквідність.  

На підставі аналізу розробити та обґрунтувати стратегію діяльності підприємства 
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у конкурентному середовищі. Визначимо, які навчальні дисципліни формують 

компетенції, потрібні для вирішення цієї виробничої задачі (рис. 1). 

Припустимо, що студент виконав аналітичну частину завдання 

(задіявши при цьому навички обробки, узагальнення та структурування 

інформації) та розпочав розроблення стратегії аналізованого підприємства. 

Саме на цьому етапі роботи відбувається продукування креативної ідеї, 

формування аргументаційної бази, обговорення різних аспектів 

впровадження стратегії, що пропонується для конкретного підприємства, 

дискусія, в процесі якої виникає конкуренція ідей. При цьому дуже важливі 

психологічні аспекти формування творчого середовища, дослідницького 

натхнення. Як показує досвід, ефективніша форма цього процесу – робота у 

малих групах під керівництвом викладача, який організовує творчу дискусію 

– обговорення ситуативних кейсів кожного студента. Кінцевим етапом 

роботи є пристосування креативної ідеї до практичних потреб бізнесу, 

оформлення та презентація результатів дослідження (при цьому студент 

використовує інструментарій практичного опрацювання ідеї). 

Наприклад, креативна частина кейсу може містити пропозиції щодо 

використання багатофакторного дискримінантного аналізу у визначенні 

перспектив розвитку підприємства. Припустимо, що аналіз економічних 

показників показав, що хоча основні з них (доход від реалізації, чистий 

прибуток) підвищилися протягом звітного року, проте низькими є фінансова 

рентабельність та рентабельність виробництва. Відбулося зниження 

продуктивності праці та фондовіддачі. Показники абсолютної та поточної 

ліквідності не відповідають нормативу. Розрахунок трикомпонентного 

показника фінансової стійкості свідчить, що підприємство знаходиться в 

залежності від кредиторів та близько до кризового становища. Тому студент 

пропонує провести діагностику банкрутства за допомогою різних моделей. Він 

послідовно розглядує доцільність використання моделей багатофакторного 

дискримінантного аналізу Бівера, Ліса, Таффлера, методики Державної 

податкової адміністрації, моделей Спрінгейта, Альтмана та універсальної  

дискримінантної функції. Далі студент узагальнює результати дослідження та 

робить, наприклад, висновок: розраховані за різними методами коефіцієнти 

ймовірності банкрутства показали, що підприємство має довгострокову 

перспективу розвитку. Але воно повинно збільшувати обсяги виробництва та 

реалізації продукції, щоб підвищувати показник рентабельності і збільшувати 

чистий прибуток від діяльності. Підприємству необхідно використати 

наступальну стратегію розвитку, а саме, підвищити основні показники 

фінансової стійкості за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації 

продукції. Для ефективного використання стратегії підприємству необхідно 

розробити відповідний план на короткострокову та довгострокову 

перспективу розвитку. 

Простежимо далі приклад розроблення стратегії. Аналізоване 

підприємство має на балансі довгострокові та короткострокові позики банків. 

Аналіз фінансового стану виявив, що підприємство не забезпечує поточної 

платоспроможності. 
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Рисунок 1 – Визначення дисциплін, міждисциплінарних зв’язків і 

компетенцій, які необхідні для опрацювання бізнес-кейсу (складено автором) 

Навчальні дисципліни, які формують компетенції, потрібні для вирішення 

конкретної виробничої задачі 

Приймати рішення у сфері управління фінансами 

підприємства; 

аналізувати використання прибутку, та формувати 

політику розвитку підприємства; 

приймати рішення щодо управління капіталом підприємства та окремими 

його елементами; 

володіти методами фінансового прогнозування та 

планування; 

приймати ефективні рішення щодо антикризового 

фінансового управління підприємством. 

 

Визначати рівень конкурентоспроможності 

потенціалу підприємства; 

встановлювати найбільш ефективний й найліпший 
засіб використання потенціалу підприємства; 

визначати вартість бізнесу. 
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Визначати галузеву специфіку бізнесу та тенденції 

розвитку галузі 
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Використовувати методи та інструментарій 

обґрунтування обсягів виробництва та реалізації 

продукції підприємства, його виробничої 

потужності, потреби підприємства у матеріальних 

ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації 

обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що 

необхідні підприємству; товарну та ціпову 

політику підприємства; 

обґрунтування ефективності інвестиційних та 

інноваційних проектів; 

оцінки фінансово-майнового стану підприємства, 

його конкурентоспроможності, загрози 

банкрутства. 

 

Е
к
о
н
о
м
ік
о

-

м
ат
ем
ат
и
ч
н
е 

м
о
д
ел
ю
в
ан
н
я
 

Використовувати інструментарій побудови і 
розв'язування детермінованих оптимізаційних 

задач 

Ф
о
р
м
у
в
ан
н
я
 с
тр
ат
ег
ії
 д
ія
л
ь
н
о
ст
і 
ан
ал
із
о
в
ан
о
го
 п
ід
п
р
и
єм
ст
в
а 
у
 к
о
н
к
у
р
ен
тн
о
м
у
 с
ер
ед
о
в
и
щ
і 

 

Компетенции Виробнича задача 
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Потрібно визначити, чи ефективно підприємство використовує 

позикові кошти та як вони впливають на рентабельність власного капіталу. 

Це можна зробити за допомогою коефіцієнту фінансового левериджу. Ефект 

фінансового важелю має тісний зв'язок з іншим показником – ефектом 

операційного важеля. В нашому прикладі розрахунки показали, що при 

збереженні постійної суми невиробничих витрат зростання обсягу реалізації 

на 20 % призводить до збільшення валового прибутку на 237 %. А цільовий 

прибуток, необхідний для підвищення рентабельності активів, відбудеться 

при збільшенні обсягів реалізації на 72 %.  

Таким чином, при умовах збереження величини постійних витрат та 

збільшенні обсягів виробництва підприємство зможе покращити свої 

фінансові показники.  

Для збільшення обсягів виготовлення продукції необхідно мати 

потрібні потужності.  Основне устаткування для виготовлення продукції – це 

лінія для виробництва паливних гранул. Підприємство має необхідні 

потужності для зростання обсягів виробництва, але використовує їх лише на 

50 %. 

Річну програму випуску продукції можна визначити за допомогою 

методу беззбитковості.  

Таким чином, за умови реалізації плану виробництва підприємство 

може підвищити показник рентабельності активів на 22 %. Збільшення 

прибутку допоможе покрити заборгованість підприємства перед зовнішніми 

джерелами та покращити показники ліквідності.  

Отже, для даного підприємства студент пропонує наступальну 

стратегію, яка полягає в збільшенні обсягів  виробництва продукції шляхом 

збільшення чисельності персоналу та збільшенні реалізації виробленої 

продукції. 

Наступна частина дослідження – аргументаційна: студент має довести 

ефективність та доцільність запропонованих заходів. Для цього він виконує 

прогнозування показників діяльності підприємства за допомогою рядів 

динаміки. В результаті прогнозні показники підтверджують доцільність 

запропонованої стратегії. 

За результатами дослідження робиться доповідь із презентацією 

графічно-ілюстративного та фактичного матеріалу, який підтверджує 

правильність міркувань та висновків. 

Узагальнимо методичне підґрунтя формування креативного мислення в 

процесі опрацювання кейсу «Формування стратегії діяльності підприємства у 

конкурентному середовищі» (рис. 2). 

На вищевикладеному прикладі можна відстежити, як формуються 

компетенції під час роботи з бізнес-кейсом - в результаті поєднання 

початкового особистого досвіду, знань, способів діяльності, вмінь, навичок, 

особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної 

діяльності стосовно кола предметів та процесів певної галузі економічної 

діяльності. 
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Рисунок 2 – Методичне підґрунтя формування креативного мислення в 

процесі опрацювання кейсу «Формування стратегії діяльності підприємства у 

конкурентному середовищі» (складено автором) 

 

Таким чином, забезпечується удосконалення викладання дисциплін 

соціально-економічного блоку в контексті підвищення креативних здібностей 

майбутніх фахівців у процесі творчого різнобічного осмислення ситуації, 

створення умов для продукування ідей «на стику» науково-практичних 

напрямків, використання наскрізних ситуаційних прикладів - бізнес-кейсів. 

Іншим прикладом розвитку дослідницько-інноваційної діяльності  

у ДонНАБА є діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та 
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України від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної 

атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації 

енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» та Угоди між 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та 

Донбаською національною академією будівництва і архітектури «Про 

співпрацю щодо створення атестаційних комісій, що будуть провадити 

діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження 

інженерних систем» в ДонНАБА утворена атестаційна комісія з проведення 

професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із 

сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем 

будівель, та затверджений її персональний склад. 

Значні зусилля у ДонНАБА додаються для забезпечення розвитку 

фундаментальних та прикладних досліджень як основи для підготовки 

педагогічних, інженерних та наукових кадрів, надання консультаційних 

послуг і виконання спеціальних науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт за наступними пріоритетними напрямами: 

архітектура - дослідження проблем розвитку містобудування та архітектури; 

підвищення якості архітектурних рішень для більшої ефективності 

будівництва; будівництво - створення раціональних будівельних конструкцій 

і вдосконалення методів їх розрахунку; розробка технічних рішень щодо 

подовження ресурсу будівельних конструкцій в умовах тривалої 

експлуатації; удосконалення технологій, організації, економіки та управління 

будівництвом та реконструкцією об'єктів; розробка технічних рішень для 

безпечного виконання будівельно-монтажних робіт у складних умовах 

будівництва; екологія і охорона навколишнього середовища - зниження 

викидів металургійного бурого диму на вітчизняних підприємствах; 

оптимізація процесів очищення побутових стічних вод та обробки осадів; 

розробка рішень для забезпечення екологічної безпеки, охорони праці та 

навколишнього середовища; ресурсозберігаючі технології - вдосконалення 

ресурсо- та енергозбереження на об'єктах будівництва і міського 

господарства; підвищення енергоефективності житлових і громадських 

будинків на основі термомодернізації; будівельна техніка  - дослідження 

робочих процесів машин на фізичних моделях; оптимізація виробничої 

структури підприємства з обслуговування та ремонту транспортних та 

будівельних машин; економіка і менеджмент - розвиток існуючих і пошук 

нових напрямів удосконалення територіальної організації господарства 

України на регіональному рівні. 

Діяльність українських вишів як навчально-науково-практичних 

комплексів дозволить їм здійснювати активну інтеграцію у якості 

конкурентоспроможного гравця на регіональних ринках та забезпечить їм 

успішний розвиток. Узагальнемо це у вигляді рис. 3. 
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Рисунок 3 – Перспективи розвитку дослідницько-інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів в умовах модернізації локальних 

ринків Донецького регіону (складено автором) 

 

Висновки та наукова новизна. 

В результаті проведеного дослідження ми підтвердили гипотезу, що 

розвиток дослідницько-інноваційної діяльності в регіоні не можна розглядати 

поза рамками глобальних питань реформування як продуктивних сил, так і 

виробничих відносин в частині модернізації технологій управління 

фінансовим та кадровим потенціалами регіону, ринком послуг, 

інфраструктурою.  

Запропоновано структурування об'єктивних і суб'єктивних складових 

розвитку економіки Донецького регіону як частини пострадянської 

економічної системи на підставі інституційного підходу.  

Виокремлено проблеми модернізації локальних ринків за трьома 

основними ознаками: видами ринків, закономірностями оновлення та 

основними аспектами модернізації ринків. 

Відновлення та розвиток території Донбасу представлено як процес 

структурування економічного простору і зміцнення ринкових принципів 

господарювання, розглядаючи не стільки масштаби просторових розмірів 

територій, скільки чинники взаємодії агентів попиту та пропозиції на 

визначених територіях. Цей простір розглянуто як умовну багатомірну 

локалізовану просторову систему, вимірниками якої виступають соціальні, 

економічні й організаційні категорії. 
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Визначено провідну роль у формуванні регіональних кластерів вищих 

навчальних закладів, які можуть забезпечити виконання істотної частки 

фундаментальних і прикладних досліджень. Розглянуто можливості 

мобілізації у вишах кадрових ресурсів, креативних ідей для розвитку 

локальних ринків.  

На прикладі процесу викладання фінансово-економічних дисциплін у 

ДонНАБА відстежено, як формуються компетенції під час роботи з бізнес-

кейсом - в результаті поєднання початкового особистого досвіду, знань, 

способів діяльності, вмінь, навичок, особистісних цінностей та здатності їх 

застосування в процесі продуктивної діяльності стосовно кола предметів та 

процесів певної галузі економічної діяльності. Підтверджено удосконалення 

викладання дисциплін соціально-економічного блоку в контексті підвищення 

креативних здібностей майбутніх фахівців у процесі творчого різнобічного 

осмислення ситуації, створення умов для продукування ідей «на стику» 

науково-практичних напрямків, використання наскрізних ситуаційних 

прикладів – бізнес-кейсів. 

Узагальнено перспективи розвитку дослідницько-інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів в умовах модернізації локальних 

ринків Донецького регіону, які потребують подальших теоретичних і 

практичних розробок. 
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Український державний університет залізничного транспорту  

 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Залізничний транспорт є об’єктом стратегічного значення, тому від 

надійності його функціонування залежить робота народного господарства 

держави. Об'єктивні умови, що склалися в цей час в усіх галузях народного 

господарства і, в тому числі, на залізничному транспорті, мають явно 

негативний характер. Підприємства народного господарства потребують 

системи, яка захищає від впливу більшості негативних чинників. У цих 

умовах виникає необхідність своєчасного передбачення і реагування на будь-

які зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі, тобто 

забезпечення економічної безпеки. 

Основною метою забезпечення економічної безпеки залізничної галузі 

є запобігання загрозам, забезпечення захищеності діяльності галузі і 

досягнення поставлених цілей за допомогою вирішення такої задачі: 

знаходження засобів і способів запобігання загрозам для ослаблення або 

ліквідації наслідків їх дій. 

Успішне функціонування підприємства в умовах ринкової економіки 

передбачає формування ефективної системи заходів безпеки. Зазвичай основні 

ризики організації генерує її власний персонал. Саме персонал підприємства 

впливає на усі аспекти його життєдіяльності, а також невіддільно пов’язаний з 

його економічною безпекою. Під час вирішення проблем забезпечення безпеки 

підприємства важливу роль відіграє вивчення ризиків та загроз, які можуть 

походити від персоналу організації і діяти на нього.  

Тому важливе місце в забезпеченні економічної безпеки залізничного 

транспорту займає кадрова складова. 

За останні роки достатньо повно висвітлено результати досліджень 

вітчизняних і зарубіжних авторів із різних аспектів проблематики 

забезпечення кадрової складової економічної безпеки.  

Важливий внесок у вивчення проблем теорії та практики кадрової 

безпеки зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: Бородін І., Геєць В., 

Іващенко Г., Кібанов О., Швець Н., Чаплигіна Ю. [2], Клепікова А. [3], 

Лященко О. [4], Назарова Г. [5], Нежданов І., Петров М. [6], Черняк О., 

Чумарін І. [7], Шаваєв А. [9], Мехеда Н.Г., Маренич А.І. [10],  

Швець Н.К. [11] та інші. 

Сутність кадрової складової полягає в проведенні заходів щодо 

підвищення кваліфікації працівників, організації системи управління 

персоналом, підбору кадрів необхідної кваліфікації, ефективного 

матеріального стимулювання праці працівників, а також соціальної 

захищеності працівників.  
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Схема загроз кадрової складової економічної безпеки залізничного 

транспорту представлена на рисунку 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема загроз кадрової складової 
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Головною загрозою кадрової складової є низький рівень управління 

персоналом. З належним рівнем управління можна уникнути багатьох загроз 

не тільки кадрової складової, а і інших складових економічної безпеки 

залізничного транспорту. Цей факт можна підкреслити словами А.Файоля: 

"Управляти – означає передбачати, організовувати, розпоряджатися, 

координувати та контролювати; передбачати, тобто враховувати майбутнє і 

виробляти програму дій; організовувати, тобто будувати подвійний – 

матеріальний і соціальний - організм підприємства; розпоряджатися, тобто 

примушувати персонал належно працювати; координувати, тобто зв'язувати, 

об'єднувати, гармонізувати всі дії, зусилля; контролювати, тобто піклуватися 

про те, щоб все  відбувалося,  згідно  установленням  правилам  і  відданим 

розпорядженням" [12]. 

У центрі прогресивних концепцій управління знаходиться персонал, що 

розглядається як найвища цінність. Виходячи із цього, сучасні системи 

управління спрямовані на розвиток різноманітних здібностей працівників для 

того, щоб останні максимально ефективно були задіяні в процесі 

виробництва. Зростання ролі соціальної складової виробництва обумовлює 

якісні зміни систем управління організаціями, знаходить своє вираження в 

нових формах, методах і змісті кадрового менеджменту. 

У наш час персоналу організації притаманний високий динамізм 

розвитку. Він проявляється не тільки в прискоренні процесу оновлення 

професійних знань, умінь і навичок, але й в неухильному підвищенні ролі 

професійно важливих і ділових якостей працівників. Освіта, кваліфікація і 

рівень розвитку професійно важливих якостей виступають сьогодні 

основними якісними характеристиками персоналу. 

В умовах ринкових відносин кінцевий результат виробничо-

економічної діяльності стає все більш залежним від внутрішнього 

відношення людини до справи, від його схильності до праці, від дотримання 

принципів етики і моралі у відносинах між керівниками і підлеглими. Тому 

значну роль відіграє психологічний клімат в колективі.  

Необхідно створити такі умови на підприємстві, щоб люди, службовці 

в цій установі відчували себе "командою". Однією з ознак команди є 

згуртованість, взаємовиручка, підтримка і одночасно вимогливість до себе і 

інших. Одним з найважливіших показників, що колектив це "команда" - є 

хорошій соціально-психологічний клімат, тобто такий стан в колективі, коли 

кожному його члену надаються оптимальні умови для реалізації його 

здібностей і схильностей. 

Якість і продуктивність праці робітників визначаються не тільки їх 

економічними інтересами, а і атмосферою відносин в колективі, задоволеністю 

умовами праці, престижністю професії, можливостями самовираження особи, 

внутрішніми морально-психологічними установками робітника.  

Будь-яке підприємство у майбутньому має усі шанси ефективно 

функціонувати та приносити прибуток та високі фінансові результати, якщо 

дотримуватиметься запропонованих заходів та напрямків удосконалення 

організації праці та виробництва, а саме вдосконалюючи організацію 
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виробництва, впроваджуючи нові технології, ми не тільки крокуємо в ногу з 

науково-технічним процесом і часом, але й розкриваємо широкі можливості 

для економічного розвитку підприємства. 

Важливою складовою ефективного управління персоналом вітчизняних 

підприємств є управління плинністю кадрів. Зазвичай висока плинність 

кадрів є проблемою для підприємства і може призвести до тяжких, а іноді 

незворотних наслідків.  

Основними складовими негативних наслідків плинності кадрів є:  

- недоотримання продукції через зниження продуктивності праці;  

- недоотримання продукції з робочих місць, що простоюють через 

звільнення працівника; 

 - недоотримання продукції під час навчання та стажування осіб, що 

були прийняті на роботу замість працівників, які звільнилися;  

- витрати на навчання працівників, прийнятих на місце звільнених 

внаслідок плинності;  

- недоотримання продукції в період адаптації нового працівника на 

робочому місці;  

Основними факторами і мотивами плинності кадрів є:  

- низька заробітна плата окремих груп працівників у зв'язку з поганою 

організацією праці; 

- невідповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації і основній професії; 

- невизначеність перспектив професійного просування; 

- погані умови праці; 

- погані взаємини в колективі між працівниками, працівниками і 

керівництвом.  

Виявлення мотивів, факторів і встановлення причин плинності кадрів 

проводиться за допомогою спеціальної процедури, яку виконує кадрова 

служба організації.  

Важливим завданням для керівників та кадрових служб підприємств є 

створення дієвої системи професійного навчання та підвищення кваліфікації 

працівників на виробництві. 

Стримують розвиток системи підвищення кваліфікації працівників такі 

фактори, як:  

- недостатня відповідальність роботодавців за рівень професіоналізму 

та кваліфікації працівників,  

- небажання витрачати на це кошти;  

- економічна неспроможність підприємств забезпечувати підвищення 

кваліфікації працівників відповідно до потреб сучасного виробництва;  

- відсутність системи стимулювання професійного просування по службі;  

- низька мотивація працівників до підвищення свого професійного рівня. 

Соціальна захищеність є неодмінною умовою розвитку кадрового 

потенціалу і підвищення продуктивності праці. Але в останній час в зв’язку з 

браком коштів на залізничному транспорті виникають труднощі з 

забезпеченням соціальних потреб, підвищення матеріального та культурного 

рівня робітників.  
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Мета соціальної політики підприємства:  

- створення нормальних умов праці і відпочинку для працівників; 

забезпечення безпеки працівникам на виробництві, у побуті, місці 

відпочинку;  

- задоволення і розвиток потреб працівників;  

- зміцнення здоров’я і збільшення тривалості життя працівників і 

співробітників.  

Головною метою соціальної політики підприємства є реалізація 

концепції гідної праці та підвищення якості трудового життя.  

Соціальна політика на підприємстві повинна будуватись на таких 

принципах як:  

- врахування матеріальних і нематеріальних потреб і інтересів 

співробітників;  

- доступність і гласність видатків підприємства;  

- економічна здійсненність стосовно видатків і результатів;  

- недубльованість соціальних потреб, що вже в достатній мірі 

задоволені державними або іншими суспільними інститутами;  

- врахування зростаючих життєвих стандартів і системи цінностей 

суспільства. 

Однією з важливих проблем формування ефективної соціальної 

політики є удосконалення механізму соціальних витрат на підприємстві. 

Зважаючи на нестійке фінансове становище, більшість підприємств не може 

утримувати соціальну сферу. З іншого боку, на багатьох підприємствах 

заробітна плата перестала виконувати свої функції, не забезпечуючи 

відтворення робочої сили і не регулюючи споживчого попиту. Разом з тим 

низький рівень заробітної плати не забезпечує конкурентних переваг на 

міжнародному ринку. Витрати на оплату праці і соціальні відрахування 

мають найменшу питому вагу в загальній сумі витрат підприємства. Крім 

того, зруйнована за часи ринкового реформування економіки соціальна 

інфраструктура, а також відсутність відповідних установ та адекватних форм 

соціального захисту населення також негативно впливає на працівників. 

Безперечно, заробітна плата є основною частиною вирішення соціальних 

проблем, але існують інші, ефективніші підходи стосовно соціального 

захисту працівників. Саме тому збільшення соціальних витрат може 

виявитися значно економнішим засобом зацікавлення працівників, ніж 

збільшення заробітної плати. 

Покращення умов праці і техніки безпеки, скорочення використання 

ручної праці за рахунок підвищення рівня автоматизації та впровадження 

останніх досягнень науково-технічного прогресу забезпечить більш 

ефективне використання трудових ресурсів, а також вплине на покращення 

показників діяльності залізничного транспорту – скорочення витрат, 

зниження собівартості та збільшення прибутку. 

Недостатня увага до розвитку та прояву творчих можливостей 

робітників також займає впливове місце. Творчу активність персоналу слід 

розглядати як процес реалізації новаторських здібностей працівників, 
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спрямований на отримання інноваційних здобутків в інтересах техніко-

технологічного, економічного та соціального розвитку підприємства.  

Форми прояву творчої активності працівників досить різноманітні. До 

них можна віднести: участь у проведенні НДДКР, діяльності творчих груп, 

організацію експериментальних виробництв, поширення новітньої наукової 

інформації, поповнення бази даних підприємства, подання заявок на 

отримання патентів, продукування нових ідей, оригінальних організаційних 

та управлінських рішень, надання раціоналізаторських пропозицій, 

впровадження ноу-хау тощо. 

Проблему розвитку творчої активності персоналу підприємства слід 

розглядати у контексті реалізації інтелектуального потенціалу працівників, 

який набуває форми людського капіталу і є складовою інтелектуального 

капіталу. Творча активність людини сприяє прояву її інтелектуальних 

здібностей, а отже, саме вона гарантує набуття працівником необхідних 

знань, виробничого досвіду, навичок і забезпечує їх перетворення за засіб 

збагачення підприємців. 

В умовах ринкової економіки одним із вирішальних чинників 

ефективності та конкурентоспроможності підприємства є забезпечення 

високої якості кадрового потенціалу. На основі проведення виваженої 

кадрової політики досягається відповідність персоналу підприємства його 

виробничим потребам.  

Призначення сучасної кадрової політики – своєчасно формулювати цілі 

відповідно до стратегії розвитку організації, порушувати проблеми і ставити 

завдання, знаходити способи досягнення цілей.  

Ще один фактор – неефективна система мотивації добросовісної 

поведінки персоналу. Логічний зв’язок між мотивацією та стимулюванням 

персоналу, а також впливу засобів стимулювання на підвищення мотивації у 

працівників до високопродуктивної трудової діяльності на підприємстві, яка 

є досить вагомим фактором впливу на кінцеві результати виробництва, 

отримання прибутків, зростання конкурентних переваг підприємства, що в 

цілому зумовлює ефективне ведення інноваційної діяльності підприємством.  

Наступна прогалина в управлінні персоналом це низька ефективність 

контролю на етапах найму та відбору персоналу в процесі трудової 

діяльності, а також відсутність грамотної політики звільнення працівників, 

що підштовхує їх до недобросовісних вчинків.  

Ефективність управління організацією за будь-яких умов залежить від 

якісної системи найму персоналу. З моменту утворення і в процесі свого 

функціонування підприємства та організації постійно залучають нових 

працівників у зв’язку з оновленням або розширенням обсягів виробництва, 

забезпечують заміну звільнених з різних причин. Ці процеси є керованими і 

полягають у цілеспрямованому доборі з використанням ефективних технологій.  

На сучасному етапі розвитку та реформування економічної і соціально-

трудової сфер вимоги до персоналу постійно зростають. Найм 

висококваліфікованого персоналу, здатного вирішувати проблеми сучасного 

господарювання у кризовій ситуації, став для багатьох підприємств важко 
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вирішуваною задачею. Великого значення набувають не тільки високі ділові 

якості, але й широта стратегічного мислення, підприємливість, самостійність, 

стресостійкість. Вищезазначене вимагає при створенні системи найму 

персоналу враховувати всі ці якості, інакше підприємство втрачає значні 

фінансові ресурси на нескінченних прийомах і звільненнях співробітників. 

Дисципліна також є одним з принципів досягнення загальної мети. 

Основними виробничими чинниками, що визначають рівень дисципліни, є 

організація праці, санітарно-побутові умови і в цілому задоволеність працею. 

На стан трудової дисципліни істотно впливає також ступінь реального 

залучення робітників в управління виробничим процесом, що вказує на 

необхідність комплексного і системного підходу до вирішення даних 

проблем на основі планів економічного і соціального розвитку колективів. 

Управління трудовою дисципліною і раціональним використанням 

робочого часу тісно пов'язане із системою заходів щодо формування 

стабільних трудових колективів, що обумовлено їх взаємозалежністю. Чим 

вище рівень дисципліни, тим менше плинність кадрів, і навпаки.  

Існує тісний зв'язок стану трудової дисципліни з підвищенням рівня 

освіти і кваліфікації робітників, організацією наставництва, рівнем виховної 

роботи в робітничих гуртожитках та організацією дозвілля, умовами праці та 

санітарно-побутовими умовами та в цілому задоволеністю працею. Іншими 

словами, робота щодо зміцнення трудової дисципліни і формування стабільних 

трудових колективів передбачає розробку і здійснення єдиного комплексу 

заходів технічного, економічного, соціального та виховного характеру. 

Велике значення має організаційна структура. Вона повинна 

відповідати цілям підприємства і засобам їх досягнення. Якість 

організаційної структури позначається на управлінні. Від управлінського 

персоналу сьогодні потрібне оперативне ухвалення рішень, які відповідають 

сучасним вимогам конкурентної боротьби. 

Низький рівень або відсутність внутрішньої корпоративної культури також 

є загрозою кадрової безпеки, які призводять до ігнорування інтересів найманого 

персоналу, а невиконання зобов’язань перед працівниками (затримки виплати 

або зменшення заробітної плати, незаконне звільнення тощо). 

Корпоративна культура є сферою у матеріальному і духовному житті 

колективу: домінуючи в ньому моральні норми і цінності, прийнятий кодекс 

поведінки і укорінені ритуали, традиції, які формуються з моменту утворення 

організації і розділяються більшістю її співробітників. 

Неабиякий вплив на корпоративну культуру має щоденна поведінка і 

вчинки вищого керівництва організації, менеджерів і самих співробітників. 

Безумовно, тут перші особи організації повинні почати роботу з себе. Тому 

що якщо в організації декларується цінність взаємної поваги співробітників, 

а керівник грубить своїм підлеглим, то про формування належної 

корпоративної культури говорити не доводиться 

Значний вплив на рівень економічної безпеки залізничного транспорту 

має низка загроз які пов’язані з продуктивністю праці: безініціативність, 
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недостатня кваліфікація працівників, а також небажання і "лінощі" деяких 

працівників приносити максимальну користь. 

Незадовільне управління виробництвом може бути проявом цілої низки 

загроз, до яких можна віднести: недостатнє моральне та матеріальне 

стимулювання робітників в результатах праці, несвоєчасна виплата заробітної 

плати, використання неудосконалених форм та методів організації праці і 

виробництва, "нездоровий" психологічний клімат в колективі. Цей перелік 

соціально-економічних загроз проявиться зниженням ефективності праці. 

Отже, система управління персоналом з метою забезпечення кадрової 

безпеки і стабільності повинна розробляти та реалізувати комплекс заходів 

по забезпеченню кадровою складовою економічної безпеки. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС АДАПТАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ  
ДО ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН 

 

Вступ. Швидкість змін в сучасному світі збільшується щодня, 

динамічність усіх процесів зростає, інформаційні потоки прискорюються і 

умови функціонування соціально-економічних систем усіх рівні, відповідно, 

змінюються все частіше. Всі ці турбулентні явища вимагають застосування 

нівелюючого впливу, який би давав змогу екосистемам залишатися в більш-

менш стійкому стані. Адаптація, на сьогодні, є найбільш ефективним 

процесом, який дозволяє екосистемі сприймати екзогенні зміни з 

мінімальними негативними наслідками. Тому, необхідно будувати діяльність 

на засадах адаптивного розвитку, який буде враховувати останні тенденції та 

перспективні напрямки, сучасні тренди європейського та світового 

ентерпрайзингу. 

Для вибудовування міцної наукової теоретико-методологічної основи 

адаптивного розвитку необхідно почати з аналізу понятійно-категоріального 

апарату, виявлення семантичного забарвлення понять, категорій та їх взаємозв’язку. 

Концептуальні основи теорії адаптації були закладені такими вченими, 

як М. Бодсон, Л. Растригін, С. Састре, У. Р. Ешбі, С. Бір, В. Забродський,  

В. Прабху, В. Скурихін. В українській економічній науці питаннями 

адаптації економічних систем займаються М.М. Буднік, Н.В. Ващенко,  

С.А. Галушко, Є.С. Галушко, А.Ю. Геворкян, Т.І. Дем’яненко, В.Л. Дикань, 

Л.І. Донець, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, С.А. Кравченко, С.В. Кудлаєнко, 

Є.Ю. Кузькін, Т.В. Ландіна, О.В. Маковоз, А.О. Мельник, Є.В. Міщук, 

В.Л. Петренко, Л.М. Саломатіна, А.В. Слюсарєва, І.І. Сергійчук, 

В.П. Стасюк, Ю.Л. Степанова, В.М. Тимохін, А.М. Турило, Т.Б. Школьної, 

В.М. Ячменьова та ін. 

Результати дослідження. У 1865 року Г. Ауберт увів термін 

«адаптація» (лат. adaptatio, від adapto – пристосовую), який розпочав 

використовуватися у літературі [1]. Поняття «адаптація» виникло спочатку  

в біології, а в суспільні науки його привнесли представники школи, що 

намагалася редукувати соціальні явища до біологічних.  

Загально філософське визначення сформував А.Б. Георгієвський: 

«адаптація – це форма відображення системами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, яка передбачає встановлення з ним динамічної 

рівноваги та стійкості». У даному визначені виділено декілька суттєвих 

ознак, що характеризують адаптацію з більш загальних позицій. По-перше, 

зазначається, що адаптація – це процес активного відображення, що 

забезпечує самозбереження системи у процесі її розвитку. Процес адаптації 

фіксується у своїх результатах у стійкості окремих систем до несприятливого 

впливу середовища. По-друге, адаптація проявляється по відношенню як до 
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зовнішніх, так і до внутрішніх впливів. По-третє, адаптація проявляється як 

тенденція до встановлення визначеної межі гармонії системи із зовнішнім та 

внутрішнім середовищем. Це визначення розширює взаємозв’язок поняття 

адаптація з кібернетичними категоріями саморегуляції та управління [1]. 

Основні підходи до визначення поняття «адаптація» представлені  

в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Визначення категорії «адаптація» (сформовано авторами) 

Автор Визначення 
Семантичне 

забарвлення 

1 2 3 

Encyclopedia 

Americana [2] 

зсув в функції чи формі (структурі) щодо існування 

системи у певній сфері 

Зсув 

Сучасний 

економічний 

словник [3] 

пристосування економічних систем і її окремих 

суб'єктів, працівників до умов зовнішнього 

середовища, виробництва, праці, обміну, життя, що 

змінюються 

Пристосування 

Економіко-

математичний 

енциклопедичний 

словник [4] 

здатність системи виявляти цілеспрямовану 

поведінку, що пристосовується, в складних 

середовищах, а також це сам процес такого 

пристосування 

Здатність 

системи 

Ю. В. Суховерха 

[5] 

процес накопичення й використання інформації з 

метою цілеспрямованої зміни параметрів і структури 

системи, а також при необхідності керуючих впливів, 

на основі визначення й виконання критеріїв її 

функціонування, які можуть бути екстремальними 

регуляторами або виступати в якості обмежень 

багатокритеріальної оптимізації в умовах початкової 

не- визначеності прояву і мінливості екзогенних 

факторів впливу 

Процес 

Т. В. Ландіна, 

М.М. Буднік [6] 

процес встановлення динамічної стійкої рівноваги 

між зовнішнім та внутрішнім середовищами 

підприємства, яка базується на можливості 

підприємства швидко пристосовуватись до змін 

зовнішнього середовища чи вчасно впливати на його 

формування з метою регулювання впливу на 

діяльність підприємства 

Процес 

В. І. Скурихін [7] накопичення й використання інформації для 

досягнення оптимального в деякому сенсі стану або 

поведінки системи при початковій невизначеності в 

зовнішніх умовах, що змінюються 

Накопичення 

та 

використання 

інформації 

С. Б. Алексеєв [8] процес розробки і здійснення заходів, спрямованих 

на зміненім внутрішнього середовища підприємства 

відповідно до вимог зовнішнього середовища 

Процес 

Н. В. 

Білошкурська [9] 

процес пристосування підприємства та його 

діяльності до зовнішнього середовища, а також 

ефективного використання його виробничого 

потенціалу 

Процес 
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Продовження таблиці  1 

1 2 3 

Є. А. Пастухова 

[10] 

процес пристосування економічної системи, її 

підсистем та окремих елементів до мінливих умов 

зовнішнього чи внутрішнього середовища з метою 

забезпечення виживання системи, забезпечення 

стійкості та встановлення динамічної рівноваги між 

системою та середовищем. 

Процес 

І. Калайков [11] включає зміни, що ведуть систему управління до 

зміцнення в ній антиентропійних процесів, до 

самовідновлення, стабілізації й прогресу. Окрім 

корисних змін, поняття поширюється й на ті 

механізми, за допомогою яких здійснюються ці 

зміни, а також на інформаційні моделі для вирішення 

проблемних ситуацій 

Зміни 

В.П. Казначеєв 

[12] 

процес пристосування людини до умов місця 

існування, які все більшою мірою створює він сам 

внаслідок перетворення природи, спрямований на 

збереження, розвиток людини і досягнення головної 

мети: прогресу людини 

Процес  

Я. З. Ципкін [13] процес зміни параметрів і структури системи, а 

можливо, і керуючих впливів на основі поточної 

інформації з метою досягнення певного, звичайно 

оптимального, стану системи при початковій 

невизначеності в умовах роботи, які постійно 

змінюються 

Процес  

Є.В. Чіженькова 

[14] 

процес пристосування параметрів господарюючих 

суб'єктів до невизначених умов навколишнього 

середовища, що забезпечує підвищення ефективності 

їх функціонування впродовж усього життєвого циклу 

Процес 

О.А. Пастухова 

[15] 

якісні ознаки економічної системи, її підсистем і 

окремих елементів, що забезпечують її виживання і 

видозміну 

Сукупність 

Якісних ознак 

В.М. Ячменьова 

[16] 

процес її пристосування до нових умов існування або 

діяльності 

Процес 

Г.В. Козаченко 

[17] 

передбачає внесення змін в його діяльність за для 

забезпечення економічної безпеки 

Внесення змін 

Г.І. Ханалієв [18] механізм економічних і соціальних регулювань, що 

дасть змогу системі зберігати (змінити) напрям і 

темп розвитку незалежно від зовнішніх чинників 

Механізм 

Ж. Крисько [19] здатність своєчасно проводити адекватні зміни для 

корекції діяльності підприємства у відповідності до 

вимог зовнішнього середовища 

Здатність 

В. В. Дубчак [20] вид взаємодії суб'єкта господарювання або групи 

суб'єктів із соціально-економічним середовищем, у 

ході якої узгоджуються вимоги з очікування її 

учасників 

Вид взаємодії 

I. С. Мінко, Л. К. 

Шаміна [21] 

процес вимушеного пристосування підприємства до 

змін умов існування, при цьому зміни можуть 

відбуватися як у зовнішньому середовищі (на макро- 

і мікрорівнях), так і у внутрішньому середовищі 

підприємства 

Процес 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Μ. М. Буднік [22] кінцевий етап процесу пристосування підприємств 

до ринку 

Етап процесу 

Г. В. Козаченко 

[23] 

процес цілеспрямованої зміни параметрів, структури 

і властивостей будь-якого об'єкта у відповідь на 

зміни, що відбуваються як у зовнішньому 

середовищі діяльності об'єкта, так і всередині нього 

Процес 

Р. Л. Акофф [24] така реакція на зміну умов, яка протидіє дійсному чи 

можливому зниженню ефективності поведінки 

системи 

Реакція на 

зміну 

Ю. О. Капітанець 

[25] 

форма розвитку підприємства, охарактеризована 

швидким реагуванням і гнучким пристосуванням 

внутрішніх можливостей підприємства до майбутніх 

змін зовнішнього середовища його функціонування 

Форма 

розвитку 

Т.Т. Ластаєв, 

А.А. 

Кайгородцев [26] 

процес цілеспрямованої зміни параметрів, структур і 

властивостей системи у відповідь на дії зовнішніх і 

внутрішніх чинників для забезпечення ефективного 

функціонування системи і її елементів 

Процес  

Π. М. Куліков 

[27] 

процес пристосування до мінливості умов 

середовища; це процес, який супроводжує весь 

життєвий цикл, а адаптаційні заходи мають 

цілеспрямований стратегічний характер, а значить, їх 

слід розглядати як елементи стратегічного 

управління підприємством 

Процес 

Л. А. Растригін 

[28] 

організація цілеспрямованого впливу на об'єкт, який 

спрямований на досягнення раніше поставлених 

цілей; з урахуванням особливостей складних систем: 

адаптація – це процес цілеспрямованої зміни 

параметрів та структури системи, яка полягає у 

визначенні критеріїв її функціонування та виконання 

цих критеріїв. 

Організація 

впливу 

 

Всі трактування категорії «адаптація» можна звести до трьох 

узагальнюючих підходів: адаптація як процес пристосування об’єкта 

(адаптаціогенез); адаптація як стан пристосованості об’єкта (результат 

адаптаціогенезу); адаптація як дія, спрямована на об’єкт з метою його 

пристосування до визначених вимог, пристосування об’єкта до використання 

в конкретних умовах. Тобто, якщо в першому випадку адаптація як процес, 

розглядається з точки зору об’єкту адаптації, тобто системи, яка адаптується, 

то у випадку визначення адаптації як дії, вона розглядається з точки зору 

зовнішнього впливу на систему.  

Але, тим не менш, виходячи з семантичного аналізу категорії 

«адаптація», більшість дослідників визначають її як процес. Автори даного 

дослідження погоджуються з таким напрямом трактування адаптації, 

оскільки, безумовно, вона характеризує динамічні зрушення у системі, її 

змінюваність та перехід до якісно нових станів. 

Зрозуміло, що поняття адаптації – досить широке і діалектично 

пов’язано з багатьма соціально-економічного сферами. Наприклад,  
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у економічному енциклопедичному словнику адаптація розглядається як 

пристосування економічної системи та її окремих суб'єктів, працівників до 

умов зовнішнього середовища, що змінюється, виробництва, праці, обміну, 

життєвих потреб населення [29, с. 15]. А Л. І. Донець визначає поняття 

адаптація, зважаючи на економічну безпеку, і зазначає, що адаптація є 

внесення змін у діяльність підприємства з метою забезпечити економічну 

безпеку [30, c. 152 ]. Слід розглянути трактування Ж. Крисько, який зазначає, 

що адаптація – це здатність своєчасно проводити адекватні зміни для 

корекції діяльності підприємства у відповідності до вимог зовнішнього 

середовища [31, с. 38]. Також, адаптація розуміється як реалізація нових 

способів виробничо-фінансової діяльності підприємства в зовнішньому 

середовищі [32, c. 132]. 

В спеціалізованій економічній літературі даний термін трактується по 

різному. Відповідно до першого підходу адаптація розуміється як ступінь 

залучення підприємства до ринкових форм господарювання [33, с. 9]. На 

першому етапі ринкових перетворень адаптація розумілась, як зміна форми 

власності, самостійний вихід на зовнішній ринок, прагнення максимізувати 

прибутки, виробництво конкурентоспроможної продукції, що досягається 

шляхом зменшення видатків, закриттям збиткових виробництв, скороченням 

персоналу. Але дане розуміння характеризується надмірною 

«економічністю» та не враховує соціального чинника. З часом з’явився 

другий підхід до розуміння адаптації, який враховував соціальні наслідки 

економічних реформ у державі, так при різкому спаді виробництва адаптація 

передбачала виживання виробництва, збереження основних фондів та 

ключових технологій, але даний підхід не враховував перспективи розвитку 

підприємств [34, с. 146]. Відповідно до третього наукового підходу адаптація 

розумілась як ступінь освоєння «нових правил гри», нових способів 

виробничо-фінансової діяльності у принципово новому зовнішньому 

середовищі. З точки зору мікроекономіки, адаптація – це стан виробництва, 

який забезпечує рівновагу попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг, а 

виробник має можливість постійно підтримувати свої економічні показники 

у визначених межах на основі своєчасного і повного врахування у 

виробництві змін зовнішнього економічного середовища [1]. 

Авторська інтерпретація категорії «адаптація» ґрунтується на 

проведеному концептуально-семантичному аналізі з урахуванням вивчення 

існуючих досліджень. Отже, адаптація – це процес трансформації екосистеми 

під впливом екзогенних факторі задля збереження/досягнення стійкого стану 

і здійснення опору збуджуючим чинникам. 

Системи, здатні до адаптації, називають адаптивними. Відповідно до 

класичних визначень, які застосовують у кібернетиці, адаптивна система – це 

система, яка зберігає працездатність при непередбачених змінах 

властивостей об’єкта управління, цілей управління або навколишнього 

середовища шляхом зміни алгоритму функціонування або пошуку 

оптимальних станів [35]. У даному випадку під адаптацією розуміють таку 
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реакцію системи на зміну умов діяльності, яка протидіє зниженню або 

можливому зниженню ефективності її функціонування.  

Адаптивна система – це система, яка здатна автоматично змінювати 

алгоритми свого функціонування і, в деяких випадках, свою структуру з 

метою збереження або досягнення оптимального стану при зміні зовнішніх 

умов [36]. Поняття адаптивної системи тісно пов’язане з поняттям 

самоорганізації [37], здатної до впорядкування елементів системи за рахунок 

внутрішніх чинників, без зовнішнього впливу. Здатність до адаптації 

визначається наявністю у системи ряду характерних властивостей, до 

найважливіших з яких можна віднести наступні: властивість 

самоналаштування, тобто самостійної зміни параметрів функціонування 

системи. Найпростішим прикладом для виробничих систем може бути 

збільшення, зменшення або зміна номенклатури продукції відповідно до змін 

у попиті; властивість самоорганізації, тобто самостійного перетворення 

структури системи при збереженні притаманних їй якісних характеристик. 

Прикладом для економічних систем є виникнення нових галузей, поява яких 

є результатом НТП, і відповідна ліквідація старих, створення різного роду 

виробничо-економічних підсистем у зв’язку зі змінами в розділі праці; 

властивість самонавчання, тобто самостійний пошук умов, при яких система 

відповідає критеріям якості свого функціонування [38].  

Варто зазначити, що термін адаптація застосовується тільки відносно 

цілісних систем, що вдало відображено в афоризмі Дж. Баркрафтом: «будь-

яка адаптація є інтеграція». Поняття адаптація може застосовуватись до всіх 

систем, які характеризуються стійкістю по відношенню до зовнішнього та 

внутрішнього впливу шляхом саморегуляції та управління [1]. 

Реалізація адаптивної екосистеми починається з формулювання критерію 

адаптивності. Адаптивність, на думку вчених С.Б. Алєксєєва та  

В.Т. Денисова, являє собою оцінку можливості підприємства вчасно та 

адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища та як результат 

адаптивного розвитку [39, с. 32]. Г.В. Строкович зазначає, що адаптивність 

підприємства – це швидкість його реагування на зміни, що відбуваються як у 

зовнішньому, так і внутрішньому середовищах протягом функціонування на 

всіх стадіях життєвого циклу [40]. К.О. Бояринова та Т.В. Войтун наголошують, 

що під адаптивністю варто розуміти як рівень здатності і готовності 

підприємства реагувати на загрозливі зовнішні впливи та нівелювати їх шляхом 

використання тих чи інших інновацій [41, с. 113]. М.О. Турко вважає, що 

адаптивність – це категорія, яка характеризує здатність підприємства як 

відкритої системи пристосовуватися до змін у внутрішньому і зовнішньому 

середовищах для забезпечення бажаної ефективності діяльності [42, с. 39]. 

Адаптивність як інтегральну характеристику ефективності діяльності 

підприємства трактує Т.І. Дем’яненко [43, с. 218]. 
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Таблиця 2 

Визначення категорії «адаптивність» (сформовано авторами) 

Автор Визначення 
Семантичне 

забарвлення 

Т.Т. Ластаєв, 

А.А. 

Кайгородцев [26] 

властивість системи, що визначає її здатність 

успішно пристосовуватися до умов зовнішнього 

середовища, що змінюється 

Властивість 

І.Ю. Ладико, В. 

Г. Сумцов [44] 

характеристика підприємства приростного типу, яка 

орієнтується на стабільність і повільні зміни 

зовнішнього середовища і встигає в таких умовах 

реагувати на виникаючі проблеми 

Характеристика 

А.П. 

Максимович [45] 

здатність пристосуватися до поточних змін 

навколишнього середовища, перебудовувати свої 

елементи і взаємозв’язки між ними відповідно до 

трансформації зовнішнього середовища і внутрішніх 

перетворень 

Здатність 

В.М. Ячменьова 

[16] 

характеристика діяльності підприємства, здібність 

(властивість економічної системи) його до 

самозбереження, пристосування, структурної 

перебудови, перетворення, пристосування в умовах 

нестабільності 

Характеристика 

Г.І. Ханалієв [46] здатності системи пристосовуватися до змін 

середовища; в сучасних умовах разом з 

конкурентоспроможністю вона є основою 

економічної стійкості діяльності підприємства 

Здатність 

К.С. Чуйко [47] інтегральна властивість, що полягає в пристосуванні 

до внутрішньофірмових і макроекономічних змін та 

в багатоаспектності, що виражаються в економічних 

стосунках 

Властивість 

І.В. Максимчук 

[48] 

реакція на зміну чинників зовнішнього середовища 

за рахунок перебудови зав’язків і стосунків між 

суб'єктами 

Реакція 

В.Н. Фомін [49]  здатність системи, організації або окремої людини 

пристосовуватися до різних умов навколишнього 

середовища 

Здатність 

 

Отже, як критеріальна категорія, адаптивність носить оціночний 

характер. Дослідники визначають її як властивість, характеристику або 

здатність екосистеми. Автори даного дослідження схильні погодитися з 

трактуванням категорії «адаптивність» як властивості системи 

трансформуватися і підлаштовуватися під зміни як екзогенного, так і 

ендогенного середовища. 

Під час визначення адаптивності екосистеми в якості верхньої межі 

значень можна прийняти масштаб змін, час і вартість зміненої системи 

відповідають значенням за двома іншими осями координат (рис. 1). 

Потім необхідно оцінити час, масштаб і ступінь складності змін 

екосистеми при різних варіантах реалізації адаптивних сценаріїв.  
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Рисунок 1 – Складові критерія адаптивності екосистем 

(побудовано авторами) 

 
Розвиток будь-якого явища характеризується якісними змінами, тобто 

переходом від одного стану до іншого, необоротністю процесу, тобто 
розвиток припускає стабільність та специфічністю. Розвиток, на думку  
Р. Ансоффа [50, c. 306], – це питання не стільки того, що є, скільки того, що 
може бути зроблене з тим, що є. Сьогодні світова економіка переживає 
серйозні зміни. У сформованих умовах ринку України також відбуваються 
значні зміни, коли успішний розвиток підприємства й саме його існування 
безпосередньо залежать від розробленої стратегії і методів її впровадження.  

Зростання і розвиток, на думку Р.Л. Акоффа, – не те саме. Зростання 
може відбуватися з розвитком або при його відсутності. У більшості випадків 
зростання означає підвищення розмірів або числа об'єктів. До росту 
корпорації, підприємства відносяться як збільшення їхніх розмірів, так і 
розширення діяльності за наступними показниками: обсяг виробництва, 
частка на ринку, чисельність персоналу, величина продажів, чистий прибуток 
і т.д. Обмеження росту не обмежує розвиток [51]. Розвиток визначається як 
тісно взаємозв'язаний процес кількісних і якісних перетворень. Кількісні 
зміни – зростання – це збільшення або зменшення складових частин 
організації. Якісні зміни – це перетворення структури і функцій організації, її 
частин і елементів. Останні необов'язково повинні супроводжуватися зміною 
кількісних характеристик. Згідно з законами діалектики, рушійною силою 
будь-яких змін є суперечності [29]. Філософська наука визначає, що на 
відміну від явищ руху, зміни, що можуть викликатися дією і зовнішніх по 
відношенню до об'єкта сил, розвиток являє собою саморух об'єкта – 
іманентний процес, джерело якого укладено у самому об'єкті, що 
розвивається. Розвиток виникає в результаті протиріч, боротьби нового і 
старого, боротьби «суперечливих, взаємовиключних, протилежних 
тенденцій», властивим об'єктам «природи», їхнього подолання, перетворення 
в нові протиріччя. 

 

 

Зміни 
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В економічному аспекті, А.В. Черних [52] визначає розвиток як процес 
зростання розмірів підприємства та підвищення показників його діяльності, 
шляхом постійного вдосконалення виробництва, оновлення технологій та 
моделей управління підприємством. Погляди інших науковців, зокрема  
А.Н. Арзіліян, О.М. Азріліян, Є.В. Калашникова, О.В. Квардакова [53] 
зосереджені на життєвій силі підприємства, здатності протидіяти негативним 
впливам зовнішнього середовища. В основі розвитку підприємства лежать 
зміни, спричинені гнучкістю внутрішньої системи та адаптивності до змін 
зовнішнього середовища, в результаті чого підприємство більш ефективно 
функціонує, набуваючи нових можливостей та властивостей. В межах 
дослідження сенсу поняття «адаптивний розвиток підприємства», детального 
аналізу потребує зміст понять «адаптація» та «адаптивність», які носять дещо 
різну семантичну забарвленість.  

В сучасних умовах функціонування підприємства, потенціал 
підприємства можна розглядати в межах адаптивного підходу. Відповідно до 
положень еволюційно-кібернетичного підходу до моделювання адаптивної 
поведінки системи, з погляду М.С. Бурцева [54], на відміну від інших 
наукових підходів, при адаптивному підході для заповнення відсутньої 
апріорної інформації активно використовується поточна інформація. 
Адаптивний підхід може бути застосований і в тих випадках, коли 
застосування звичайного підходу хоча і можливо, але пов’язане з великою 
роботою щодо попереднього визначення функцій розподілу. Якщо ж 
заздалегідь не зрозуміло, з яким процесом ведеться справ, з детермінованим 
або випадковим, і, тим більше, невідомі їхні характеристики, то єдине 
розумне рішення пов’язане з адаптацією в процесі експериментування, тобто 
з використанням адаптивного підходу [55].  

Таким чином, адаптивним потенціалом підприємства вважатимемо 
рівень узгодженості елементів і підсистем підприємства, можливості 
внутрішніх змінних щодо пристосування до змін у навколишньому 
економічному середовищі [56]. Адаптивний потенціал підприємства є межею 
стійкості до несприятливих чинників, він характеризує рівень спроможності 
економічного суб’єкта до можливих напрямів адаптації, визначає діапазон 
позитивних реакцій підприємства на можливі зміни ситуації, сукупність 
ресурсів і властивостей, які існують у підприємства-адаптанта в прихованому 
вигляді і можуть бути задіяні під час адаптації. Адаптивний потенціал має дві 
складові: по-перше, готовність до стабільної виробничої діяльності і, по-
друге, готовність до інновацій, й складається з двох векторів, або здатностей 
до: опору середовищу із подальшою його перебудовою під себе; асиміляції з 
подальшим поглинанням середовищем. 

У роботі [57] під адаптивним розвитком розуміють процес позитивних 
змін економічних параметрів діяльності за рахунок адекватного реагування 
на динаміку ринкового середовища комплексу всіх його підсистем, провідна 
роль в якому належить асортиментній політиці як оператору основної 
ринкової компоненти – товару. В даному визначенні автор робить наголос 
саме на асортиментній складовій досліджуваного поняття, не беручи до уваги 
виробничі та соціальні процеси та якісно-кількісні властивості, що набувають 
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нового значення на кожному етапі розвитку підприємства. А.В. Слюсарєв 
враховує окремі з цих властивостей адаптивного розвитку в роботі [58], 
розуміючи під ним якісні зміни, спрямовані на відповідні поставленим цілям, 
розроблення й модернізацію високоякісної продукції і методів її 
виготовлення в задані терміни відповідно до вимог покупців, забезпечення на 
цій основі конкурентних переваг підприємств і задоволення індивідуальних, 
колективних та суспільних потреб. 

У роботі [59] адаптивний розвиток представлено як складну і 
багатопланову економічну категорію, сутність якої полягає в постійному 
поліпшенні економічних показників діяльності підприємства та підвищенні 
його конкурентоспроможності, обумовленому комплексом проведених 
заходів з акцентом на інновації у сфері виробництва і управління. Дане 
визначення теж не може вважатися універсальним, адже його автор 
практично ототожнює властивості поняття «розвиток» та «адаптація», що є 
абсолютно різноплановими економічними категоріями. 

Таким чином, проведений концептуально-семантичний аналіз 
понятійно-категоріального апарату адаптивного розвитку підприємства дає 
підстави визначити його, перш за все, як економічну категорію, по-друге, як 
безперервний процес, який відбувається на протязі всього життєвого циклу 
підприємства на основі зміни зовнішніх умов функціонування та залежить 
від повноти інформації, якою володіє підприємство. По-третє, важливим 
аспектом є взаємозв’язок понять адаптивного потенціалу та адаптивного 
розвитку. Якщо розглядати потенціал як здатність до розвитку, а розвиток як 
реалізацію наявного потенціалу, то можна стверджувати, що сам розвиток не 
можливий без потенціалу і глибина та часовий лаг адаптивного розвитку 
залежать від розмірів адаптивного потенціалу, його структури та якісних 
характеристик.  

Вектори адаптації на підприємстві можуть мати не лише позитивну 
спрямованість, але й негативну, тобто адаптуючись до обставин та умов 
функціонування у невизначеному середовищі, підприємство може досягти не 
лише сприятливих результатів, але й негативних наслідків певних дій. 
Адаптивний потенціал в свою чергу охоплює діапазон, на який 
розповсюджуються вектори адаптації в даній конкретній ситуації, а 
адаптивний розвиток спрямований лише на позитивні сценарії, оскільки він є 
результатом проведеного аналізу можливих наслідків. 

Природні системи можна вважати ідеальними, оскільки вони 
підпорядковані єдиним непорушним законам – законам фізики. Якщо 
прийняти їх за еталон і будувати штучні екосистеми у відповідності до 
функціонування природних, то можна висунути таку гіпотезу: сила протидії 
впливу зовнішнього середовища має дорівнювати силі його впливу. В цьому, 
з одного боку, і має полягати сутність адаптивного потенціалу: у здатності 
протидіяти силам, які сприяють змінам до того моменту, коли екосистема не 
підготується до змін. З іншого боку, штучні екосистеми мають походити на 
природні здатністю до асиміляції, тобто перетворювати середовище «під 
себе», під власні потреби та робити його зручним або, хоча б, неагресивним 
для функціонування. Тривалість опору змінам відповідає величині 
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адаптивного потенціалу екосистеми. В даному досліджені розглядаються 
екосистеми мікрорівня, тобто ті, що здатні створювати додану вартість, а 
саме виробничі підприємства.  

На рис. 2 представлено механізм адаптації екосистеми до екзогенних 
змін на основі використання адаптивного потенціалу. Екосистема завдяки 
використанню адаптивного потенціалу чинить опір впливу рушійних сил, які 
спричиняють зміни. За цей час усі її елементи, підсистеми та ресурси 
перебудовуються для адаптації до нових умов функціонування або асиміляції 
середовища під себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Механізм адаптації екосистеми до екзогенних змін   

(розроблено авторами на основі [60-62]) 
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Адаптивний потенціал виступає межею, якою закінчується зона стійкості 
в екосистемі і починаються зміни. На цій стаді його величина визначається як 
відношення квадрату величини впливу зовнішнього середовища до сили опору. 
Наступне формування адаптивного потенціалу відбувається відповідно до його 
структури: фінансовий потенціал, виробничий потенціал та інноваційний 
потенціал і охоплює діапазон, на який розповсюджуються вектори адаптації в 
даній конкретній ситуації. Тому модуль (довжина) вектору адаптації 
визначається як корінь квадратний із суми квадратів його координат, якими 
виступають структурні елементи адаптивного потенціалу. Після етапу 
адаптивного розвитку і подолання впливу зовнішнього середовища, екосистема 
на певний час повертається до стійкого стану, але вже якісно зміненою.  

Висновки: Парадигмальний аналіз понятійно-категоріального апарату 
за темою дослідження дав змогу зробити ряд висновків: 

1. Адаптація в авторській інтерпретації репрезентована як процес 
трансформації екосистеми під впливом екзогенних факторі задля 
збереження/досягнення стійкого стану і здійснення опору збуджуючим чинникам. 

2. Адаптивність як критеріальна категорія, носить оціночний характер. 
В дослідженні вирішено визначати її як властивості системи 
трансформуватися і підлаштовуватися під зміни як екзогенного, так і 
ендогенного середовища. Під час визначення адаптивності екосистеми в 
якості верхньої межі значень можна прийняти масштаб змін, час і вартість 
зміненої системи відповідають значенням за двома іншими осями координат. 
Потім необхідно оцінити час, масштаб і ступінь складності змін екосистеми 
при різних варіантах реалізації адаптивних сценаріїв. 

3. Адаптивний розвиток визначений авторами, як безперервний процес, 
який відбувається протягом всього життєвого циклу підприємства на основі 
зміни зовнішніх умов функціонування та залежить від повноти інформації, 
якою володіє підприємство.  

4. Важливим аспектом є взаємозв’язок понять адаптивного потенціалу 
та адаптивного розвитку. Якщо розглядати потенціал як здатність до 
розвитку, а розвиток як реалізацію наявного потенціалу, то можна 
стверджувати, що сам розвиток не можливий без потенціалу і глибина та 
часовий лаг адаптивного розвитку залежать від розмірів адаптивного 
потенціалу, його структури та якісних характеристик. 

5. Вектори адаптації на підприємстві можуть мати не лише позитивну 
спрямованість, але й негативну, тобто адаптуючись до обставин та умов 
функціонування у невизначеному середовищі, підприємство може досягти не 
лише сприятливих результатів, але й негативних наслідків певних дій. 

6. Адаптивний потенціал охоплює діапазон, на який 
розповсюджуються вектори адаптації в даній конкретній ситуації, а 
адаптивний розвиток спрямований лише на позитивні сценарії, оскільки він є 
результатом проведеного аналізу можливих наслідків. 

7. Адаптивний потенціал виступає межею, якою закінчується зона 
стійкості в екосистемі і починаються зміни. В залежності від стадії 
формування адаптивного потенціалу, його величина визначається, або як 
відношення квадрату величини впливу зовнішнього середовища до сили 
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опору, або як корінь квадратний із суми квадратів його координат, якими 
виступають структурні елементи адаптивного потенціалу. 
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РОЗДІЛ 2  МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АДАПТАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДО ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ НА ОСНОВІ 

ОБГРУНТОВАНИХ КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

Актуальність. На даному етапі розвитку України безумовним 

пріоритетом є агропромисловий комплекс, як потужний важіль становлення 

національної економіки. Аналіз провідних технологій, перейняття досвіду 

міжнародних лідерів АПК, законодавчі евроінтеграційні реформи та 

державна програма підтримки дозволить створити сильний імпульс для 

розвитку агропромислового комплексу України. Європейський вектор 

розвитку України відкриває нові горизонти для вітчизняних виробників, але 

разом з тим значно підвищується конкуренція. У підприємств АПК виникає 

необхідність стрімкого адаптування свого управління за допомогою всіх 

досяжних методів і засобів для того, щоб втримати високу планку 

конкурентного рівня виробників сільськогосподарської продукції ЄС. Саме 

тому визначення провідних підприємств АПК є важливим завданням, бо це 

дозволить виявити основні їх принципи та методи роботи, стратегію, цілі та 

фактори їх успіху, що є підґрунтям для розробки конкретних заходів щодо 

покращення діяльності агропромислових підприємств.  

Результати дослідження. Основним та найбільш широким поняттям є 

«агропромисловий комплекс». АПК включає в себе: І сферу – виробництво 

для сільського господарства і підприємств харчової і переробної 

промисловості засобів виробництва; II сферу – власне сільське господарство; 

III сферу – заготівля і зберігання сільськогосподарської сировини, її 

переробка, що є провідною ланкою цієї сфери; IV сферу – ринкову 

інфраструктуру (аграрні біржі, гуртові ринки, аукціони, власна торговельна 

мережа сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств); 

V сферу – виробничу інфраструктуру [1, с. 6]. 

Сільське господарство є основою АПК. Автор, підтримує думки 

вітчизняних науковців [2, 3] та визначає його, як комплекс технологічно і 

організаційно взаємозв'язаних галузей, що формують структурно завершену 

систему, яка направлена на стабільне виробництво продукції рослинництва 

та тваринництва. Виступає сукупністю агропромислових підприємств, що 

виробляють чи надають послуги, які забезпечують потреби населення у 

харчових продуктах, а промисловість – сировиною. 

Для встановлення пріоритетних напрямків подальшого розвитку 

сільського господарства та АПК вцілому необхідно визначити основні 

конкурентні стратегії для компаній даної галузі. Задля цього необхідно 
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об’єднати подібні підприємства за певними ознаками, за рахунок проведення 

кластерного аналізу. 

На основі джерел [4-13] сформовано перелік підприємств 

агропромислової галузі. Загалом визначено 44 значущих учасників ринку 

АПК. До даного рейтингу не увійшов Приват-Агрохолдинг через відсутність 

показників щодо його діяльності у відкритому доступі. 

Ґрунтуючись на визначених критеріях класифікації підприємств АПК 

[14] були обґрунтовані наступні показники: 

1. Кількість працівників. За даними Державної служби статистики 
України у 2017 році на території нашої держави функціонувало понад 50 тис. 

підприємств в сільському, лісовому та рибному господарствах, в межах 

країни це 14,8 %; серед них: 18 – великих, 2391 – середніх, 74184 – малі та 

68819 мікропідприємств, у тому числі і фізичні особи-підприємці [15]. Даний 

розподіл основується на балансовій вартості активів, чистому доході від 

реалізації та кількості зайнятих працівників, розміри показників визначені 

відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

України» [16]. Розмір підприємства найбільш повно характеризує показник 

середньої кількості працівників. 

2. EBITDA на гектар. В світовій практиці визначення найбільш 
ефективних агрокомпаній ґрунтується на загальноприйнятому показнику – 

EBITDA на гектар. За даним підходом побудовані рейтинги за версією 

журналу Forbes [9] та порталу LANDLORD [11]. Показник EBITDA, не 

встановлений міжнародними стандартами фінансової звітності як 

обов’язковий, широко використовується для порівняльного аналізу 

підприємств галузі, в першу чергу, як оцінка фінансового стану та вартості 

компанії. Він дає змогу порівняти підприємства без впливу обсягів 

інвестицій, фінансового навантаження за борговими виплатами та режиму 

оподаткування. Даний показник активно використовують підприємства з 

високим рівнем інвестицій/реінвестицій та амортизаційним навантаженням 

для завищення своїх результатів. 

3. Опосередковано розмір компанії та її частку ринку характеризує 
величина виторгу.  Виторг –  це сума коштів, отриманих підприємством від 

продажу продукції, товарів, надання послуг в оцінці за діючими цінами 

(тарифами) [17]. 

Сформований перелік підприємств АПК було доповнено даними за 

визначеними показниками на основі їх фінансової звітності та офіційними 

джерелами інформації. 

Розміщення активів підприємств АПК за областями України 

нерівномірне та наведено нижче (табл. 1, рис. 1).  

Найбільша концентрація активів підприємств АПК представлена у 

Харківській та Київській областях, найменша – у Закарпатській, 

Чернівецькій, Запорізькій, Одеській, Луганській, Херсонській областях та АР 

Крим.
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Таблиця 1 

Інтенсивність розміщення активів агропромислових підприємств  

за областями України 

Області 

Кількість 

підприємств,  

в області, од. 

Відносне значення, 

% 

Закарпатська, АР Крим, 

Чернівецька, Запорізька, 

Одеська, Луганська, Херсонська 

1 – 4 до 10% 

Донецька, Рівненська, 

Волинська, Івано-Франківська, 

Миколаївська 

5 – 9 від 10% до 20% 

Дніпропетровська, Львівська, 

Кропивницька, Тернопільська, 

Вінницька, Житомирська, 

Сумська, Черкаська, 

Чернігівська, Полтавська, 

Хмельницька 

10 – 13 від 20% до 30% 

Харківська, Київська понад 13 понад 30% 

Джерело: консолідована річна звітність підприємств та їх офіційні 

інтернет-джерела 

 

Графічно відображено розташування активів підприємств АПК на карті 

України (рис. 1).  

Географія активів компаній не рівномірна: земельні ділянки, заводи, 

фабрики, елеватори, термінали та офісні будівлі розташовані залежно від їх 

специфіки діяльності, природніх та кліматичних умов, управлінських 

стратегій підприємств. Найвища концентрація спостерігається в 

центральному регіоні країни.  

Найбільшими за територіальним розгалуженням є: агрохолдинг 

Ukrlandfarming та Державна продовольчо-зернова корпорація України, що 

охоплюють 22 та 20 областей відповідно. 

Необхідно визначити основні конкурентні стратегії для даних компаній, 

задля цього необхідно об’єднати подібні підприємства за певними ознаками, 

на основі проведення кластерного аналізу. 

Метою кластерного аналізу є формування відносно однорідних груп 

(кластерів) в просторі змінних на основі комплексу моделей і методів 

агрегування рядків матриці даних. 

Так як вихідні данні представлені у різних одиницях та величинах 

виміру, необхідно привести показники до співставного виду, трансформуємо 

показники в діапазоні від 0 до N за допомогою нормування. За умови єдиної 

системи інтерпретації, у даному випадку, чим вище значення змінної, тим 
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вище значення інтегрального показника, маємо загальну позитивну 

тенденцію збільшення всіх даних. При N=1 отримуємо шкалу від 0 до 1. 

 

 

1 – Закарпатська 

2 – Львівська 

3 – Івано-Франківська 

4 – Чернігівська 

5 – Волинська 

6 – Тернопільська 

7 – Рівненська 

8 – Хмельницька 

9 – Житомирська 

10 – Вінницька 

11 – Київська 

12 – Черкаська 

13 – Кропивницька 

14 – Миколаївська 

15 – Одеська 

16 – Чернігівська 

17 – Сумська 

18 – Полтавська 

19 – Дніпропетровська 

20 – Херсонська 

21 – Харківська 

22 – Донецька 

23 – Запорізька 

24 – Луганська 

25 – АР Крим 

 

 

Рисунок 1 – Карта розміщення активів підприємств АПК в Україні 

Джерело: Побудовано автором 

 

Лінійна нормалізація вхідних даних в безрозмірні величини виконується 

за допомогою формули [18]:  

 

.     (1) 

 

 

SCLUAROV 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 8 

9 

10 

11 

16 

17 

18 21 24 

22 
19 13 

12 

15 

20 

25 

23 14 

– 0 – 10 % 

– 10 – 20 % 

– 20 – 30 % 

> 30 % 



222 
 

де  – значення змінної для i спостереження, 

 – найменше спостережуване значення змінної, 

– найбільше спостережуване значення змінної. 

 

Здійснювати класифікацію сукупності обраних підприємств будемо за 

допомогою ієрархічної кластеризації.  

Ієрархічний кластерний аналіз найбільш гнучкий з методів, що 

реалізовані в програмі IBM SPSS Statistics trial, та дозволяє ретельно 

дослідити структуру відмінностей між об’єктами і обрати найбільш 

оптимальну кількість кластерів [19]. 

Кластери визначаємо за допомогою методу Варда та використовуємо 

інтегральну міру – квадрат відстані Евкліда. Метод Варда відрізняється від 

інших, оскільки використовує для оцінки відстаней між кластерами методи 

дисперсійного аналізу. Мінімізує суму квадратів для будь-яких двох 

(гіпотетичних) кластерів, які можуть бути сформовані на кожному кроці [20].  

Безпосередньо проводимо всі необхідні розрахунки та побудови за 

допомогою програмного продукту IBM SPSS Statistics trial. 

Результатами проведення ієрархічного кластерного аналізу є кроки 

агломерації у протоколі об’єднання об’єктів (табл. 2) та дендрограма (рис. 2). 

 

Таблиця 2 

Протокол об’єднання об’єктів за ієрархічним методом кластерного 

аналізу 

Етап Кластер об’єднано з Коефіцієнти Етап першої появи 

кластера 

Наступний 

етап 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

… … … … … … … 

38 2 9 1,061 32 35 41 

39 18 28 1,407 34 0 40 

40 7 18 1,875 37 39 43 

41 2 3 2,635 38 36 42 

42 1 2 4,316 33 41 43 

43 1 7 6,829 42 40 0 

Джерело: Побудовано автором 

 

Між 40 та 41 кроком агломерації відбувається значний стрибок значення 

коефіцієнта, тому необхідно прийняти рішення про припинення подальшого 

об’єднання та визначити кількість кластерів. 

Відображаємо крок № 40 агломерації на дендрограмі (Сase 7 та Сase 18). 

На основі візуалізованих результатів аналізу доцільно припустити про 

формування 4 кластерів. Для обґрунтування цього припущення необхідно за 

допомогою методу аналізу «Описові статистики» - «спряжені таблиці» 

визначити міру їх стійкості. Для цього по-черзі порівняємо склад кожної 

групи кластерів (табл. 3). 
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Рисунок 2 –  Дендрограма з використанням методу Варда. Об’єднання 

кластерів за масштабованою відстанню 

Джерело: Побудовано автором 

 

Таблиця 3 

Спряженість таблиць 4 та 5 кластерів. Метод Варда 

Частота 
Ward Method 

Разом 
1 2 3 4 5 

Ward Method 

1 13 0 0 0 0 13 

2 0 18 0 0 0 18 

3 0 0 8 0 0 8 

4 0 0 0 2 3 5 

Разом 13 18 8 2 3 44 

Джерело: Сформовано автором 

 

При переході з 4-кластерної моделі до 5-кластерної моделі відбувся 

розпад четвертої групи в 4-кластерної моделі на дві не значні групи в 5-

кластерній моделі. Це свідчить про стійкість 4-кластерної моделі. Сформуємо 

таблицю середніх значень за ієрархічним методом (табл. 4). 

Таблиця 4 

Середні значення показників по кластерам 
Ward Method EBITDA на гектар, $ Виторг, млн. $ Штат працівників, осіб 

1 30,862 208,615 1249,923 

2 259,406 185,133 2302,611 

3 512,750 126,175 1113,000 

4 337,200 1386,580 10000,000 

Всього 246,784 317,880 2650,000 

Джерело: Розраховано автором 
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Побудуємо бульбашкові діаграми для візуалізації сформованих 

кластерів (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 –  Порівняльний графічний аналіз середніх показників 

кластерів 

Джерело: Побудовано автором 

 

Перевіряємо дану модель за допомогою двоетапного кластерного 

аналізу (рис. 4).  

 
 

Рисунок 4 –  Двоетапний кластерний аналіз 

Джерело: Побудовано автором 

 

Двоетапний кластерний аналіз засвідчив гарну міру зв’язку та розподіл 

кластерів. Тому, на основі отриманих даних сформуємо таблицю 

порівняльних характеристик кластерів (табл. 5).  

Найбільш привабливим є кластер №3, він характеризується найменшими 

розмірами підприємств (кількість працюючих) та величиною виторгу, при 

цьому найбільш ефективний з боку використання фінансових та земельних 

ресурсів (EBITDA). 

Найбільш значущим є 4 кластер, він характеризується високими 

показниками ефективності EBITDA та величиною виручки, і є найбільшим за 

розмірами підприємств. 
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Таблиця 5 

Критерії кластеризації агропромислових компаній України 

Кластер 

№ 

Кількість 

учасників 
Критерії 

Кластер 1 13 підприємств 

EBITDA 

Виторг 

Кількість працівників 

0 < х < 113,9 

38 < х < 495,4 

197 < х < 4500 

Кластер 2 18 підприємств 

EBITDA 

Виторг 

Кількість працівників 

159 < х < 380 

11 < х < 937,5 

415< х < 6500 

Кластер 3 8 підприємств 

EBITDA 

Виторг 

Кількість працівників 

423 < х < 700 

24 < х < 293,1 

336 < х < 3500 

Кластер 4 5 підприємств 

EBITDA                         

Виторг                         

Кількість працівників  

177,4 < х < 486 

369 < х < 2329,5 

3000 < х < 16000 

Джерело: Сформовано автором 

 

Кластер № 2 досить цікавий, так як величина показників EBITDA та 

кількість працюючих наближена до середніх значень за вибіркою, а показник 

виторгу не значний, що дає можливість підприємствам, за умови 

впровадження ефективної управлінської стратегії, перейти до кластеру № 4 

або №3. 

Найменш привабливий – кластер №1, всі показники нижче середніх 

значень за вибіркою. 

Висновки та наукова новизна. Визначені значущі кількісні показники 

системи класифікації підприємств АПК, сформований перелік провідних 

підприємств галузі та відображено географічна щільність їх розташування. 

За допомогою ієрархічного методу кластерного аналізу обґрунтовано 

створення 4 кластерів підприємств АПК України, які є вагомими на даному 

сегменті ринку, займаються диверсифікованою діяльністю - рослинництвом, 

тваринництвом, виробничою діяльністю, логістикою та зберіганням 

сировини і продукції. 
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канд. екон. наук, доцент Гелеверя Є.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ 

КАПІТАЛОМ У БУДІВНИЦТВІ  

 

Актуальність. Будівництво – одна із найважливіших галузей 

національної економіки, що забезпечує функціонування інших галузей, 

створює умови для розширеного виробництва, реалізації інноваційних 

проектів, залучення інвестиційних ресурсів. Проте, на сучасному етапі 

економічних перетворень, функціонування підприємств будівельної галузі 

характеризується нестабільними тенденціями, зниженням основних 

фінансово-економічних показників, поглибленням соціальних проблем, 

гальмуванням розвитку виробничо-господарського потенціалу. 

У таких умовах для забезпечення ефективності й результативності 

діяльності будівельних підприємств набуває актуальності застосування 
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підходів, спрямованих на зростання інтелектуального капіталу, як важливого 

компонента розвитку суб’єктів господарювання. У розвинених країнах 

питома вага інтелектуального капіталу досягає 85% вартості бізнесу, близько 

60% вартості товарів є інтелектуальна рента, домінуючим є його пропорції 

порівняно із фізичним і природним капіталом, що забезпечує формування 

50% національного багатства. 

Питанням удосконалення організаційно-економічних і економіко-

правових засад інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності 

присвячені опрацьовані нами наукові праці О.Б. Бутнік-Сіверського, В.М. 

Геєця, Н.О. Попової, Г.К. Дорожко, О.П. Орлюк, В.Е. Лунячека, П.Г. 

Перерви, В.О. Петренка, С.В. Корновенка та ін. [1-4, 8-26], також зазначені 

питання частково розглянуті в попередніх наукових публікаціях автора цього 

розділу монографії [5-7, 27]. 

Автори відзначають, що розвиток багатоукладної економіки України, з 

орієнтацією на послідовне інтегрування до світового ринку, неможливий без 

адаптивного перетворення будівельного комплексу в інвестиційно 

привабливу та інноваційно придатну галузь з потужним взаємообміном 

матеріалами, технологіями, об’єктами інтелектуальної та промислової 

власності. 

Разом з тим, практична реалізація існуючого організаційно-

економічного забезпечення адаптивного управління інтелектуальним 

капіталом у будівництві має пробуксовуючі ознаки. До того ж існує ряд 

серйозних проблем підвищення комерційної привабливості та недосконалість 

механізму амортизації й відтворення інтелектуальних активів у будівництві – 

зазначені аспекти потребують подальшого дослідження і удосконалення 

особливо в умовах українських реалій. Аналогічні висновки також ми 

зробили після спілкування з ТОП-менеджментом крупних будівельних 

підприємств нашого міста в ході науково-практичних конференцій та інших 

креативних навчальних заходів. Тому вважаємо, що обрана тема 

представленого розділу монографії є актуальною і має велику практичну 

значущість.  

Метою роботи є формування теоретичних засад та практичних 

пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму 

адаптивного управління інтелектуальним капіталом у будівництві. 

Об’єкт дослідження – інтелектуальний капітал будівельної галузі.  

Предмет дослідження – організаційно-економічне забезпечення 

адаптивного управління інтелектуальним капіталом у будівельній галузі. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі задачі: 

узагальнено теоретичні аспекти управління інтелектуальним капіталом у 

будівництві; визначено структуру інтелектуального капіталу у будівельній 

галузі; досліджено практику організаційно-економічного забезпечення 

управління інтелектуальним капіталом у будівництві; розроблено практичні 

пропозиції та рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного 

забезпечення управління інтелектуальним капіталом у будівництві; 
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запропоновано організаційно-економічний механізм управління 

інтелектуальним капіталом у будівництві. 

Результати дослідження. У сучасному світі відбуваються важливі 

економічні трансформації, пов'язані з інтенсифікацією накопичення і 

використання інтелектуального капіталу. На відміну від історичної 

ретроспективи, коли визначальними факторами розвитку були матеріально-

речовинний і фінансовий капітали, інтелектуальний капітал набуває все 

більшого значення [3]. 

Якщо розглянути суто наукові літературні джерела, у яких 

висвітлюються теоретичні аспекти інтелектуального капіталу, то на особливу 

увагу заслуговують статті проф. О.Б. Бутнік-Сіверського [4] і монографія 

Академіків НАН України В.М. Геєця та В.П. Семіноженка [1]. З огляду на ці 

наукові джерела зосередимо увагу на розкритті економічного змісту поняття 

“інтелектуальний капітал”, який охоплює всі інші означені терміни в 

інтелектуальній економіці. 

Слід зазначити, що фахівці з інтелектуальної власності [1, 4, 12, 14, 17, 

26] вважають, що інтелектуальний капітал у будівництві – це ресурс, який 

характеризує знання, інтелектуальний потенціал будівельної організації та є 

один з нових критеріїв визначення конкурентноздатності будівельної 

організації.  

Інтелектуальний капітал у будівництві – це також і знання, які можуть 

бути перетворені в прибуток та оцінені [7]. Таке широке визначення, на нашу 

думку, охоплює будь-які технологічні, управлінські та ринкові новини, які 

можуть бути інновацією, приносити додатковий прибуток. 

Безумовно, інтелектуальний капітал (від лат. Intellectuаlis capitalis – 

розумовий головний або головні пізнання) – це один з різновидів капіталу, 

який має відповідні ознаки капіталу і відтворює, одночасно, характерну лише 

йому (інтелектуальному капіталу) специфіку і особливості. 

Авторське визначення, ознаки та структура інтелектуального капіталу 

будівельної галузі подана на рис.1. 

Інтелектуальний капітал будівельної галузі авансується в такі 

різновиди інтелектуальних активів як продуктивні активи та інтелектуальну 

власність, які в свою чергу формують маркетингові інтелектуальні активи 

(рис. 2). 

Форма залучення інтелектуального капіталу проявляється у формі 

права на об’єкти промислової власності та у формі авторського та суміжного 

з ним права в залежності від видів об’єктів інтелектуальної власності. За 

міжнародними стандартами, частіше усі результати творчої інтелектуальної 

діяльності з точки зору правової охорони поділяються на об’єкти, які 

охороняються правом промислової власності, і на об’єкти, які охороняються 

авторським правом. До промислової власності належать винаходи, корисні 

зразки, промислові моделі, фабричні або товарні знаки, “ноу-хау”. До 

об’єктів, які охороняються авторським правом належать права на наукові, 

літературні, художні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо. 
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Інтелектуальний капітал – авансована вартість в інтелектуальні активи будівельної галузі, яка в процесі 

свого руху приносить додаткову вартість! 

Ознаки інтелектуального капіталу 

Предметна 

Нематеріальні активи, які є  

нематеріальними речами, а саме 

безтілесними ідеями, 

результатами творчої 

(інтелектуальної) діяльності 

 

Економічна 

Цінність (вартість) для суспільства 

і здатність приносити дохід 

Правова 

Можливість використання, 

завдяки системі правових норм, 

які регулюють відносини в 

суспільстві   у зв'язку зі 

створеннням  і використанням 

об'єктів інтелектуальної власності 

Структура інтелектуального капіталу 

Людський капітал 

рівень освіти (знання), 

професійна підготовка (навички, 

вміння, досвід роботи), стан 

здоров’я, володіння економічно 

значущою інформацією, 

мотивованість, мобільність 

працівника тощо 

 

Організаційний капітал 
(структурний  капітал та 

інтелектуальна власність) 

технічне та програмне 

забезпечення, організаційна 

структура, тобто все те, що треба 

працівникові, щоб реалізувати свій 

виробничий потенціал  і  

літературні та художні твори, 

комп'ютерні програми,фонограми, 

відеограми, наукові 

відкриття,винаходи, моделі, 

промислові зразки, 

інтегральні мікросхеми, 

раціоналізаторські пропозиції, 

торговельні марки, бренди,ноу-хау, 

комерційні таємниці тощо 
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Рисунок 1 - Авторське визначення, ознаки та структура інтелектуального 

капіталу будівельної галузі 

 

Інтелектуальний капітал в інших формах може проявлятись, наприклад, 

у вигляді наданих послуг типу “інжиніринг” тощо. За терміном знаходження 

у розпорядженні суб’єкта господарювання інтелектуальний капітал 

поділяється на власний та строковий, або немаючий терміну знаходження у 

розпорядженні суб’єкта господарювання та строковий інтелектуальний 

капітал. 

За ознакою можливості визначення розміру (величини) вартості, 

інтелектуальний капітал у будівництві може оцінюватися (визначатися) 

прямим (витратним) методом (безпосередньо, відповідно до кошторису) та 

оцінюватися (визначатися) експертним методом [2, 5, 14, 20]. 

Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності 

будівельної організації з економіко-фінансових позицій є її комерціалізація. 

Проблема комерційного використання результатів інтелектуальної діяльності 

сьогодні ще не достатньо вивчена. Це комплексна, багатогранна проблема, 

що містить в собі правові, технологічні, економічні виробничі та інші 

питання [7]. 

У процесі комерціалізації є обов’язково як мінімум чотири учасники: 

автор розробки (винаходу, сорту рослин, корисної моделі тощо), 

стратегічний партнер, менеджери та інвестор. Досвід показує, що в реальних 
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умовах від ідеї створення нового продукту до надходження перших 

прибутків від його продажу на ринку проходить 3-4 роки. Це період 

інноваційного проекту. Для того, щоб довести розробку від лабораторного 

прототипу до стадії продажу дослідної партії, а потім і невеличкої серії, 

потрібно, як правило, близько 1-2 млн. доларів. Такі інвестиції вкладаються 

не відразу, а невеличкими порціями за кожний окремий крок у реалізацію 

інноваційного проекту [12]. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Місце маркетингових активів в авансуванні 

інтелектуального капіталу будівельної організації 
 

Механізм комерціалізації є відтворення руху інтелектуального капіталу 

з метою отримання продукту. На думку окремих фахівців [13, 23], для 
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менеджера інтелектуальний капітал має дві основні компоненти: людський 

капітал та інтелектуальні ресурси. Людський капітал чи інтелектуальна сила 

створюють інновації і те, що можна описати і ідентифікувати, стає 

інтелектуальними ресурсами. Деякі інтелектуальні ресурси звичайно ті, що 

мають більший комерційний потенціал, отримують правову охорону і стають 

інтелектуальною власністю [26]. Для того щоб приватні інтереси (власника, 

інвестора) реалізовувалися в своїй сукупності (в інноваційному проекті), 

необхідно, щоб комерціалізація інтелектуальної власності давала власнику, 

інвестору надлишок доходу над їх витратами, тобто можливість збагачення. 

В цілому випадку інтелектуальний капітал у формі інтелектуальної власності 

набуває споживчі якості. Отримання надлишку над витратами є основним 

рушієм підприємництва (бізнесу). 

В умовах господарської діяльності, підприємство для створення 

інтелектуального продукту насамперед авансує кошти (інвестиції) для 

придбання (використання) необхідних факторів виробництва, тобто 

елементів постійного та змінного капіталу. Капітал (або інвестиції) тут 

виступають як виробничий капітал, функцією якого є створення 

інтелектуального продукту і додаткової вартості. Для одержання вартості і 

додаткової вартості у грошовій формі треба продати продукт капіталу. При 

цьому капітал набуває форми товарного капіталу, головної функцією якого є 

реалізація інтелектуального продукту і одержання додаткової вартості у 

грошовій формі. Таким чином, інтелектуальний продукт проходить три стадії 

капіталу – грошову, виробничу і товарну. Такий послідовний рух називається 

кругообігом інтелектуального капіталу [15]. 

Останніми роками значно зростає значення інтелектуального капіталу у 

будівництві, формування та використання якого дозволяє забезпечити 

зростання інвестиційної привабливості, капіталізації будівельної компанії, 

що створює передумови для її зростання у сучасних умовах господарювання, 

які характеризуються накопиченням негативних явищ. Поряд з цим, на 

вітчизняних будівельних підприємствах використання інтелектуального 

капіталу визначається низьким рівнем, недостатністю обліково-аналітичного 

забезпечення, неврахуванням всіх його компонентів [8]. Крім того, не 

здійснюється управління інтелектуальним капіталом шляхом застосуванням 

сучасних інструментів, організаційно-економічного забезпечення, методів і 

моделей.  

Нами встановлено, що практика організаційно-економічного 

забезпечення управління інтелектуальним капіталом у будівництві має 

відповідні детермінанти організаційно-економічного механізму управління:  

 стеикхолдери: управлінці різного рівня, персонал, інвестори, 

партнери, органи державного управління, кредитні установи;  

 принципи: загальні, соціальні, особливі;  
 важелі і методи: економічно-фінансові и соціально-екологічні 

важелі, методи аналізу и управління;  
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 структурні підрозділи будівельно компанії : органи управління и 
органи інформаційного забезпечення і захисту и підрозділи, які здійснюють 

управління.  

Ретельний аналіз практики організаційно-економічного забезпечення 

управління інтелектуальним капіталом у будівництві виявив його такі 

головні риси: 

 фокусується увага на об’єднанні організаційного (структури 

підприємства і технології ) і економічного механізму (регулювання) в цілісну 

модель реалізації мети підприємства і завдань його розвитку; 

 механізми розглядаються як система правових, організаційних і 
економічних заходів, які сприяють формуванню конкурентоспроможного 

виробництва, підвищенню його ефективності; 

 механізми базуються на основі системи основних форм, методів і 
інструментів використання економічних законів, вирішення протиріч 

суспільного способу виробництва, реалізації  власності, а також всебічного 

розвитку людини, формування потреб, створення системи стимулів і 

узгодження економічних інтересів основних класів, соціальних груп; 

 механізми складаються із сукупності економічних важелів, методів, 
організаційних заходів забезпечення підприємств, які повинні відповідати 

сучасним вимогам інноваційного розвитку; 

 є складовою господарського механізму, що становить систему 
організаціи них та економічних методів забезпечення взаємодії 

організаційних, виробничих, фінансово-економічних процесів на всіх рівнях 

управління, що сприяє збільшенню конкурентних переваг та ефективності 

діяльності будівельної галузі загалом; 

 є системою формування цілей і стимулів, які дозволяють 

перетворити у процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних 

потреб членів суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих 

результатів, спрямованих на задоволення платоспроможного попиту 

споживачів.  

Відображення взаємозв'язку функціональних елементів – складових 

організаційно-економічного механізму адаптивного управління 

інтелектуальним капіталом у будівельній галузі, їх розширений склад та 

важелі управління у вигляді системної моделі представлено на рис. 3. 

Викладена на рис. 3 послідовність реалізації запропонованого механізму 

дозволить підняти якість управління інтелектуальним капіталом 

підприємства будівельної галузі, а з ним і його прибутковість.  

Характеризуючи організаційно-економічний механізм управління 

інтелектуальним капіталом, доцільно виділити такі підсистеми: 

 економічна, яка визначається організацією, плануванням і 

бюджетуванням, финансуванням, контролем, діагностикою; 

 організаційна, яка базується на напрямах формування та 

використання служби безпеки на підприємстві, забезпечення її фінансування, 

визначення показників діяльності, реагування на відповідні відхилення, 

постийний моніторинг діяльності;  
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 тактичне забезпечення шляхом зростання ефективності 

використання потенціалу, який існує на підприємстві, визначення рівня 

стійкості стану, можливості реагування до інновацій;  

 стратегічне забезпечення, яке визначається використанням майбутніх 
можливостей, забезпечення розвитку підприємства, реагування на внутрішні 

та зовнішні умови;  

 здійснення інтегрованої оцінки стану та рівня використання 

економічної безпеки на підприємстві. 

 

 
 

Рисунок 3 - Складові організаційно-економічного механізму адаптивного 

управління інтелектуальним капіталом у будівельній галузі  

 

Рух інтелектуального капіталу в процесі реалізації запропонованого 

організаційно-економічного механізму адаптивного управління 

інтелектуальним капіталом представлено на рис. 4. 
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інформаційними факторами й зв’язками із замовниками будівельної 

продукції та іншими стейкхолдерами. В структурі інтелектуального капіталу 

відокремлюють людський, організаційний та споживчий капітал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Рух інтелектуального капіталу в процесі реалізації 

запропонованого організаційно-економічного механізму адаптивного 

управління інтелектуальним капіталом 

 

Інтелектуальний капітал будівельної галузі авансується в такі 

різновиди інтелектуальних активів як продуктивні активи та інтелектуальну 

власність, які в свою чергу формують маркетингові інтелектуальні активи. 

Встановлено, що у будівельній галузі не приділяється значної уваги 

визначенню та обліку інтелектуального капіталу. Зокрема, увага фокусується 

лише на деяких його компонентах. У бухгалтерській звітності будівельних 

підприємств відображаються нематеріальні активи. У результаті аналізу їх 
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трудовими колективами будівельних організацій і суспільством в процесі 

комерціалізації інтелектуального капіталу. Відображено взаємозв'язок 

функціональних елементів – складових організаційно-економічного 

механізму управління інтелектуальним капіталом у будівельній галузі, їх 
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механізм управління інтелектуальним капіталом виділено такі його 
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створення достатніх умов для перевірки 
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шляхом використання накопленого капіталу 

Аналіз ефективності  отриманого 
результату та мотивація 
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інновацій; стратегічне забезпечення, яке визначається використанням 

майбутніх можливостей, забезпечення розвитку підприємства, реагування на 

внутрішні та зовнішні умови; здійснення інтегрованої оцінки стану та рівня 

використання економічної безпеки на підприємстві. Наочно відображено рух 

інтелектуального капіталу в процесі реалізації запропонованого 

організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним 

капіталом. 
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аспірант  Даниленко Є. С. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПОКУПЦІВ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 

НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Актуальність. В умовах зниження купівельної спроможності населення, 

високої конкуренції та швидкої зміни потреб і мотивів покупців на ринку 

продажу легкових автомобілів, автовиробники та дилери мають дотримуватися 

маркетингових стратегій управління поведінкою покупців, які необхідно 

постійно коригувати, враховуючи навколишні зміни та власні можливості. 
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На наш погляд, ефективне стратегічне управління, що базується на 

задоволенні потреб покупців, сприятиме зміцненню репутації автомобільного 

бренду, залученню нових покупців та збільшенню лояльності наявних. 

Результати дослідження. Результати обсягів продажів автодилерів на 

вітчизняному ринку легкових автомобілів у 2017 році [1] (рис. 1) свідчать про те, 

що абсолютним лідером є бренд Toyota, стратегію претендента займають Renault, 

Skoda, KIA та Ford. При цьому, з огляду на рівень цін, найбільш прибутковими 

брендами є Toyota, Nissan, Audi та Ford. Автомобільні бренди Renault, Skoda та 

KIA займають за прибутковістю 7-9 позицію. З упевненістю можна сказати, що 

такі бренди, як Ravon, Geely, Opel, Citroen, Honda та Subaru, займають стратегію 

виживання на ринку, тому що мають найнижчий попит на свої автомобілі. В 

цілому стратегію послідовника обрали для себе 11 досліджуваних автодилерів, 

серед яких більшість є представниками комфорт- та преміум-класів – Hyundai, 

Mazda, Lexus, Land Rover, Mitsubishi, Volvo, Porsche, Volkswagen та інші. 

 

 
Рисунок 1 – Обсяги продажів автодилерів на вітчизняному ринку легкових 

автомобілів, 2017 рік 

 

На підставі результатів дослідження мінімальної вартості основних типів 

кузова легкових автомобілів за автомобільними брендами в Україні на початок 

2018 року (табл. 1), можна зробити висновок про те, що на ринку паритетно 

використовуються дві стратегії сегментації – односегментної концентрації та 

селективної (вибіркової) спеціалізації. До автопідприємств, які у своїй діяльності 

використовують стратегію односегментної концентрації, тобто орієнтують свою 

діяльність тільки на один ціновий сегмент, належать дилери Vaz, Zaz, Geely, 

Mitsubishi, Ravon, Opel, Lexus та інші. Серед автодилерів, які застосовують 

cтратегію селективної спеціалізації, тобто працюють у двох сегментах, є KIA, 

Mercedes-Benz, Hyundai, Audi, Mitsubishi, Toyota, Nissan. При цьому жоден 

автодилер не використовує стратегію повного охоплення ринку. До автодилерів, 

які максимально намагаються охопити ринок, працюючи в трьох сегментах, 

доєдналися Ford та Volkswagen. 

Водночас у товарній політиці більшість автодилерів (18 з 26 дилерів) 
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дотримуються стратегії повного охоплення ринку, торгуючи автомобілями в 4-6 

типах кузова – Mercedes-Benz, Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen та інші; 5 

дилерів використовують стратегію односегментної концентрації, працюючи в 

одному сегменті – Vaz, Zaz, Geely, Land Rover, Subaru; 3 дилери – стратегію 

селективної спеціалізації, орієнтуючись на 2-3 сегменти – Mitsubishi, Ravon, 

Nissan. 

 

Таблиця 1 

Мінімальна вартість основних типів кузова легкових автомобілів за 

автомобільними брендами в Україні на початок 2018 року, тис. грн. 

Бренд 
Типи кузова 

SDN CUV SUV HB SW Coupe Conv Pickup 

ВАЗ [2]   249,0      

ЗАЗ [3] 190,4        

KIA [4] 377,0 436,80 1099,80 374,4 582,8    

Volkswagen [5] 354,4  839,5 447,6 501,1 1339,4   

Mercedes [6] 917,9  1566,7 925,3 1562,9 1006,4 1366,4  

Hyundai [7] 362,0 513,30 1124,60 385,7 532,8    

Audi [8] 986,4 986,4 1602,6 891,5  1499,3 6513,0  

Geely [9] 329,9        

Ford [10] 615,5 610,9 1196,0 409,7  1394,7  834,1 

Mitsubishi [11]  585,5 1729,4     779,80 

Ravon [12] 251,90   193,0     

Toyota [13] 428,64 693,4 2282,7 517,3     

Nissan [14]  379,9 532,7   3219,4   

Opel [15] 489,6 515,9 584,3 333,2 499,0 623,2   

Lexus [16] 1137,5 1163,4 1471,7   1494,2   

Renault [17] 357,9 405,9 579,9 337,9 397,2    

Skoda [18] 387,2 716,5 806,1 328,4 638,4    

Mazda [19] 540,0 619,9 671,0 540,0 749,0    

Peugeot [20] 339,8 743,9  380,1 580,5    

Volvo [21] 1321,8 1384,5 1669,7 1023,3 1768,5    

Honda [22] 641,2 952,0 1120,0 691,6     

Porsche [23]  2717,0 2779,4  3358,96 2196,5   

Land Rover [24]   1521,2      

Citroen [25] 323,0 460,1  320,0 499,5    

Subaru [26]  740,0       

Jaguar [27] 1264,47 1819,7 1212,4   2255,2 2255,2  

Джерело: складено автором 

 

Залежно від виду диференціації підприємства автопідприємства 

використовують на вітчизняному ринку стратегії іміджевої, товарної, сервісної та 

кадрової диференціації. З огляду на позиції автомобільних дилерів у 

національному та світовому рейтингах сайтів в мережі Інтернет (табл. 2), які 

відображають результати маркетингової активності автомобільних брендів, 

можна зробити висновок про те, що стратегії іміджевої диференціації найбільш 

активно дотримуються KIA, Volvo, Renault, Nissan та Ford.  
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Значна кількість комплектацій певної моделі легкового автомобіля 

свідчить про наявність стратегії товарної диференціації, що характерна для 

Volkswagen, Skoda, Hyundai, Mercedes-Benz, Peugeot, Nissan та інших. 

 

Таблиця 2 

Рейтинги офіційних сайтів автомобільних дилерів в Україні, 2017 р. 

№ Бренд Сайт 

Рейтинг 

сайту у 

світі 

Рейтинг 

сайту в 

Україні 

Рейтинг у категорії 

«Авто та 

автотранспортні 

засоби» 

1 Toyota toyota.com.ua 611659 11608 12622 

2 Renault renault.ua 177618 4289 202 

3 Volkswagen volkswagen.ua 397619 7512 7973 

4 Skoda skoda.com.ua 1864156 42965 1011 

5 Kia kia.com 4971 5302 (США) 2 

6 Ford ford.ua 261088 5925 579 

7 Nissan nissan.ua 199207 4611 455 

8 Hyundai hyundai.com.ua 318137 6573 760 

9 Bmw bmw.ua 392525 7907 7692 

10 Zaz zaz.ua 554515 12239 55945 

11 
Mercedes-

Benz 
mercedes-benz.ua 431821 10270 8584 

12 Mazda mazda.ua 524219 9772 7242 

13 Suzuki suzuki.ua 585886 13213 1422 

14 Audi audi.ua 449006 8119 7290 

15 Vaz vaz-ais.com.ua 1270310 42362 10420 

16 Peugeot peugeot.ua 393629 9142 7718 

17 Chevrolet chevrolet.kiev.ua 1124901 25722 4982 

18 Lexus lexus.ua 431180 8205 1061 

19 Mitsubishi mitsubishi-motors.com.ua 943600 18300 2492 

20 Land Rover landrover.ua 465631 18898 1571 

21 Citroen citroen.ua 436907 8015 8697 

22 Volvo volvocars.com 5297 5323 3 

23 Subaru subaru.ua 542961 10288 1402 

24 Geely geely.ua 559532 17055 11478 

25 Honda honda.ua 452768 13234 9060 

26 Seat seat.ua 1381399 30340 30770 

27 Fiat fiat.ua 465288 10388 9340 

28 Opel opelukraine.com 1209254 28031 26841 

29 Porsche porsche.ua 916133 20488 19707 

30 Ravon ravon.com.ua 743584 21377 27290 

Джерело: складено автором на підставі [28] 

 

Якщо аналізувати кількість офіційних точок сервісу та гарантійного 

обслуговування в Україні (рис. 2), варто згадати про застосування стратегії 
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сервісної диференціації такими дилерами, як Zaz, KIA, Geely, Hyundai, Skoda та 

іншими. 

Щодо виявлення стратегії кадрової диференціації, то тут демонстративним 

показником може бути загальна кількість трудових ресурсів, яку задіює 

підприємство для виробництва, продажу та обслуговування своїх автомобілів. 

Тому, на нашу думку, визначити дилерів, які вибрали цю стратегію можливо за 

загальною кількістю точок продажів (рис. 3) та сервісного обслуговування. До 

таких автодилерів належать Zaz, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, Geely, Skoda та 

інші. 

 

 
Рисунок 2 – Кількість офіційних точок сервісу та гарантійного обслуговування 

автомобільних брендів в Україні, 2017 рік [2-27] 

 

 
Рисунок 3 – Кількість офіційних точок продажу автомобільних брендів 

в Україні, 2017 рік [2-27] 

 

Аналізуючи індекс репутації автомобільних брендів (табл. 3), можна 

зрозуміти, які підприємства спрямовують свою діяльність на подолання 
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негативного відношення покупців до бренду. Найвищі індекси репутації мають 

Mercedes-Benz, Geely, Land Rover, Subaru, Ravon, Porsche та Lexus. Це свідчить 

про те, що перераховані компанії дотримуються стратегії конверсійного 

маркетингу. 

 

Таблиця 3 

Статистика кількості позитивних та негативних відгуків про автомобільні 

бренди в Інтернеті 

Бренд 

Кількість 

позитивних 

відгуків, шт. 

Кількість негативних 

відгуків, шт. 

Індекс репутації (відношення 

позитивних відгуків з 

негативним), шт. 

Toyota 14672 3711 3,95 

Renault 11386 4305 2,64 

Volkswagen 14562 3700 3,94 

Skoda 4391 1965 2,23 

Kia 4381 37320 0,12 

Ford 18818 5741 3,28 

Nissan 18032 4961 3,63 

Hyundai 12467 4067 3,07 

Bmw 15420 4062 3,80 

Zaz 707 209 3,38 

Mercedes-Benz 16407 1708 9,61 

Mazda 10180 2777 3,67 

Suzuki 11048 1813 6,09 

Audi 12849 3383 3,80 

Vaz 1787 927 1,93 

Peugeot 8035 2883 2,79 

Chevrolet 15316 3556 4,31 

Lexus 11845 2467 4,80 

Mitsubishi 7413 2167 3,42 

Land Rover 3443 487 7,07 

Citroen 2366 1406 1,68 

Volvo 14807 4125 3,59 

Subaru 15942 2794 5,71 

Geely 383 45 8,51 

Honda 16154 3743 4,32 

Seat 29236 11372 2,57 

Fiat 16492 7793 2,12 

Opel 5041 2356 2,14 

Porsche 23463 4670 5,02 

Ravon 34 6 5,67 

Джерело: розраховано автором на підставі [29] 

 

Кількість рекламних мереж, які використовує автомобільний бренд для 

просування своїх легковиків, відображає стратегію економічного зростання 
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підприємства (табл. 4). Наприклад, Vaz, Skoda та Opel майже не 

використовують платні рекламні інструменти, що свідчить про стратегію 

скорочення. Інші автомобільні бренди поєднують у своїй маркетинговій 

діяльності стратегії зростання та стабілізації при сезонності продажів. 

 

Таблиця 4 

Рекламні мережі, які використовують автомобільні бренди у своїй 

маркетинговій діяльності 

Бренд 
Кількість основних 

рекламних мереж, шт. 
Назва рекламних мереж 

Toyota 1 Google Adwords 

Renault 4 
Gemius, Google Adwords, Sales Dobler, 

Adriver 

Volkswagen 2 Gemius, Google Adwords 

Skoda 3 Google Adwords, Gemius, AdRiver 

Kia 5 
Google Adwords, Outbrain, Voluum, 

MediaMath, Adform 

Ford 2 Google Adwords, AdRiver 

Nissan 3 Gemius, AdRiver, Google Adwords 

Hyundai 4 AdRiver, Google Adwords, Gemius, MixTraff 

Bmw 3 Google Adwords, Gemius, AdRiver 

Zaz – – 

Mercedes-Benz 3 AdRiver, Google Adwords, Rubicon Project 

Mazda 2 Google Adwords, AdRiver 

Suzuki 1 Google Adwords 

Audi 3 Google Adwords, AdRiver, Gemius 

Vaz – немає даних 

Peugeot 3 Gemius, Google Adwords, AdRiver 

Chevrolet – – 

Lexus 3 AdRiver, Gemius, Google Adwords 

Mitsubishi 3 Google Adwords, AdRiver, Gemius 

Land Rover 2 Google Adwords, AdRiver 

Citroen 3 Gemius, AdRiver, Google Adwords 

Volvo 5 
Google Adwords, Advertise, Appnexus, 

adMarketplace, Gemius 

Subaru 2 AdRiver, Google Adwords 

Geely 1 Google Adwords 

Honda 1 Google Adwords 

Seat 1 Google Adwords 

Fiat 2 Google Adwords, Gemius 

Opel 1 Google Adwords 

Porsche 2 Google Adwords, AdRiver 

Ravon 1 Google Adwords 

Джерело: складено автором на підставі [30] 

 

Результати аналізу стратегій управління підприємством, які 

використовують автодилери різних цінових сегментів на ринку продажу 
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легковиків в Україні, представлені в табл. 5.  

В умовах загострення конкуренції автовиробники та дилери 

потребують упровадження стратегічного управління поведінкою своїх 

покупців.  

Таблиця 5 

Маркетингові стратегії впливу підприємств-автодилерів на поведінку покупців 

Ціновий 

сегмент 

Автомоб

ільний 

бренд 

Базові стратегії 

Стратегії, 

запропоновані 

автором 

Низький 

(економ 

клас) 

ЗАЗ 

Односегментної концентрації (за ціною та 

типами кузова), сервісної та кадрової 

диференціації, паритету, послідовника, 

«політика витіснення», оборони, спаду, 

підтримуючого маркетингу, зростання, 

стабілізації, глибокого проникнення на ринок, 

розвитку товару, розвитку ринку, прямої та 

зворотної інтеграції 

Вузької 

спеціалізації; 

сервісного впливу; 

кадрового впливу; 

середньої ціни; 

збереження 

Ravon 

Односегментної концентрації (за ціною), 

селективної спеціалізації (за типами кузова), 

виживання, «політики проникнення», наступу, 

послідовника, виведення товару на ринок, 

підтримуючого маркетингу, конверсійного 

маркетингу, зростання, стабілізації, глибокого 

проникнення на ринок, розвитку товару, 

розвитку ринку, прямої та зворотної інтеграції 

Вузької 

спеціалізації; 

низької ціни; 

збереження; 

подолання; 

збільшення обсягів; 

утримання 

Середні

й 

(середні

й клас) 

Renault 

Односегментної концентрації (за ціною), 

повного охоплення ринку (за типами кузова), 

сервісної диференціації, кадрової диференціації, 

оборони, лідера, зрілості, підтримуючого 

маркетингу, зростання, стабілізації, глибокого 

проникнення на ринок, розвитку товару, 

розвитку ринку, прямої та зворотної інтеграції 

Вузької 

спеціалізації; 

повного 

задоволення; 

сервісного впливу; 

кадрового впливу; 

високої ціни; 

утримання 

Nissan 

Селективної спеціалізації (за ціною та типами 

кузова), товарної та іміджевої диференціації, 

оборони, претендента на лідерство, паритету, 

зрілості, стимулюючого маркетингу, зростання, 

стабілізації, глибокого проникнення на ринок, 

розвитку товару, розвитку ринку, глибокого 

проникнення на ринок, розвитку товару, 

розвитку ринку, прямої та зворотної інтеграції 

Багатосегментна; 

товарного впливу; 

іміджевого впливу; 

середньої ціни; 

збільшення 

Високий 

(комфор

т-клас) 

Toyota 

Селективної спеціалізації (за ціною), повного 

охоплення ринку (за типами кузова), сервісної 

диференціації, лідера, оборони, зрілості, 

підтримуючого маркетингу, зростання, 

стабілізації, глибокого проникнення на ринок, 

розвитку товару, розвитку ринку, прямої та 

зворотної інтеграції 

Багатосегментна; 

повного 

задоволення; 

сервісного впливу; 

високої ціни; 

утримання; 

збільшення обсягів 
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Продовження таблиці 5 

 
Volks 

wagen 

Селективної спеціалізації (за ціною та типми 

кузова), сервісної та кадрової диференціації, 

паритету, наступу, послідовника, зрілості, 

стимулюючого маркетингу, зростання, 

стабілізації, глибокого проникнення на ринок, 

розвитку товару, розвитку ринку, прямої та 

зворотної інтеграції 

Багатосегментна; 

сервісного впливу; 

кадрового впливу; 

збільшення обсягів; 

середньої ціни; 

утримання 

Преміум

-клас 

Jaguar 

Односегментної концентрації (за ціною), 

повного охоплення ринку (за типами кузова), 

іміджевої диференціації, паритету, послідовника, 

зрілості, підтримуючого маркетингу, зростання, 

стабілізації, глибокого проникнення на ринок, 

розвитку товару, розвитку ринку, прямої та 

зворотної інтеграції 

Багатосегментна; 

сервісного впливу; 

іміджевий вплив; 

кадрового впливу; 

середньої ціни; 

збереження; 

збільшення обсягів; 

утримання; низької 

ціни; подолання; 

повного 

задоволення 

Lexus 

Односегментної концентрації (за ціною), 

повного охоплення ринку (за типами кузова), 

іміджевої диференціації, кадрової диференціації, 

паритету, наступу, послідовника, зрілості, 

підтримуючого маркетингу, конверсійного 

маркетингу, зростання, стабілізації, глибокого 

проникнення на ринок, розвитку товару, ринку, 

прямої та зворотної інтеграції 

Багатосегментна; 

сервісного впливу; 

кадрового впливу; 

середньої ціни; 

збереження; 

збільшення обсягів; 

утримання; низької 

ціни; подолання; 

повного 

задоволення 

Джерело: авторська розробка 

 

Висновки та наукова новизна. На нашу думку, автомобільні дилери 

можуть використовувати складені стратегічні набори для порівняння своїх 

стратегій зі стратегіями інших учасників ринку продажу легкових автомобілів в 

Україні.  

Складені нами стратегічні набори будуть особливо актуальні для 

автодилерів, які обрали стратегію впровадження нового товару на старий або 

новий ринок. При цьому для автодилерів, які давно існують на ринку, складені 

стратегічні набори можна використовувати для формування ексклюзивної 

маркетингової політики, що буде відрізняться від стратегій інших учасників 

ринку. 
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18. ŠKODA AUTO [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора автомобілів 

Škoda в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : http://www.skoda-auto.ua/models 

– Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 
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19. Mazda [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора автомобілів Mazda в 

Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : http://mazda.ua/ru/showroom – Дата 

звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

20. Лінійка автомобілів PEUGEOT [Електронний ресурс] : [сайт офіційного 

дистриб’ютора автомобілів Peugeot в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : 

http://www.peugeot.ua/range/presentation-of-the-range.html – Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок 

з екрану. 

21. «Виннер Автомотив» – автомобили от официального дилера Volvo в Украине 

[Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора автомобілів Volvo в Україні] / 

[Відповідальний відсутній] – Режим доступу : http://www.winnerauto.ua/ru/cars/volvo – Дата 

звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

22. Прайд Мотор [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора автомобілів 

Honda в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : https://honda.ua/cars/price – 

Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

23. Моделі Porsche [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора автомобілів 

Honda в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : https://honda.ua/cars/price – 

Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

24. Автомобілі Land Rover [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора 

автомобілів Land Rover в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : 

https://www.landrover.ua/vehicles/discovery/model-selector – Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок 

з екрану. 

25. Модельний ряд Citroën [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора 

автомобілів Citroën в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : 

http://www.citroen.ua/home.html – Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

26. Модельный ряд Subaru [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора 

автомобілів Subaru в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : https://subaru-

vidi.com.ua/models – Дата звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

27. Моделі Jaguar [Електронний ресурс] : [сайт офіційного дистриб’ютора автомобілів 

Jaguar в Україні] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу : https://www.jaguar.ua – Дата 

звернення: 15.02.19. – Заголовок з екрану. 

28. Проверка посещаемости сайта [Електронний ресурс] : [сайт інтернет-порталу «PR-

CY.ru»]. / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу: http://pr-cy.ru/site-statistics. – Дата 

звернення: 15.02.19 – Назва з екранy. 

29. Brand24 [Електронний ресурс]: [Smart Social Media Monitoring For Businesses] / 

[Відповідальний відсутній] – Режим доступу : https://brand24.com. – Дата звернення: 15.02.19. – 

Заголовок з екрану. 

30. SimilarWeb [Електронний ресурс]: [Digital Market Intelligence & Website Traffic] / 

[Відповідальний відсутній] – Режим доступу : https://www.similarweb.com. – Дата звернення: 

15.02.19. – Заголовок з екрану. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ  ОНОВЛЕННЯ 

ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ЛОКОМОТИВНИХ ДЕПО 

 

Актуальність. Зважаючи на незадовільний техніко-технологічний стан 

залізничного транспорту України, його низьку інвестиційну активність 
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доцільним наразі є формування гнучкого комплексного механізму 

управління загальною інвестиційною діяльністю залізничного транспорту 

відповідно до інвестиційних потреб бізнес-вертикалей АТ «Укрзалізниця» 

для цього, перш за все, необхідним є опрацювання методичного 

інструментарію, що буде враховувати особливості господарювання 

залізничного транспорту та загальні стратегічні орієнтири розвитку.  

Бізнес-модель АТ «Укрзалізниця» побудована на п’яти бізнес-

вертикалях: вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, 

інфраструктура, послуги тяги, виробництво та сервіс. До складу кожного 

бізнес-напрямку входить велика кількість виробничих підрозділів, що 

забезпечують якісне та своєчасне виконання покладених на них завдань 

пов’язаних із забезпеченням експлуатаційної діяльності залізничного 

транспорту України та відповідно мають свої особливості господарської 

діяльності. 

Так, наприклад, бізнес-напрямок «послуги тяги» обслуговують більше            

45 локомотивних депо та понад 20 допоміжних виробничих підрозділів (бази 

запасу локомотивів, ремонтні майстерні, будинки відпочинку локомотивних 

бригад та ін.). Локомотивні депо є одними з найбільших структурних 

підрозділів на вітчизняному залізничному транспорті за кількістю робітників. 

Вони мають схожу організаційну структуру.  Локомотивні депо оснащені 

типовим численним ремонтним обладнанням, стаціонарними 

електродомкратами, мостовими і козловими кранами, різноманітним 

пристосуванням, що покращує умови праці та якість ремонту локомотивів, а 

також, комп'ютерною технікою, наплавлювальним, діагностичним, 

верстатним та іншим обладнанням. Однак, на сучасному етапі в 

локомотивних депо основні фонди досягли критичного рівня зносу, що 

негативно впливає на процес перевезення вантажів та пасажирів. В межах 

кожного окремого локомотивного депо, зважаючи на наявність безлічі 

проблем виробничого характеру,  керівництво вже не один рік розробляє та 

забезпечує виконання локальних інвестиційних програм  по заміні морально і 

фізично застарілого обладнання на сучасне.  За програмою впровадження 

нової техніки і прогресивної технології в локомотивних депо переважають 

інвестиційні проекти пов’язані з: виготовленням і встановленням датчиків 

для визначення тиску масла   компресорів КТ-6ЕЛ (замість манометрів); 

освоєнням нової технології розточування і хонінгування циліндрів 

компресорів; освоєнням технології з аргонно - дугового зварювання  при  

ремонті силових шин тягового рухомого складу; встановленням в цехах ПР-1 

гідравлічних домкратів для вивішування колісно-моторних блоків з метою 

прослуховування роботи зубчастих передач тягових двигунів; освоєнням 

технології відновлення акумуляторних батарей НК-125; введенням в 

експлуатацію дільниці  з ремонту автозчіпного пристрою;  введенням в 

експлуатацію профілометри для заміру параметрів колісної пари та ін. Проте, 

інвестиційне забезпечення є несуттєвим і спрямовується на реалізацію лише 

локальних інноваційних проектів, що втілюються в межах одного окремого 

локомотивного депо та мають низький рівень економічної ефективності на 
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рівні всього АТ «Укрзалізниця», лишаючи поза увагою гостру проблему 

оновлення рухомого складу. Крім того зазначені інвестиційні проекти, що 

наразі в більшості реалізуються в локомотивних депо по всій державі, не 

відповідають світовим імперативам розвитку залізничного транспорту. Як 

результат – по всій вітчизняній залізничній компанії експлуатується тяговий 

рухомий склад знос якого досягнув критичного рівня. 

У понад 80 % знос парку електровозів перевищує 90 %, парку 

маневрових тепловозів – 96 %, магістральних тепловозів – 99 %, при цьому 

понад 72 % тепловозів експлуатуються більше 25 років, а 53 % електровозів – 

більше 40 років [1]. 

Боротьба за збільшення терміну служби будь-яких основних фондів 

ніколи не була позитивною і виграшною, а якщо це стосується рухомого 

складу та відповідно безпеки перевезень, то взагалі ця тенденція є жахливою. 

Особливо негативно існуюча в Україні тенденція виглядає на фоні 

економічного розвитку сусідніх країн  (Казахстан, Польща, Грузія, Росія), які 

активно  прагнуть в максимально короткі терміни кардинально замінити 

рухомий склад, замінити старе спеціалізоване обладнання на сучасне, більш 

вигідне та інноваційне. У всьому світі сьогодні активно формуються 

«цифрові (розумні) залізниці», експлуатуються «потяги-кулі», втілюються 

інтелектуальні комунікаційні технології та ін. Отже слід зауважити, що знос 

основних виробничих фондів АТ «Укрзалізниця» давно перевищує межу 

економічної безпеки і потребує негайних ефективних управлінських рішень, 

що дозволять якісно та цілеспрямовано використати наявні інвестиційні 

можливості АТ «Укрзалізниця» тим самим забезпечити інноваційні зрушення 

в галузі. 

Інноваційне оновлення тягового рухомого складу у відповідності до 

існуючих сьогодні тенденцій цифровізації та інтелектуалізації світової 

економіки в процесі забезпечення основної діяльності є обов’язковим, адже 

сучасний рухомий склад є основою для забезпечення 

конкурентоспроможності АТ «Укрзалізниця» як на вітчизняному, так і на 

світовому ринку транспортних послуг.  Зазначене оновлення повинно бути 

організована відповідно до ефективно сформованої корпоративної, 

конкурентної та інвестиційної стратегії, що в свою чергу потребує підготовки 

підприємств залізничного транспорту в організаційному, інформаційному і 

методичному аспектах.  

В умовах критичного рівня зносу основних фондів та наявного 

дефіциту інвестиційних ресурсів на оновлення тягового рухомого складу 

гостро стоїть питання визначення пріоритетності його інвестування, що 

дозволить цілеспрямовано та послідовно подолати  кризові явища і перейти 

до моделі інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту.      

Результати дослідження. Дослідження існуючих теоретичних та 

методичних напрацювань з даної тематики свідчить, що більшість наукових 

здобутків [2-5] наголошують на необхідності встановлення пріоритету 

реалізації інвестиційних рішень ґрунтуючись лише на показниках 

ефективності реалізації інвестиційного проекту.  
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Інші науковці [6-8] стверджують, що абсолютно пріоритетними будуть 

інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до корпоративної та 

конкурентної стратегій підприємства (не зважаючи на показники їх 

ефективності), адже стратегія являє собою генеральну програму дій, що 

спрямована на забезпечення конкурентоспроможності та ефективності 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, а тому втілення в реальність 

такого інвестиційного проекту дозволить реалізувати всі фінансово-

економічні й виробничі задуми керівництва.  

Не можна не погодитися з думками всіх вищезгаданих науковці. Так 

дійсно, й показники ефективності, й відповідність корпоративній стратегії 

підприємства є важливими факторами під час визначення пріоритетності 

реалізації інвестиційного проекту з оновлення тягового рухомого складу.  

Тому, інвестиційному проекту з оновлення тягового рухомого складу, 

що буде мати найбільший ступінь відповідності обраної стратегії варто 

присвоїти «Рст  = 1»,  інвестиційній пропозиції, що буде дещо поступатися 

кращій відповідно присвоїти «Рст = 2», ще гіршому проекту – «Рст  =3» і т.д.  

 

minстР .       (1) 

 

Проте вважаємо за доцільне зазначити, що сьогодні АТ 

«Укразалізниця» опинилась в критичній ситуації, що вимагає кардинально 

нових дієвих управлінських рішень, що будуть перш за все враховувати 

особливості господарювання підприємств залізничного транспорту.   Так, 

щодо показників ефективності реалізації інвестиційних проектів на 

підприємствах залізничного транспорту, то слід зазначити, що реалізація 

одного й того ж інвестиційного рішення щодо оновлення тягового рухомого 

складу в різних локомотивних депо буде мати різний економічний ефект. Це 

пов’язано з тим, що зазначені виробничі підрозділи мають різні внутрішні та 

зовнішні фактори, які формують ключові умови втілення інвестиційного 

проекту в реальність.  

На підприємствах залізничного транспорту економічний ефект від 

реалізації інвестиційного проекту визначається зменшенням витрат 

локомотивного депо за період експлуатації нового тягового рухомого складу 

у відповідності з встановленими нормативами і розрахунками за формулою 

[9] 
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ТТ ВВЕЕЕ                                        (2) 

 

де В
с 

 – витрати пов’язані з експлуатацією та утриманням тягового 

рухомого складу до впровадження інвестиційного проекту, грн; 

     В
н
 – витрати пов’язані з експлуатацією та утриманням тягового 

рухомого складу до впровадження інвестиційного проекту, грн. 

А тому під час визначення пріоритетність інвестування оновлення 

тягового рухомого складу, з метою забезпечення максимальної ефективності 



250 
 

реалізації інвестиційного проекту, слід обов’язково окремо для кожного 

локомотивного депо в якому передбачається втілення інвестиційного проекту 

розрахувати показники його ефективності та порівняти їх між собою і 

ранжувати.  Інвестиційному проекту з оновлення тягового рухомого складу, 

що буде мати найкращі показники ефективності варто присвоїти «Реф  = 1»,  

інвестиційній пропозиції, що буде дещо поступатися кращій присвоїти «Реф = 

2», ще гіршому проекту – «Реф =3» і т.д.  

 

minефР .       (3) 

Зважаючи на фінансовий стан підприємств залізничного транспорту 

інвестиційні проекти, які будуть мати  від’ємний результат від їх реалізації 

слід взагалі вилучити з переліку проектів, що є доцільними до інвестування. 

Крім вищезгаданих факторів, також слід зауважити, що деякі 

локомотивні депо станом на 01.01.2018 р. мають майже повністю 

спрацьований тяговий рухомий склад, а тому в першу чергу слід спрямувати 

інвестиційні ресурси на більш зношений рухомий склад, що не дозволяє їм 

своєчасно та якісно забезпечувати процес перевезень. Тобто найбільший 

рівень пріоритетності повинно мати локомотивне депо з максимальним 

рівнем зносу тягового рухомого складу (йому доцільно присвоїти «Рзн  = 1»). 

 

minзнР .       (4) 

 

Останнім, але не менш важливим, на нашу думку є ефективність 

експлуатації вже наявного тягового рухомого складу у відповідному 

виробничому підрозділі, адже розумно буде оновити основні фонди там, де їх 

експлуатація є максимально економічно вигідною.  Для оцінки якості 

експлуатаційної діяльності бізнес-напрямку «послуги тяги» та його 

виробничих підрозділів існує ціла система показників. Ці показники 

характеризують якість керівництва, а також праці робітників локомотивних 

депо та ефективність експлуатації тягового рухомого складу, їх аналіз 

дозволяє знаходити та використовувати певні керуючі впливи для 

підвищення якості. Для виробничих підрозділів бізнес-напрямку «послуги 

тяги», як правило затверджують такі показники, як тоно-кілометри брутто 

загальні і за видами руху, локомотиво-години, норми витрати електроенергії 

і палива для роботи локомотивів, програму ремонтів тягового рухомого 

складу, норми простоїв локомотивів у ремонті, відсоток несправних 

локомотивів [9].  

На практиці для оцінки діяльності підрозділів локомотивного 

господарства використовують ще більше число показників, що не завжди 

доцільно, тому що вони не тільки дублюють один одного, але й дають, часом, 

суперечливу оцінку виробничої діяльності. Тому ведуться дослідження в 

області встановлення мінімально необхідного числа найбільш об'єктивних і 

ємних (комплексних) показників, що всебічно характеризують якість праці і 
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рівень експлуатації локомотивів. Ці дослідження ґрунтуються на 

кореляційному і багатофакторному аналізі [9]. 

Наразі до якісних показників роботи локомотивного депо, що 

дозволяють комплексно оцінити ефективність використання тягового 

рухомого складу, належать:  технічна швидкість; середня маса поїзда;  

середньодобовий пробіг локомотива; середньодобова продуктивність 

локомотива; коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива; відсоток  

несправних  локомотивів (тепловозів). Від значення всіх зазначених 

показників залежить фінансово-економічний стан не тільки даного 

локомотивного депо, а й всього АТ «Укрзалізниця». Враховуючи все 

вищенаведене можна зазначити, що найбільший рівень пріоритетності 

повинно мати локомотивне депо, якісні показники використання рухомого 

складу якого є найкращими  (йому доцільно присвоїти «Рее  = 1»). 

 

mахРее  .      (5) 

 

З метою недопущення спотворення реальних даних по кожному 

локомотивному депо оцінку ефективність експлуатації наявного тягового 

рухомого складу у виробничому підрозділі слід виконувати за останні п’ять 

років.  

Отже, підсумовуючи все вищесказане можна з впевненістю 

стверджувати, що головними факторами, що наразі повинні визначати 

пріоритетність інвестування оновлення тягового рухомого складу 

локомотивних депо є (рис. 1): ефективність реалізації інвестиційного рішення 

з оновлення тягового рухомого складу у виробничому підрозділі; 

відповідність інвестиційного проекту з оновлення тягового рухомого складу 

конкурентній стратегії розвитку відповідного бізнес-напрямку; рівень зносу 

тягового рухомого складу у виробничому підрозділі; ефективність 

експлуатації наявного тягового рухомого складу у виробничому підрозділі. 

Комплексне врахування зазначених факторів під час визначення 

пріоритетності втілення інвестиційного проекту з оновлення тягового 

рухомого складу дозволить підприємствам залізничного транспорту 

забезпечити: зростання ефективності інвестиційної діяльності; максимальну 

реалізацію корпоративної та конкурентної стратегій бізнес-напрямку 

«послуги тяги» АТ «Укрзалізниця»; максимально ефективне та якісне 

оновлення тягового рухомого складу; зростання якості надання послуг тяги 

та ін.  

Визначивши всі головні складові, що є вирішальними під час 

розрахунку пріоритетності інвестування проектів з оновлення тягового 

рухомого складу. 
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Пріоритетність інвестування оновлення тягового рухомого 

складу локомотивних депо

Пріоритетність інвестування оновлення тягового рухомого 

складу локомотивних депо

Рівень зносу

тягового рухомого складу у 

виробничому підрозділі

Відповідність інвестиційного проекту з оновлення тягового 

рухомого складу конкурентній стратегії розвитку 

відповідного бізнес-напрямку 
Ефективність 

експлуатації наявного

тягового рухомого 

складу у виробничому 

підрозділі 

зростання ефективності 
інвестиційної діяльності 

забезпечення реалізації конкурентної стратегії бізнес-напрямку 
ПАТ «Укрзалізниця»

зростання інноваційної активності 
залізничного транспорту

максимально ефективне та якісне 
оновлення тягового рухомого складу

підвищення ефективності діяльності підприємств 
залізничного транспорту

Ефективність реалізації 

інвестиційного рішення з 

оновлення 

тягового рухомого складу

зростання якості надання послуг тяги

зростання зацікавленості керівництва виробничих підрозділів в 
ефективності використання тягового рухомого складу 

забезпечення прозорості механізму відбору 
інвестиційних проектів

зростання інвестиційного і кредитного рейтингу 
підприємств залізничного транспорту

Рисунок 1 - Фактори, що впливають на визначення  пріоритетності 

 інвестування оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо  

 

Таблиця 1 

Визначення Рзн  локомотивних депо 
 

 

Локомотивне депо 

Коефіцієнт зносу 

тягового рухомого 

складу (Кзн) 

Рівень пріоритетності 

за ступенем зносу 

тягового рухомого 

складу (Рзн) 

ВП «Локомотивне депо Львів» 0,875 4 

ВП «Локомотивне депо ім. Т. 

Шевченка» 

0,911 2 

ВП «Локомотивне депо Основа» 0,934 1 

ВП «Локомотивне депо Полтава» 0,909 3 

ВП «Локомотивне депо Коростень» 0,858 5 

 

 Не зважаючи на те, що тяговий рухомий склад всіх п’яти 

вищенаведених локомотивних депо є дуже зношеним, однак найбільший 

рівень зносу спостерігається у  ВП «Локомотивне депо Основа» (Кзн = 0,934). 

Саме тому йому присвоєно Рзн = 1. Щодо показників ефективності 

використання наявного тягового рухомого складу, то в різних локомотивних 

депо вони істотно різняться (табл. 2). 

В цілому ВП «Локомотивне депо Львів» з 2013 р. по 2017 р. покращило 

майже всі якісні показники використання тягового рухомого складу. 

Позитивними змінами також характеризується ефективність використання 

тягового рухомого складу ВП «Локомотивне депо ім. Т. Шевченка»  

Регіональної філії «Одеська залізниця». 
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Таблиця 2 

Якісні показники експлуатаційної роботи локомотивних депо 

Показники 

 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

ВП «Локомотивне депо Львів» 

1.  Технічна швидкість, км/год 37,1 38,2 38,4 39,4 40 

2. Середньодобовий пробіг локомотивів 

у вантажному русі, км/добу 

 

436,05 

 

454,45 

 

455,7 

 

468,35 

 

468,4 

3. Середня вага вантажного 

поїзда, т 

 

2847,5 

 

2897,5 

 

2951,5 

 

2957,0 

 

2963 

4. Середньодобова продуктивність 

локомотиву, тис т-км брутто 1996,7 2118,7 2174,1 2301,7 2256,2 

5. Коефіцієнт допоміжного лінійного 

пробігу 0,040 0,041 0,045 0,042 0,041 

6. Відсоток  несправних  локомотивів 

(тепловозів), %  10,3 9,5 11,9 9,1 7,7 

ВП «Локомотивне депо ім. Т. Шевченка» 

1.  Технічна швидкість, км/год 40,2 40,1 39,6 37,8 39,4 

2. Середньодобовий пробіг локомотивів 

у вантажному русі, км/добу 

 

427,11 

 

444,79 

 

453,76 

 

463,88 

 

451,91 

3. Середня вага вантажного 

поїзда, т 3237,7 3309,7 3311,1 3278,9 3298,3 

4. Середньодобова продуктивність 

локомотиву, тис т-км брутто 1316,5 1402,9 1434,8 1448,0 1426,4 

5. Коефіцієнт допоміжного лінійного 

пробігу 0,048 0,047 0,045 0,048 0,043 

6. Відсоток  несправних  локомотивів 

(тепловозів), %  11,1 10,3 11,4 11,9 10,7 

ВП «Локомотивне депо Основа» 

1.  Технічна швидкість, км/год 40,8 39,7 38,4 39,0 37,8 

2. Середньодобовий пробіг локомотивів 

у вантажному русі, км/добу 516,4 521,7 533,8 515,4 510,0 

3. Середня вага вантажного 

поїзда, т 3236,6 3382,0 3236,6 3382,0 3313,7 

4. Середньодобова продуктивність 

локомотиву, тис т-км брутто 1586,1 1665,6 1651,7 1661,2 1598,7 

5. Коефіцієнт допоміжного лінійного 

пробігу 0,051 0,056 0,044 0,047 0,054 

6. Відсоток  несправних  локомотивів 

(тепловозів), %  10,3 9,5 11,9 9,1 8,6 

ВП «Локомотивне депо Полтава» 

1.  Технічна швидкість, км/год 38,5 40,2 40,4 38,8 39,3 

2. Середньодобовий пробіг локомотивів 

у вантажному русі, км/добу 

 

389,11 

 

375,78 

 

455,7 

 

468,35 

 

468,4 

3. Середня вага вантажного 

поїзда, т 2874,3 2808,9 2799,1 2846,5 2564,8 

4. Середньодобова продуктивність 

локомотиву, тис т-км брутто 

 

1067,0 1005,9 1210,5 1259,8 1148,5 
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Продовження таблиці 2 

5. Коефіцієнт допоміжного лінійного 

пробігу 0,046 0,047 0,051 0,055 0,044 

6. Відсоток  несправних  локомотивів 

(тепловозів), %  12,4 11,5 12,2 10,1 11,4 

ВП «Локомотивне депо Коростень» 

1.  Технічна швидкість, км/год 40,4 40,1 39,7 39,3 38,8 

2. Середньодобовий пробіг локомотивів 

у вантажному русі, км/добу 498,3 488,2 495,3 477,6 482,4 

3. Середня вага вантажного поїзда, т 3001,3 3012,5 2984,4 2911,1 2957,5 

4. Середньодобова продуктивність 

локомотиву, тис т-км брутто 1408,8 1388,3 1391,0 1316,7 1356,8 

5. Коефіцієнт допоміжного лінійного 

пробігу 0,058 0,056 0,059 0,053 0,049 

6. Відсоток  несправних  локомотивів 

(тепловозів), %  13,2 12,7 11,3 11,6 12,1 

 

Негативні зміни спостерігаються в експлуатаційній діяльності                        

ВП «Локомотивне депо Основа».  За весь період майже всі показники, що 

характеризують ефективність  використання тягового рухомого складу, 

погіршили своє значення. Винятком є лише відсоток несправних 

локомотивів, цей показник у 2017 р. досягнув свого найкращого значення. 

Загальна позитивна динаміка якісних показників використання тягового 

рухомого складу в локомотивному депо Полтава змінилась у 2017 році. 

Схожа ситуація і у ВП «Локомотивне депо Коростень». 

Отже, однозначної відповіді на зміну всіх якісних показників всіх 

локомотивних депо відразу надати не можливо. Для порівняннях між собою 

всіх вищезазначених показників з урахуванням впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів використаємо метод відстані, що наразі вважається 

одним найефективніших. Згідно обраної методики для визначення відстані 

між точками необхідно знати характеристику n – мірного простору, 

координати точок, точку – еталон, n – мірний простір обмежується числами 

показників, обраних для співставлення  (в нашому випадку n = 5). 

Координати точок  
ij  кількісні значення показників для кожного 

локомотивного депо. Точка-еталон  i   відповідає умовному локомотивному 

депо, показники якого є найкращими в певний проміжок часу. Зважаючи на 

отримані дані по локомотивних депо  точка-еталон має такі координати: 

2013 р.   1 =40,8 ;  2 =516,4;  3 =3237,7;  4 =1996,7; 5 = 0,04; 6 = 10,3. 

2014 р.  1 =40,2;  2 = 454,45;  3 =3309,7;  4 =2118,7; 5 = 0,041;                    

6 = 9,5. 

2015 р.  1 = 40,4 ;  2 = 533,8;  3 =3311,1;  4 = 2174,1; 5 = 0,044;                    

6 = 11,3. 

2016 р.  1 =39,4;  2 = 515,4;  3 =3382;  4 =2301,7; 5 = 0,042; 6 = 9,1. 

2017 р.  1 =  40;  2 = 482,4;  3 =3313,7;  4 =2256,2; 5 = 0,041; 6 = 7,7. 
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Відстань j -го  локомотивного депо від точки-еталону визначимо за 

формулою 
2

1

1















n

i i

ij

j
a

a
                                                             (6) 

 

На основі розрахунків, було отримано  узагальнюючі результати                 

(табл. 3). 

Співставлення та їх аналіз дозволив дійти висновку, що:                                 

ВП «Локомотивне депо Львів»  Рее = 1; ВП «Локомотивне депо                                 

ім. Т. Шевченка»  Рее = 3; ВП «Локомотивне депо Основа»  Рее = 2;                        

ВП «Локомотивне депо Полтава»  Рее = 4; ВП «Локомотивне депо 

Коростень»  Рее = 5. 

 

Таблиця 3 

Узагальнюючі результати розрахунку відстані локомотивних депо від точки-

еталону  за 2013-2017 рр 
Локомотивні депо Відстань локомотивних депо від точки-еталону ( j  ) 

2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 

ВП «Локомотивне депо Львів» 0,216700 0,134112 0,197454 0,155323 0,109740 

ВП «Локомотивне депо ім. Т. 

Шевченка» 
0,438403 0,378295 0,372965 0,514995 0,541926 

ВП «Локомотивне депо Основа» 0,343384 0,449571 0,252017 0,302838 0,453234 

ВП «Локомотивне депо Полтава» 0,597833 0,628064 0,522889 0,588577 0,727680 

ВП «Локомотивне депо 

Коростень» 
0,612471 0,616232 0,511074 0,593276 0,732098 

 

Щодо показників ефективності використання локомотиву в межах 

виробничих підрозділів, то оцінка їх результатів дозволила визначити рівень 

пріоритетності за ефективністю впровадження тягового рухомого складу             

(табл. 4). Найбільший рівень пріоритетності за ефективністю впровадження 

тягового рухомого складу має локомотивне депо Львів Реф = 1. 

Відносно стратегічної відповідності оновлення тягового рухомого 

складу, то в першу чергу слід зазначити, що головною стратегічною 

ініціативою АТ «Укрзалізниця» є формування бізнес-вертикалі, до складу 

якої увійдуть тяговий рухомий склад та відповідні локомотивні депо з метою 

забезпечення у наданні послуг тяги для залізничних перевезень. Дана 

стратегічна ініціатива передбачає перш за все оптимізацію виробничих 

потужностей, впровадження розрахунків між бізнес-вертикалями за надання 

послуг, виділення філії оператора локомотивів (UZ Loco) та ін. [10]. 

Зазначене та дозволило визначити   Рівень пріоритетності за відповідністю 

інвестиційного проекту з оновлення тягового рухомого складу корпоративній 
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та конкурентній стратегіям розвитку: ВП «Локомотивне депо Львів»  Рст = 2; 

ВП «Локомотивне депо ім. Т. Шевченка»  Рст = 1; ВП «Локомотивне депо 

Основа»  Рст = 3; ВП «Локомотивне депо Полтава»  Рст = 5; ВП 

«Локомотивне депо Коростень»  Рст = 4. 

Таблиця 4 

Визначення Реф локомотивних депо 
 

Локомотивні депо 

Ефективність 

впровадження 

нового тягового 

рухомого складу (РІ)  

Рівень пріоритетності 

за ефективністю 

впровадження тягового 

рухомого складу (Реф) 

ВП «Локомотивне депо Львів» 1,34 5 

ВП «Локомотивне депо ім. Т. Шевченка» 1,98 1 

ВП «Локомотивне депо Основа» 1,78 2 

ВП «Локомотивне депо Полтава» 1,44 3 

ВП «Локомотивне депо Коростень» 1,38 4 

 

Узагальнюючи всі вище наведені розрахунки, маємо (рис. 2) 

неоднозначність значень рівнів пріоритетності за чотирма складовими. 

 

 
Рисунок 2 - Узагальнення значень рівнів пріоритетності інвестування 

оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо за чотирма 

складовими 

 

Таблиця  5 

Визначення показника пріоритетності інвестування оновлення тягового 

рухомого складу локомотивних депо (Рj)  
Локомотивне депо Рзн Рее Реф Рст Рj 

ВП «Локомотивне депо Львів» 4 1 5 1 3 

ВП «Локомотивне депо ім. Т. Шевченка» 2 2 1 3 1 

ВП «Локомотивне депо Основа» 1 4 2 2 2 

ВП «Локомотивне депо Полтава» 3 5 3 4 4 

ВП «Локомотивне депо Коростень» 5 3 4 5 5 
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Виконавши розрахунки маємо, що для ПАТ «Укрзалізниця» найбільш 

доцільним є наразі оновлення тягового рухомого складу перш за все у 

виробничому підрозділі «Локомотивне депо ім. Т. Шевченка», адже значення 

показника пріоритетності інвестування є найменшим в наведеній сукупності. 

Наступними по пріоритету є локомотивне депо Львів та локомотивне депо 

Основа. 

Висновки та наукова новизна. 1 Знос основних виробничих фондів 

АТ «Укрзалізниця» давно перевищує межу економічної безпеки і потребує 

негайних ефективних управлінських рішень, що дозволять якісно та 

цілеспрямовано використати наявні інвестиційні можливості АТ 

«Укрзалізниця» тим самим забезпечити інноваційні зрушення в галузі. 

2 Сьогодні  інвестиційне забезпечення є несуттєвим і спрямовується на 

реалізацію лише локальних інноваційних проектів, що втілюються в межах 

одного окремого локомотивного депо та мають низький рівень економічної 

ефективності на рівні всього АТ «Укрзалізниця», лишаючи поза увагою 

гостру проблему оновлення рухомого складу. Крім того зазначені 

інвестиційні проекти, що наразі в більшості реалізуються в локомотивних 

депо по всій державі, не відповідають світовим імперативам розвитку 

залізничного транспорту. Як результат – по всій вітчизняній залізничній 

компанії експлуатується тяговий рухомий склад знос якого досягнув 

критичного рівня 

3 Головними факторами, що наразі повинні визначати пріоритетність 

інвестування оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо є: 

ефективність реалізації інвестиційного рішення з оновлення тягового 

рухомого складу у виробничому підрозділі; відповідність інвестиційного 

проекту з оновлення тягового рухомого складу конкурентній стратегії 

розвитку відповідного бізнес-напрямку; рівень зносу тягового рухомого 

складу у виробничому підрозділі; ефективність експлуатації наявного 

тягового рухомого складу у виробничому підрозділі. Комплексне врахування 

зазначених факторів під час визначення пріоритетності втілення 

інвестиційного проекту з оновлення тягового рухомого складу дозволить 

підприємствам залізничного транспорту забезпечити його техніко-

технологічне оновлення та стане основою для позитивних економічних 

зрушень в галузі. 

Удосконалено методику визначення пріоритетності інвестування 

рухомого складу локомотивних депо, яка на відміну від відомих, ґрунтується 

на використанні комплексного показника, що враховує ступінь зносу 

наявного тягового рухомого складу, ефективність його експлуатації, 

економічні результати інвестиційної діяльності, а також стратегічні 

орієнтири розвитку підприємств залізничного транспорту. Це дозволить 

підприємствам залізничного транспорту забезпечити зростання ефективності 

інвестиційної діяльності,  сприятиме  максимальній реалізації корпоративної 

та конкурентної стратегій бізнес-напрямку «послуги тяги» АТ 

«Укрзалізниця», а також стане підґрунтям для максимально ефективного та 

якісного оновлення тягового рухомого складу. 
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д-р екон. наук, професор Євсєєва О.О. 

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН І 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Актуальність. В умовах екзогенних змін і реформування залізничного 

транспорту України на перший план висуваються вимоги підвищення 

конкурентоспроможності, фінансової стійкості та надійної роботи 

господарюючого суб'єкта [1, с. 50]. В умовах складної політичної обстановки 

одним з ключових напрямків підвищення ефективності роботи залізничного 

транспорту стають зниження власних витрат шляхом впровадження 

ресурсозберігаючих технологій, посилення мотивації працівників галузі, 

здатності задовольняти зростаючі вимоги клієнтів до якості послуг і гнучко 

реагувати на зміни попиту на транспортну продукцію [12, с. 56]. Вирішення 

зазначених питань нерозривно пов'язане з швидкістю прийняття рішень в 

частині управління витратами. Управління витратами є невід'ємною 

частиною системи управлінського обліку господарюючих суб'єктів, 

найважливішим напрямком його інтеграції в менеджмент підприємства [3, с. 

https://cfts.org.ua/news/2018/03/01/v_uz_poyasnili_pochemu_nachinayut_obnovlyat_park_s_teplovozov_i_pochemu_vybrali_general_electric_45923
https://cfts.org.ua/news/2018/03/01/v_uz_poyasnili_pochemu_nachinayut_obnovlyat_park_s_teplovozov_i_pochemu_vybrali_general_electric_45923
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12]. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають розробка і 

впровадження в діяльність господарюючого суб'єкта системи управлінського 

обліку та аналізу витрат, що дозволяє в реальному часі відстежувати вчинені 

операції і реагувати на зміни, що відбуваються [4, с. 213]. Структурне 

реформування залізничної галузі потребує якісного обліково-аналітичного 

забезпечення в умовах екзогенних змін. 

Управлінський облік в широкому сенсі розглядається як система, яка 

забезпечує управлінський персонал інформацією, використовуваною для 

планування, управління та контролю [8, с. 93]. Це передбачає формування 

відповідного методичного забезпечення. Одним із завдань постановки 

управлінського обліку на сучасному етапі розвитку реформи є 

запровадження роздільного обліку витрат, що забезпечує прозорість 

калькулювання собівартості окремих видів діяльності, що в свою чергу, 

необхідно для прийняття управлінських рішень у сфері ціноутворення 

перевезень, для зниження експлуатаційних витрат, інвестування в нові 

технології в умовах екзогенних змін. 

В умовах екзогенних змін інформація про виробничі витрати, що 

формується в управлінському обліку (УО), важлива для організації 

ефективного управління ними. Удосконалення обліку та аналізу витрат 

залишається значущим для економічної діяльності залізничного транспорту. 

Необхідність постановки систем управлінського обліку та аналізу 

витрат на рівні великих господарюючих суб'єктів (на прикладі структурних 

підрозділів Південної залізниці) та формування їх методичного забезпечення 

визначила актуальність теми, мету та структуру проведеного нами 

дослідження. 

Широкий спектр питань, що мають безпосереднє відношення до 

методології збору та обробки інформації, знайшов відображення в наукових 

дослідженнях українських вчених. Враховуючи значущість інформаційного 

забезпечення управління на підставі статистичної інформації, проблеми 

поточного спостереження, аналізу та оцінки ефективності поведінки 

економічних суб'єктів досліджувалися в роботах вітчизняних економістів. 

Питання створення та ефективного використання систем управлінського 

обліку та аналізу витрат на підприємствах різних галузей досліджені досить 

інтенсивно, однак екзогенні зміни потребують поглибленого вивчення і 

практичної спрямованості вивчення проблем вдосконалення системи 

управлінського обліку підприємств залізничного транспорту.  

Результати дослідження. У ході дослідження нами були уточнені 

поняття «управлінська обліково-аналітична система (УОАС) на 

підприємствах залізничного транспорту» та «внутрішньогосподарський 

контроль» з метою виявлення їх регулюючого впливу на систему 

управлінського обліку (СУО) підприємств залізничного транспорту. 

Розвиток в Україні ринкових форм і методів господарювання ставить 

проблему врахування економічних інтересів її учасників, фінансового 

контролю та управлінського обліку одним із пріоритетних напрямів 

удосконалення національної бухгалтерської облікової системи [6, с. 75]. 
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Виникнення нових економічних відносин спонукає до переосмислення всіх 

функцій управління, в тому числі облікової, обумовлюючи пріоритетний 

управлінський напрямок в розвитку бухгалтерського обліку. Необхідно 

активізувати наукові дослідження моделей складових елементів обліково-

аналітичної системи: облікової, аналітичної та контрольної підсистем. УОАС 

залізничного транспорту, будучи однією зі складових загальної системи, 

базується на фінансовій та управлінській інформації. Вона потребує 

об'єднання операцій в один процес, безперервності цього процесу і 

використання його результатів при виробленні рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень. 

В результаті дослідження підприємств залізничного транспорту нами 

було визначено, що управлінська обліково-аналітична система, по суті, є 

інформаційною системою. Управлінська обліково-аналітична система на 

підприємствах залізничного транспорту являє автоматизовану систему 

управління, сформовану за рахунок збору, обробки і оцінки всіх видів 

інформації, за видами діяльності, укрупненими видами робіт (УВР), 

споживаними для прийняття управлінських рішень на мікро– і макрорівнях в 

режимі реального часу. 

Ефективність і надійність економічного механізму господарювання в 

системі управління витратами визначається фінансовими результатами 

діяльності підприємства залізничного транспорту, його здатністю швидко 

адаптуватися на споживчому ринку та конкурентоспроможністю. Управління 

витратами в умовах екзогенних змін вимагає не тільки цілеспрямованого 

планування регулювання витрат на основі застосування технічно 

обґрунтованих норм витрат, а й аналізу, контролю їх виконання. Таким 

чином може бути створена єдина економічна база для вдосконалення 

планування, регулювання, аналізу, обліку витрат і прийняття рішень на всіх 

рівнях управління залізничним транспортом. 

Основною метою УОАС є забезпечення ефективності функціонування 

системи обліку і контролю на підприємстві в умовах екзогенних змін. Велике 

значення у виробничо-господарській діяльності відводиться аналізу витрат, 

який є складовим елементом функції контролю, допомагає оцінити 

ефективність використання всіх ресурсів підприємства, зібрати інформацію 

для підготовки планів і прийняття раціональних управлінських рішень в 

області витрат [5, с. 76]. Внутрішній контроль, беручи участь в кожній стадії 

управління і виконуючи функцію зворотного зв'язку, є найважливішою 

функцією системи управління. 

На підставі проведеного дослідження понять внутрішнього контролю 

на підприємствах залізничного транспорту в умовах екзогенних змін його 

можна охарактеризувати наступним чином. В умовах екзогенних змін 

внутрішньогосподарський контроль являє собою одну з функцій управління, 

пов'язану із: 1) системою спостереження і перевірки відповідності процесу 

функціонування об'єкта контролю управлінським рішенням – законам, 

стандартам, планам, нормам, правилам і наказами; 2) виявленням допущених 

відхилень фактичних показників в процесі виробничої діяльності від 
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нормативних або планових; 3) оцінкою обґрунтованості і ефективності 

прийнятих управлінських рішень в умовах екзогенних змін за допомогою 

функції зворотного зв'язку. 

В ході проведеного дослідження нами була виявлена роль 

організаційно-економічної системи управління витратами на підприємствах 

залізничного транспорту в умовах екзогенних змін на основі систематизації 

підходів до побудови ієрархічної структури місць виникнення витрат. 

Роль організаційно-економічної системи управління витратами полягає 

у взаємодії суб'єкта або керуючої системи Укрзалізниці, її філій і 

структурних підрозділів зокрема і об'єкта управління (витрат на відповідному 

рівні) під безперервним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів [7, с. 68]. 

Вплив зовнішнього середовища на систему управління (витрати 

економічної діяльності підприємств залізничного транспорту) здійснюється 

за допомогою інформації про політичну та соціально-економічну ситуацію в 

Україні, що надходить ззовні, становище Укрзалізниці на ринку 

транспортних послуг, зміну цін на ресурси і т. д. Управління підприємствами 

залізничного транспорту здійснюється більшою мірою у внутрішньому 

середовищі, однак, чим нижче знаходиться підприємство – підрозділ 

Укрзалізниці в ієрархії управління, тим більшу роль відіграє зовнішнє 

управління з боку вищого підрозділу. Централізований підхід до управління 

витратами зачіпає поточні витрати Укрзалізниці меншою мірою, ніж інші 

об'єкти, оскільки безпосередній вплив на їх величину виявляється на місці їх 

виникнення. Організаційно-економічний процес управління витратами 

Укрзалізниці в умовах екзогенних змін у загальному вигляді представлений 

на рисунку 1.  

Структурна побудова Укрзалізниці передбачає залізниці як «філії», а 

відділення залізниць, дирекції, центри, локомотивні та вагонні депо, 

дистанції шляху та інші лінійні підприємства як структурні підрозділи. 

Світовий досвід свідчить, що основною проблемою управління 

транспортом в умовах ринкової економіки є забезпечення співвідношення 

впливу держави на діяльність транспортних підприємств і ступенем їх 

самостійності [2, с. 41]. Від цього співвідношення залежить вирішення 

багатьох питань економічної, соціальної та технічної політики на транспорті. 

Така структура побудована в Україні. Вона заснована на принципах, що 

поєднують централізоване керівництво з наданням певних прав лінійним 

підприємствам. 

Основними структурними підрозділами доріг є відділення дороги. 

Апарат відділення здійснює загальне керівництво роботою лінійних 

підприємств (станції, вокзали, депо, різні дистанції), що знаходяться в його 

межах [9, с. 78]. Від злагодженої роботи всіх підрозділів залізничного 

транспорту залежить забезпечення перевезень вантажів і пасажирів 

відповідно до графіка руху поїздів і безперебійної та безаварійної роботи [10, 

с. 59]. 
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Рисунок 1 – Організаційно-економічний процес управління витратами 

Укрзалізниці в умовах екзогенних змін 

 

Управління в умовах екзогенних змін вимагає визначення місця 

кожного підрозділу шляхом делегування йому повноважень і 

відповідальності. Тому узагальнюючим поняттям стає «центр 

відповідальності» (ЦВ), що представляє собою орган управління 

підприємством або його структурним підрозділом, і приймає рішення. 

Місцем виникнення витрат (МВВ) на залізниці є структурний підрозділ 

(відділення залізниць та їх лінійні підрозділи), де здійснюється планування, 

споживання, первинний облік витрат, виходячи з функціонального 

призначення (рисунок 2). 

Планування і регулювання витрат на основі економічно обґрунтованих 

норм витрат, аналізу і контролю їх виконання в умовах екзогенних змін 

вимагає визначення місця кожного підрозділу шляхом делегування йому 

певних повноважень і відповідальності. 

Екзогенні зміни Екзогенні зміни 

Суб'єкт управління 

(керуюча система) 

Укрзалізниця 

Об'єкт управління  

філії, структурні 

підрозділи) 

Витрати 

Планування та 

програмування: 

– формування 

вихідної інформації; 

– визначення цілей, 

аналіз сценаріїв; 

– нормування, 

оптимізація витрат; 

– формування 

планового завдання 

Аналіз: 

– прийняття рішень; 

– стану об'єкта 

управління в умовах 

екзогенних змін; 

– стабілізації стану 

об'єкта управління 

Організація і 

координація: 

– доведення до 

підрозділів 

планового завдання; 

– організація 

виконання 

планового завдання; 

– організація 

інформаційних 

потоків 

Облік і контроль: 

– обробка поточної 

інформації; 

– оперативне 

регулювання 

параметрів системи; 

– формування 

масиву інформації 

для аналізу 3 

2 1 

1. Вплив на об'єкт керуючої системи 

2. Реакція на вплив (інформація про стан об'єкта управління) 

3. Кругообіг впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в 

умовах екзогенних змін 



263 
 

 
 

Рисунок 2 – Взаємозв'язок місць виникнення витрат, центрів 

відповідальності, центрів витрат і їх носіїв на залізничному транспорті в 

умовах екзогенних змін 

 

Узагальнюючим поняттям на рисунку 2 є центр відповідальності (ЦВ): 

«центр прибутку», «центр інвестицій», «центр витрат». ЦВ – орган 

управління підприємства або структурного підрозділу, який приймає рішення 

щодо здійснення управлінського обліку витрат відповідно до затверджених 

планів і своїх функцій. МВВ на залізниці є структурні підрозділи. ЦВ 

залежить від розмірів підприємства і його підрозділів, складності 

технологічного процесу і необхідності деталізації виробничих витрат. Для 

цілей управління витратами необхідно класифікувати ЦВ з урахуванням 

ступеня залежності витрат від обсягу виконаних робіт і наданих послуг. 

Носієм витрат (НВ) стосовно залізничного транспорту є продукція 

підприємства – види послуг (перевезення вантажів і пасажирів, утримання 

інфраструктури та ін.). 

У ході нашого дослідження були визначені критерії оцінки 

ефективності управлінського обліку витрат на підприємствах залізничного 

транспорту для вдосконалення методичного підходу до його формування (на 

прикладі структурних підрозділів Південної залізниці). 

Для визначення критеріїв оцінки ефективності УО витрат і аналізу 

УОАС витрат, ми скористалися математичними методами, що забезпечують 

найбільш точний і достовірний результат оцінки великого числа факторів. 

Аналізу систем і визначення оптимальних рішень на основі математичних 

методів присвячено ряд робіт вітчизняних вчених. Завданням аналізу обліку 

витрат є визначення шляхів ефективного досягнення бажаних результатів. 

Для рішення задачі визначається міра ефективності, що показує, які 

альтернативні варіанти відповідають поставленому завданню. Міру 

ефективності називають критерієм. Чіткого математичного рішення можна 

домогтися в тому випадку, якщо існує один критерій. У нашому дослідженні 

критеріїв більше і проблему можна вирішити шляхом зведення декількох 

Центри відповідальності (ЦВ) 
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відділення 
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підприємства 

Місця виникнення витрат (МВВ) 

Ділянка, бригада, група обладнання, робочі місця, види робіт 

(ЦВ) 

Лінійне 

підприємство 

Відділення 

залізниці 

Управління 

залізниці 

Продукція 

підприємства – 

вантажні та 

пасажирські 

перевезення 

(НВ) 
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критеріїв до одного на підставі формули (1): 

 

ККОМПЛ = ,      (1) 

 

де ККОМПЛ – комплексний критерій ефективності УОАС витрат; 

ai – коефіцієнт значущості приватного критерію; 

Ki – приватні критерії; 

n – число приватних критеріїв відповідної підсистеми. 

 

УОАС витрат складається з трьох підсистем: розробки (прийняття) 

рішення, реалізації рішення, обліку та контролю витрат. Для кожної 

підсистеми нами були розроблені індивідуальні критерії, названі 

комплексними для оцінки ефективності УОАС витрат за МВВ: 

Комплексний (приватний) критерій може приймати значення від 0 до 1 

з кроком 0,5. Для кожного з них нами передбачено три варіанти прийнятого 

значення: найбільш і найменш ефективне для підприємства і проміжне. Чим 

ближче значення комплексних приватних критеріїв до 1, тим ефективніше 

конкретна підсистема управління витратами на підприємстві. Для більш 

повного аналізу оцінки ефективності УОАС витрат на досліджуваних 

підприємствах можливе використання критерію ефективності за МВВ на 

підставі формули (2): 

 

КЕ = ,     (2) 

 

де КЕ – критерій ефективності; 

ККОМПЛ j – комплексний критерій j-підсистеми; 

m – число підсистем системи управління витратами. 

 

Критерій ефективності також може приймати значення від 0 до 1, і чим 

ближче отримане значення до 1, тим більш ефективна система управління 

витратами на підприємстві. 

Результатами даного аналізу є: 

– визначення ролі кожної підсистеми в загальній підсистемі УОАС 

управління витратами на підприємстві; 

– оцінка ефективності системи управління витратами на підприємстві; 

– можливості порівняння оцінки ефективності систем УО витрат на 

різних підприємствах залізничного транспорту. 

В таблиці 1 представлений перелік приватних критеріїв підсистем УО 

витрат та коефіцієнтів їх значущості для подальших розрахунків критеріїв 

оцінки ефективності досліджуваних структурних підприємств залізничного 

транспорту. 

В основу розрахунку нами покладена методика аналізу ієрархій, 

розроблена американським математиком Т. Сааті. Коефіцієнти значущості за 

приватними критеріями в розрізі підсистем приймають значення, що 
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дорівнює 1. Відповідно до розробленої методики проведено розрахунок та 

аналіз оцінки ефективності систем УО витрат у розрізі підсистем на прикладі 

структурних підрозділів Південної залізниці. 

 

Таблиця 1 

Перелік критеріїв підсистем УО витрат і коефіцієнтів їх значущості на 

підприємствах Південної залізниці 
Найменування 

підсистеми 
Приватні критерії (Ki) 

Коефіцієнти 

значущості (аі) 

1 Підсистема 

розробки 

(прийняття) 

рішення 

Поєднання оперативного, короткострокового і 

довгострокового планування 0,35 

Ступінь використання обґрунтованих методів 

планування 0,20 

Повнота застосування процесу бюджетування 0,15 

Періодичність перегляду нормативів 0,12 

Якість нормативно-правової бази 0,10 

Своєчасність надання необхідної інформації 

користувачеві 0,08 

Разом: 1,0 

2 Підсистема 

реалізації рішення 

Ступінь деталізації інформації про витрати за МВВ 0,15 

Періодичність виявлення причин відхилень 

фактичних витрат від нормативних 0,40 

Застосування відповідних методів стимулювання 0,05 

Наявність зв’язків між керівниками структурних 

підрозділів 0,10 

Забезпеченість процесу управління витратами 

програмними продуктами 0,10 

Разом: 1,00 

3 Підсистема 

обліку та 

контролю 

Вид обліку витрат 0,19 

Повнота обліку витрат 0,16 

Ступінь автоматизації обліку витрат 0,05 

Достовірність наданої інформації 0,20 

Своєчасність наданої інформації 0,10 

Глибина проведення аналізу витрат на підприємстві 0,30 

Разом: 1,00 

 

Значення приватних критеріїв були отримані в результаті анкетування. 

У якості респондентів виступили провідні економісти структурних 

підрозділів, відповідальні за управлінський облік витрат. Результати аналізу 

наведені в таблиці 2. 

В результаті аналізу нами зроблено обґрунтований висновок, що на 

обстежених підприємствах Південної залізниці система УО витрат працює 

недостатньо ефективно. 

В числі передових підприємств в оцінці критерію ефективності системи 

УО витратами є локомотивне депо (ТЧ), набравши 0,91 бал, результати двох 

інших підприємств дистанція колії (ПЧ) і дистанція сигналізації та зв'язку 

(ШЧ) склали відповідно 0,70 балів. 

 



266 
 

Таблиця 2 

Розрахунок комплексних критеріїв і критеріїв ефективності підсистем 

управління витратами і коефіцієнтів їх значущості за досліджуваними 

підприємствами Південної залізниці 

Найменування 

підсистеми 
Приватні критерії (Ki) 

Коефіцієнти 

значущості (аі) 

ТЧ ПЧ ШЧ 

1 Підсистема 

розробки 

(прийняття) 

рішення 

Поєднання оперативного, короткострокового і 

довгострокового планування 0,18 0,18 0,18 

Ступінь використання обґрунтованих методів 

планування витрат 0,10 0,10 0,10 

Повнота застосування процесу бюджетування 0,15 0,15 0,15 

Періодичність перегляду нормативів 0,12 0 0 

Якість нормативної правової бази 0,10 0 0 

Своєчасність подання необхідної підрозділам 

інформації про витрати (кошторисах) 0,08 0,05 0,05 

К КОМПЛ j 0,73 0,48 0,48 

2 Підсистема 

реалізації рішення 

Ступінь деталізації інформації про витрати за 

місцями їх виникнення 0,15 0,08 0,08 

Періодичність виявлення причин відхилень 

фактичних витрат від нормативних 0,40 0,40 0,40 

Використання заходів впливу в разі виникнення 

відхилень 0,20 0,10 0 

Застосування адекватних методів 

стимулювання 0,05 0 0,03 

Наявність зв'язків між керівниками 

структурних підрозділів 0,10 0,05 0,10 

Забезпеченість процесу управління витратами 

програмними продуктами 0,10 0,10 0,10 

К КОМПЛ j 1,00 0,73 0,71 

3 Підсистема 

обліку та 

контролю 

Повнота обліку витрат 0,19 0,19 0,19 

Оперативність обліку витрат 0,16 0,16 0,16 

Ступінь автоматизації обліку витрат 0,05 0,05 0,05 

Достовірність поданої інформації 0,20 0,10 0,10 

Своєчасність поданої інформації 0,10 0,10 0,10 

Глибина проведення аналізу витрат на 

підприємстві 0,30 0,30 0,30 

К КОМПЛ j 1,00 0,90 0,90 

КЕ 0,91 0,70 0,70 

 

Слід зазначити, що на жодному дослідженому нами підприємстві 

Південної залізниці критерій оцінки ефективності не дорівнював 1. 

Найменші бали підприємства набрали при аналізі першої підсистеми 

розробки (прийняття) рішення. Так, перший комплексний критерій (ПЧ) і 

(ШЧ) дорівнює 0,48 балів, що є підставою стверджувати, що зазначена 

підсистема недостатньо ефективна на цих підприємствах. Що стосується 

двох інших підсистем, там показані досить близькі результати, але далекі від 

максимального значення, рівного 1. Підсистема розробки (прийняття) 

рішення та підсистема реалізації рішення найменш ефективна в ПЧ і ШЧ. 
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За результатами дослідження нами було виявлено, що системі УО 

витратами притаманні наступні недоліки: недосконалість підходів до 

класифікації витрат; порівняно рідкісний перегляд норм і нормативів; 

використання методів обліку витрат, що склалися в умовах централізації 

управління витратами. 

В ході нашого дослідження були визначені напрями удосконалення 

управлінського обліку витрат на підприємствах залізничного транспорту на 

основі формування розроблених форм внутрішньої звітності (на прикладі 

структурних підрозділів Укрзалізниці). 

Система управлінського обліку на підприємствах залізничного 

транспорту повинна сформувати масив інформації щодо постатейного і 

елементного розподілу витрат у розрізі видів діяльності, укрупнених видів 

робіт (УВР), що було викликано структурною реформою Укрзалізниці. Для 

досягнення цієї мети в основу системи закладені наступні концептуальні 

положення: 

1. Організація обліку витрат за місцями їх виникнення (виробничі та 

адміністративно-допоміжні підрозділи). 

2. Розподіл загальновиробничих та загальногосподарських витрат на 

основі застосування методики функціонально-вартісного аналізу (ФВА). 

ФВА – це метод системного дослідження функцій об'єкта, спрямований 

на мінімізацію витрат у сферах проектування, виробництва та експлуатації 

об'єкта при збереженні його якості [11, с. 175]. Він відноситься до 

перспективних методів економічного аналізу. Відмінною особливістю даного 

методу є його ефективність. Облік за місцями виникнення витрат дає 

уявлення про горизонтальну структуру підприємства залізничного 

транспорту, вирішуючи при цьому завдання внутрішнього контролю на 

пріоритетних напрямках формування витрат і прибутку. Витрати можна 

групувати за центрами витрат – окремим ділянкам, бригадам, цехам, відділам 

(підрозділам) діяльності, а також за сферами відповідальності, коли можливо 

врахувати виконання менеджерами строго встановлених обов'язків. 

Організація такого обліку на підприємстві дає можливість здійснювати 

контроль за формуванням витрат, підвищувати відповідальність за їх 

доцільність і обґрунтовано розподіляти непрямі витрати за носіями витрат 

(НВ). 

Угруповання об'єктів обліку витрат за центрами і носіями витрат за 

видами діяльності локомотивного депо Південної залізниці представлене на 

рисунку 3.  

Всі МВВ були розділені нами на два типи: 

– виробничі підрозділи; 

– допоміжно-адміністративні підрозділи. 

До виробничих підрозділів відносяться ті структурні підрозділи на 

залізничному транспорті, призначенням яких є виконання робіт по 

здійсненню перевезень, обслуговування інфраструктури і т.д. 
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Рисунок 3 – Угруповання об'єктів обліку витрат за центрами і носіями витрат 

за видами діяльності локомотивного депо Південної залізниці 

 

До допоміжно-адміністративних підрозділів відносяться структурні 

підрозділи, основною метою функціонування яких є тільки адміністрування 

роботи підрозділів нижнього рівня або обслуговування даних підрозділів 

(рисунок 4). 

Основні види діяльності Допоміжні види діяльності 

Центр витрат 

Цех ремонту 
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вантажні 
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русі 

Технічне 
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поточні ремонти 
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Поточні види 

ремонту 

електровозів у 
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поточний і 
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обладнання 
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Рисунок 4 – Два типи МВВ на підприємствах залізничного транспорту 

 

На основі наведеної класифікації (на прикладі структурних підрозділів 

Південної залізниці), мають місце такі основні та допоміжні види діяльності 

(таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

Класифікація основних та допоміжних видів діяльності досліджуваних 

підприємств Південної залізниці 

Найменування 

підприємства 
Основний вид діяльності Допоміжний вид діяльності 

Локомотивне депо 

(ТЧ) 

– експлуатація парку 

(електровозів, тепловозів) по 

бригадам в межах зон 

обслуговування у вантажному, 

пасажирському, 

господарському та 

маневровому русі; 

– надання послуг на тягу поїздів 

(електровозів та тепловозів) в 

маневровому і господарському русі, 

в тому числі на електротягу, теплову 

тягу і парову тягу поїздів; 

Дистанція шляху 

(ПЧ) 

– надання послуг з поточного 

утримання та експлуатації 

інфраструктури, тобто 

експлуатація головних шляхів; 

– надання поточних ремонтів, 

техоглядів тепловозів ЧМЕ3, ТР-3 

ЧМЕ-3, ТО-5, ЧМЕ3, ТР-2, ЕР2, 

ЕД2Т, ЕТ-2, ТР); 

Дистанція 

сигналізації та 

зв'язку (ПЧ) 

– управління електричною 

централізацією гірок і сигналів, 

технічне обслуговування 

пристроїв механізованих і 

автоматизованих гірок 

– капітальний ремонт та 

обслуговування штучних споруд, 

земляного полотна; 

– капітальний ремонт і 

обслуговування пристроїв 

механізованих і автоматизованих 

гірок для безпечного і 

безперебійного руху поїздів 

Виробничі 

підрозділи 

Допоміжно-адміністративні 

підрозділи 

– регіональні дирекції по 

обслуговуванню пасажирів; 

– вокзал; 

– підрозділи по продажу квитків; 

– торгові підрозділи пасажирського 

комплексу; 

– механізовані дистанції вантажно-

розвантажувальних робіт; 

– підрозділи з вантажних перевезень у 

певному типі рухомого складу; 

– станція; 

– локомотивні депо; 

– вагонні депо та інші 

Центральний апарат Укрзалізниці; 

– управління залізниць; 

– відділення залізниць; 

– відокремлені дирекції пасажирських 

перевезень у дальньому слідуванні; 

– відокремлені дирекції з 

обслуговування пасажирів у 

приміському сполученні; 

– відокремлені дирекції з ремонту 

шляху; 

– бази матеріально-технічного 

постачання 
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Облік і управління витратами за функціями визначається їх носіями. З 

точки зору процедур обліку можна виділити витрати основних і допоміжних 

місць виникнення витрат. В основних місцях виникнення витрат 

безпосередньо виготовляється продукція або надається послуга, призначена 

для реалізації. Поділ МВВ на основні та допоміжні нами було виконано з 

метою забезпечення більш точного розподілу загальновиробничих та 

загальногосподарських витрат. Допоміжні МВВ надають додаткові послуги 

основному виробництву і побічно впливають на процес основної діяльності. 

Результати класифікації нами пропонується зафіксувати в номенклатурі 

місць виникнення витрат на підприємстві з присвоєнням реєстраційного 

номера кожній ділянці, шифр якого при необхідності здатний розширюватися 

до кількох позицій. 

Висновки та наукова новизна. Наукова новизна проведеного нами 

дослідження полягає в розробці теоретичних положень і рекомендацій щодо 

формування методичного забезпечення управлінського обліку витрат на 

основі вдосконалення функціонально-вартісного аналізу на підприємствах 

залізничного транспорту України в умовах екзогенних змін. 

Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки і 

пропозиції. 

         Доведено, що система управлінського обліку і розподілу витрат 

Укрзалізниці повинна сформувати масив інформації щодо постатейного і 

елементного розподілу витрат у розрізі видів діяльності, укрупнених видів 

робіт. Економічний механізм управління витратами та результатами на 

досліджуваних підприємствах Південної залізниці являє собою комплексну 

систему заходів, спрямованих на ефективне використання ресурсного і 

виробничого потенціалу, оптимізацію елементів структури витрат в цілях 

отримання економічного ефекту від виробничої діяльності. 

У ході дослідження нами розроблена методика оцінки критеріїв 

ефективності управлінського обліку витрат наступних підсистем: розробки 

(прийняття) рішення; реалізацію рішення; обліку і контролю, та коефіцієнтів 

їх значущості (на прикладі структурних підрозділів Південної залізниці). 

Облік за МВВ дає уявлення про горизонтальну структуру підприємства, 

вирішуючи при цьому завдання внутрішнього контролю на пріоритетних 

напрямках формування витрат і прибутку. Організація управління за 

центрами відповідальності дозволяє централізувати управлінський облік 

витрат, здійснювати контроль за їх формуванням на всіх рівнях управління, 

встановлювати винних за виникнення непродуктивних витрат і істотно 

підвищувати економічну ефективність господарювання. Аналіз 

управлінського обліку витрат на прикладі структурних підрозділів Південної 

залізниці виявив поряд зі специфічними загальні проблеми зниження витрат, 

які пов'язані з удосконаленням технологічного процесу виробництва, робіт, 

послуг і управління; розробленням заходів з вивчення попиту на перевезення, 

вдосконалення системи планування, калькулювання, використання ЕОМ, 

підвищення кваліфікації кадрів. Використовуючи рекомендовані методики, 

апробовані на прикладі структурних підрозділів Південної залізниці, 
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підприємства залізничного транспорту доб'ються, з одного боку, зниження 

витрат і задоволення попиту на свої послуги, а з іншого – підвищення якості 

послуг та рівня прибутковості. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

Актуальність. В даний час, при скороченні обсягових показників 

роботи на залізницях України, актуальним питанням є скорочення 

експлуатаційних витрат, де однією з головних стратегічних задач поставлена 

мета щодо радикальних заходів зниження експлуатаційних витрат та 

управління ними. В сучасних умовах управління витратами залізниць 

залежить не тільки від внутрішньогалузевих виробничо-економічних 

показників, але і від показників зовнішнього середовища, в якому 

функціонує галузь і, перш за все, від кон'юнктури транспортного ринку. 

Результати дослідження. Експлуатаційні витрати є найважливішим 

елементом витрат залізничного транспорту через високу трудомісткість, 

фондомісткість і ремонтоємність транспортного виробництва [1], що 

відображає об'єм попиту і пропозиції, рівень цін на перевезення, якість 

перевізного процесу і якість транспортного обслуговування; транспортну 

політику держави у встановленні форм власності, юридичне регулювання 

взаємостосунків транспортних підприємств з клієнтурою; умови перевезення; 

стан податкової, бюджетної, кредитно-грошової політики [2]. Управління 

експлуатаційними витратами має ключове значення для підвищення 

ефективності роботи залізничного транспорту [3] та їх оптимізація є 

найважливішою сучасною народногосподарською економічною проблемою.  

Важливим напрямком підвищення ефективності роботи залізничного 

транспорту є забезпечення високої якості транспортного обслуговування 

клієнтури, розширення ринку транспортних послуг і вдосконалення функцій 

управління, і в першу чергу - управління витратами.  

Для розрахунку витрат по перевезенням у конкретних умовах не можна 

користуватися показниками середньої собівартості перевезень. Необхідно 

застосовувати спеціальні розрахункові методи. 

Витрати у зв'язку з обсягом перевезень поділяються на залежні та 

умовно-постійні витрати. Умовно-постійні витрати (витрати на ремонт, 

амортизацію, поточне утримання великих технічних засобів та постійних 

пристроїв) при зміні об'єму перевезень та умов наявності резервів пропускної 

спроможності залишаються постійними. При збільшенні (зменшенні) об'єму 

перевезень загальна сума експлуатаційних витрат збільшується 

(зменшується), але повільніше, ніж змінюється об'єм перевезень, тобто 

залежність експлуатаційних витрат від об'єму перевезень пряма уповільнена. 

Ступінь зміни собівартості від об'єму перевезень визначається питомою 

вагою залежних та умовно-постійних витрат. 

Чим вища питома вага залежних витрат, тим більший відсоток зміни 

загальної суми витрат при одному й тому ж відсотку об'єму перевезень. 

Питома вага залежних витрат не однакова у трьох варіантах аналізу: річний 
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(поточний), основний, перспективний при розвитку пропускної 

спроможності та зміні показників використання рухомого складу. 

Найбільш низький відсоток залежних витрат при річному варіанті 

аналізу - 30-45%. Річний варіант аналізу враховує зміну не всіх залежних 

витрат, а тільки тих, які змінилися у даному звітному році. 

Основний варіант - це перспективний варіант розрахунку, але при 

умові наявності резервів пропускної спроможності та при постійних якісних 

показниках використання рухомого складу та нормах витрат. При основному 

варіанті питома вага залежних витрат складає 45-55%. 

У перспективному варіанті з розвитком пропускної спроможності при 

зміні якісних показників використання рухомого складу та норм витрат 

змінюються не тільки залежні витрати, але й частина умовно-постійних 

витрат. Але характер їх зміни інший. Питома вага залежних витрат стає 

вищою та досягає 55-70%. У сучасних умовах спаду обсягу перевезень, 

інфляції, а також різного росту цін за окремими елементами витрат (фонд 

оплати праці, амортизація, паливо тощо) питома вага залежних витрат за 

окремими статтями не змінюється. Крім того, суттєво змінюється склад 

витрат, що включаються в собівартість залізничних перевезень. 

Проблемами та практичними аспектами управління витратами і 

собівартістю перевезень займалися в різні часи багато українських та 

зарубіжних вчених, науковців, економістів, що систематизовано у таблицю 1. 

 

Таблиця 1 

Аналіз визначення понять щодо проблем та практичних аспектів управління 

витратами підприємств 

Автори Визначення 

С.Ю. Вiтте 

Кінець ХІХ 

століття 

Перший в економiчнiй iсторiї залiзничного 

транспорту опрацював тарифи вантажних перевезень 

залiзничного транспорту, в основу яких покладено 

мiнiмiзацiю витрат [4]. 

М. Старр 

Середина ХХ 

століття 

У своїй фундаментальній працi «Управлiння 

виробництвом», по-сутi першого перекладу 

американських пiдручникiв радянського перiоду, при 

аналiзi вартостi вiдмiчав, що необхiдно підтримувати 

якiсть виготовленої продукцiї i одночасно знижувати її 

вартість [5]. 

В.Н. Орлов, 

А.С. Чудова та ін. 

Ф.П. Мулюкін 

 

У пiдручниках з економiки залiзничного транспорту 

радянського перiоду витрати розглядаються як вихiднi 

данi для визначення собiвартостi перевезень i 

калькулювання окремих видiв робiт, при цьому 

спецiальнi роздiли чи параграфи присвячувались шляхам 

зниження собiвартостi залiзничних перевезень [6, 7]. 
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Продовження таблиці 1 

І.В. Бєлов, 

В.Г. Галабурда 

Залiзничний транспорт не має можливостi повнiстю 

впливати на всi без винятку фактори, що визначають 

рiвень витрат. Це вимагає попереднього розподiлу 

факторiв по ступеню впливу на: внутрiшнi, на якi 

залiзничний транспорт може впливати безпосередньо; 

зовнiшнi, на якi залiзничний транспорт не має 

безпосереднього впливу. Наприклад, якiснi показники 

використання рухомого складу, структура паркiв вагонiв 

i локомотивiв значною мiрою визначаються не тiльки 

зусиллями працiвникiв залiзничного транспорту, але й 

залежать вiд обсягу роботи, ступеня вiдповiдностi 

технiчної оснащеностi залiзничного транспорту, 

структури обсягу роботи [8].  

А.В. Перепелюк  

 

Пропонується «...створення системи оцiнки 

продукцiї транспорту з урахуванням всiх видiв 

«корисного ефекту» праці його працiвникiв...» [9], але 

дана методика дозволяє лише формально оцiнювати 

роботу залiзничного транспорту, оскiльки централiзоване 

управлiння й фiксацiя цiни (тарифiв) продукцiї 

залiзничного транспорту не дозволяє визначити показник 

«чистої продукції». 

Н.П. Терьошина  

 

Узагальнено фактори, що впливають на рiвень 

витрат залiзничного транспорту, основнi з них: структура 

перевезень за видами перевезень, видам тяги, видам 

сполучень, видам вантажiв, типам вагонiв i локомотивiв; 

якiснi показники використання рухомого складу; ступінь 

вiдповiдностi структури парку вагонiв структурi 

перевезень, вантажообiгу й пасажирообороту; якiсть 

органiзацiї перевезень; обсяг перевезень; природно 

клiматичнi умови; дiюче податкове законодавство 

(наприклад, порядок стягнення ПДВ); рiвень i 

стабiльнiсть цiн на споживанi залiзничним транспортом 

ресурси; дiючий порядок регулювання залiзничних 

тарифiв та iн. [10]. 

А.В. Зайцев  

 

Деякi пропозицiї, пов’язанi з вiдмовою вiд 

централiзовано встановлюваних фiксованих тарифiв. До 

їхнього числа вiдносяться надання залiзницi права «... 

встановлювати договiрнi тарифи на перевезення в 

мiсцевому й примiському сполученнi за узгодженням 

їхнього рiвня у встановленому порядку», а також 

розробляти й затверджувати «...методику визначення 

регiональних тарифiв у прямому сполученнi у частинi 
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перевезень, якi здiйснюються в межах залiзницi». 

Остання пропозицiя представляється досить спiрною. 

Бiльш правильно з метою усунення непорiвнянностi 

результатiв розрахункiв, застосовувати єдину сiтьову 

методику визначення регiональних тарифiв у прямому 

сполученні. 

В.Л. Дикань, 

І.Г. Бойко та ін. 

В.І. Пасічник 

Ю.Ф. Кулаєв 

Витрати розглядаються з точки зору їх функцiї по 

забезпеченню виробничо-господарської дiяльності 

пiдприємства та їх впливу на собiвартiсть продукцiї, 

звичайно, маючи на увазi її зниження. Аналогiчнi 

пiдходи використовуються вченими Днiпропетровського 

національного унiверситету залiзничного транспорту. 

В.М. Лапідус  

 

В iнтерпретацiї автора для контролю за витратами 

представляє розробка еталонiв витрат лiнiйних 

виробничих структур (ЛВС). Для визначення еталонiв 

витрат попередньо необхiдно проводити угрупування 

пiдприємств за рiзними групувальними ознаками, що 

дозволяє враховувати вплив окремих факторiв на рiвень 

витрат ЛВС. 

М.В. Макаренко,  

Н.С.Соколовська,  

Г.Д. Ейтутiс та ін. 

 

Висвітлені проблеми формування витрат на 

залiзничному транспортi, їхньої класифiкацiї i складу, 

наведенi тлумачення поняття «витрати», надана оцiнка 

методiв розрахунку витрат залiзниць i собiвартостi 

вантажних i пасажирських перевезень. Запропоновано 

новi пiдходи до розрахунку собiвартостi вантажних i 

пасажирських перевезень за методом витратних ставок i 

наведенi методи розрахунку витратних ставок 

безпосередньо. Але у роботi не визначенi шляхи 

впровадження розробок на залiзницях i не подана 

практична спрямованiсть проведених розрахункiв з 

метою управлiння витратами. 

М.А. Болюх та ін. 

 

С.Ф.Покропивний  

та ін. 

 

Розглядається значення витрат як ресурсiв для 

виконання виробничої дiяльностi i як вихiднi данi для 

формування собiвартостi та її аналiзу i чутливостi до дiї 

рiзних факторiв i, знову ж таки, з точки зору можливостi 

мiнiмiзацiї витрат. Аналогiчну позицiю займають вченi 

Київського нацiонального економiчного унiверситету в 

оцiнцi ролi витрат. 
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Продовження таблиці 1 

Л.О. Позднякова  

 

Пропонує обгрунтованi концептуальнi засади щодо 

формування та функцiонування соціально-економічної 

моделi розвитку залiзничного транспорту України в 

контекстi механiзмiв державного регулювання галузi. 

Дана модель дозволить «...значно знизити змiннi витрати, 

а постiйнi - органiзацiя, планування i регулювання, 

контроль i їх урахування, приведе до повної їхньої 

активізації». 

І.М. Мазур, 

В.Д. Шапаро та 

ін. 

 

Розглянуто управлiння витратами i управлiння 

вартiстю, як синоніми, як управлiння ресурсами з точки 

зору їх мінімізації, а також для бюджетування та 

контролю вартостi проекту. 

Т.В. Полішко 

 

Сформульовано стратегiчнi цiлi управлiння 

пiдроздiлами залiзничного транспорту в умовах ринку та 

конкуренцiї i на основi системного аналiзу визначенi 

суперечностi мiж ними. Пропонується удосконалити 

механiзм розподiлу накладних витрат шляхом вiднесення 

їх на види продукцiї робiт, послуг в залежностi не тiльки 

вiд заробiтної плати виробничих робiтникiв (як це 

вiдбувається нинi), а пропорцiйно до всiх витрат прямо 

вiднесених на собiвартiсть з кожним елементом 

вiдповiдно статтi витрат на залізничному транспорті. 

Р.А. Кожевніков,  

З.П. Межох та ін. 

 

Дещо не у традицiйному ракурсi розглядають 

витрати вченi Московського державного унiверситету 

шляхiв сполучення (МІІТ). Вони вважають, що 

завищення витрат, особливо у пасажирському русi, який є 

як в Росiї так i в Українi, являє собою загрозу державнiй 

безпеці. 

М.М. Сергiєнко 

 

Розроблено економiко-математичну модель 

формування експлуатацiйних витрат локомотивного 

господарства з використанням нормативно-економiчних 

вимiрникiв i матриць, побудованих за ланцюговим 

принципом, що дозволяє проводити комплексну оцiнку 

витрат, а також визначати економiчну ефективнiсть 

окремих структурних пiдроздiлiв залiзничного 

транспорту. 
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Продовження таблиці 1 

Козир О.М. 

 

Запропоновано новий методологічний підхід до 

управління витратами підприємств залізничного 

транспорту, який базується на економіко-математичному 

моделюванні змін зовнішніх та внутрішніх вхідних 

параметрів. На основі дослідження чинників впливу на 

формування витрат сформульовано критерії 

оптимальності витрат. 

Н.М.Колесникова 

 

Пропонує виокремлення в структурi собiвартостi 

витрат усiх учасникiв перевезень, яке забезпечує 

прозорiсть та створює методичну основу для розрахунку 

економiчно обгрунтованого рiвня базових тарифiв, 

удосконалення державного регулювання цiноутворення, 

припинення фiнансування збиткових видiв дiяльностi за 

рахунок прибуткових. 

 

Безперечно цей список джерел можна було б продовжувати i включити 

до нього цiлу низку наукових робіт з проблем зниження витрат, їх ролi у 

підвищенні ефективності виробництва, підвищення конкурентноздатності 

продукції послуг та забезпеченнi конкурентостiйкостi підприємства. 

Багатьом з них притаманна характерна риса - проблема витрат розглядається 

з точки зору максимально можливого їх зниження, тобто з точки зору 

економії витрат. Адже, пiдприємства залiзничного транспорту, як суб’єкти 

ринкових вiдносин, повиннi постiйно вiдслiдковувати результати своєї 

дiяльностi, визначати наскiлькi досягнутi результати вiдхиляються вiд 

намічених цiлей i задач. При цьому дуже важлива роль належить 

економiчному аналiзу господарської діяльності, прогнознiй оцiнцi витрат i 

результатiв, науково - обґрунтованим методам калькулювання, формування i 

розподiлу витрат пiдприємства. 

Досягнення високих результатів діяльності підприємства неможливе 

без ефективного управління витратами на виробництво і реалізацію 

продукції. Ринкові умови створили ситуацію, при якій транспортні послуги 

можуть надавати підприємства різної форми власності. Для них необхідно 

чітко обґрунтувати плату за користування інфраструктурою, а це неможливо, 

оскільки існує традиційне ділення господарської діяльності залізничного 

транспорту за галузевими господарствами, яке не відповідає сучасним 

вимогам відповідно до затвердженої Концепції Державної програми рефор-

мування залізничного транспорту. Звідси виникла необхідність здійснити 

розділення основної діяльності залізничного транспорту на окремі самостійні 

види економічної діяльності: - пасажирські перевезення у внутрішньодержав-

ному та міжнародному сполученнях; - пасажирські перевезення в примісь-

кому і регіональному сполученнях; - вантажні перевезення; - утримання 

інфраструктури; - локомотивна тяга; - ремонт рухомого склад [11].  
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Процес ринкової трансформації системи обліку та аналізу на 

виробничих підприємствах неадекватний сучасним вимогам. До основних 

стримуючих факторів належать: використання застарілих інструктивних і 

методичних матеріалів щодо організації обліку виробничих витрат; 

недостатня відповідність сучасним вимогам регламентування відображення 

витрат в існуючій нормативно-правовій базі; недосконалість первинних 

документів з обліку виробничих витрат. Облікова політика та номенклатура 

калькуляційних статей витрат не завжди враховують специфіку виробництва 

підприємств. Додаткових досліджень вимагають проблеми обліку та 

розподілу загальновиробничих витрат; організація обліку витрат на базі 

комп’ютерних технологій; методики прогнозування витрат і визначення 

резервів зниження собівартості продукції. Вирішення цих проблем дозволить 

підвищити рівень організації бухгалтерського обліку витрат і ефективність 

управління діяльністю підприємства. Вміння управляти саме витратами є 

вершиною успіху керівника. Інструментом цього вміння є класифікація 

витрат. Саме вона лежить в основі розуміння того, як ними управляти. 

Бухгалтерський облік, який здійснюється на підприємстві, є джерелом 

інформації, зокрема інформації про витрати діяльності суб’єкта 

господарювання. Від повноти, достовірності, законності та наукової 

обґрунтованості його і залежить не тільки теперішнє, але і майбутнє. 

Насамперед розглядається визначення та класифікація згідно з П(с)БО 16 

«Витрати».  

Сьогодні в Україні актуальною проблемою є оптимізація витрат, адже 

при спаді обсягу перевезень вони зростають швидкими темпами. Це 

зумовлено інфляційними процесами, що відбуваються в країні, зміною 

економічних нормативів, ослабленням уваги до виявлення внутрішньо-

господарських резервів. Оптимізація рівня витрат є важливим завданням, але 

не основною метою управління витратами, оскільки може супроводжуватись 

зниженням якості перевезень та обслуговування. Тому основною метою 

управління витратами на підприємстві є оптимізація їх суми та рівня, що 

забезпечить високі темпи розвитку діяльності й досягнення передбачених 

обсягів прибутків. В ринковій економіці управління витратами як засіб 

досягнення високого економічного результату виробничо-господарської 

діяльності підприємства орієнтується не стільки на їх зниження, скільки на 

оптимізацію витрат виробництва всіх ланок управління [12].  

Сучасні методи управління витратами характеризуються 

різноманітністю, наявністю декількох методик використання окремого 

методу як у межах підприємства, так і галузі, а більшість вчених виділяють 

тісний взаємозв’язок, перш за все, між функціями управління та методами 

управління витратами. В сучасній економіці в управлінні витратами 

використовують такі методи управління, як: директ-костинг (direct-costing), 

стандарт-кост (standard-cost), таргет-костинг (target-costing), 

абзорпшенкостинг (absorption-costing), кайзен-костинг (kaizen-costing), СVР-

аналіз, кост-кілинг, бенчмаркінг витрат, LСС-аналіз, метод ЕVА тощо. 

Удосконалення системи управління витратами повинне бути націлене на 
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постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх 

витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання 

ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Управління витратами на 

підприємстві залізничного транспорту припускає виконання всіх функцій, 

властивих управлінню будь-яким об’єктом; прогнозування, планування, 

організація, координація та регулювання, активізація та стимулювання 

виконання, облік, аналіз, контроль [13]. 

Процес управління витратами досить складний та багатогранний, що 

потребує для його дослідження системного підходу. Оскільки всі 

управлінські рішення в області ефективного використання ресурсів та 

організації їх обороту тісно взаємозв’язані та прямо або побічно впливають 

на кінцеві результати фінансової діяльності підприємстві, управління 

витратами повинно розглядатися як комплексна функціональна керуюча 

система, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських рішень, 

кожне з яких робить свій внесок у загальну результативність діяльності 

підприємства [14]. 

В теперішній час функціонування підприємства актуалізує проблему 

раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення управління 

витратами для забезпечення конкурентоспроможності перевезень на 

залізниці. Зниження собівартості продукції є важливим чинником розвитку 

економіки підприємства, тому що вона відбиває ефективність використання 

ресурсів, результати впровадження нової техніки і прогресивної технології, 

вдосконалення організації праці, виробництва, управління. Витрати 

підприємства є індикатором його діяльності: збільшення витрат може 

означати як зміни ситуації на ринку, так і недоліки у процесі перевезень. Чим 

економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові 

ресурси при виконанні робіт та наданні послуг, тим ефективніше 

здійснюється виробничий процес, тим більше буде прибуток і рівень 

рентабельності перевезень. Управління витратами на залізничному 

транспорті необхідно здійснювати з урахуванням специфіки діяльності 

кожного господарства або підприємства. Таким чином, питання управління 

витратами підприємств в усіх економічних формаціях є важливим та 

неоднозначним, нехтування яким може призвести до неефективного 

функціонування підприємства, галузі і у свою чергу взагалі економіки країни.  

Висновки та наукова новизна. З вище наведеного зрозуміло, що 

сьогодні проблема оптимізації витрат є актуальною для всіх рівнів 

управління. Механізм формування витрат є виключно важливим для 

економіки залізничного транспорту і обумовлений декількома причинами: 

1) необхідністю знати ступінь впливу зміни обсягових і якісних 

показників роботи транспорту на загальну суму експлуатаційних витрат і 

собівартість перевезень, що дозволить регулювати тарифи на перевезення; 

2) дослідження в даній області підвищать якість планування та 

прогнозування попиту на залізничні перевезення; 
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3) визначення фінансових результатів роботи залізниць дає можливість 

досліджувати ступінь впливу на них розмірів експлуатаційних витрат; 

4) необхідно розробляти нові науково обґрунтовані методи виконання 

різних техніко-економічних розрахунків для удосконалення фінансово–

економічного механізму, у т.ч. більш прозорого визначення собівартості 

перевезень та ін. 

Тому автором запропоновано сформувати модель механізму 

управління витратами на залізничному транспорті, яка припускає розгляд 

послідовних і взаємопов'язаних функцій (елементів) управління ними з 

метою їх оптимізації та представлена на рис. 1.  

 

Рисунок 1 - Модель механізму управління витратами на залізничному 

транспорті 
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Необхідно відзначити, що всі розглянуті підходи до управління 

витратами можна застосовувати паралельно, оскільки вони не дублюють, а 

доповнюють один одного. На думку автора, в умовах наростаючого розвитку 

конкуренції на ринку транспортних послуг доцільно використовувати різні 

поєднання підходів до управління витратами підприємства, що призведе до 

їх зниження. 
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РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ  

 

Актуальність. Підвищення якості виготовленого товару чи наданих 

послуг є невід’ємним елементом забезпечення ефективного розвитку 

підприємства та зростання його конкурентоспроможності на ринку. 

Створення якісної продукції є основою для отримання підприємством 

конкурентних переваг в ринковій економіці, що досягається шляхом 

закладання якості в кожен проект, кожен технологічний процес, в роботу 

кожного працівника, починаючи від найнекваліфікованішого робітника до 

керівника. Тому, управління якістю має бути комплексним та базуватися не 

лише на контролі виготовленої продукції чи її комплектуючих, а враховувати 

всі складові, котрі беруть участь і виробничому процесі починаючи від 

сировини й закінчуючи післяпродажним обслуговуванням та сервісом.  

Зокрема, до основних принципів управління якістю необхідно 

віднести: 

- забезпечення випуску якісної продукції чи надання послуг має бути 
покладено в основу статечного плану розвиту підприємства; 

- для зменшення кількості витрат у виробничому процесі необхідно 
орієнтуватися на вдосконалення технологічних процесів шляхом доведення 

їх до найкращої оптимальності; 

- проведення цілого комплексу заходів спрямованих на швидке 

усунення всіх можливих проблем, пов’язаних із виготовленням та 

постачанням, котрі виникають при реалізації виробничого процесу; 

- здійснювати вибір надійних постачальників, котрі мають виступати в 
роль партнерів; 

- постійно проводити підвищення кваліфікації працівників всіх рівнів; 
- закладати у свідомості всіх працівників відповідальність за якість 

виготовлення продукції та задоволення потреб споживачів в межах 

підприємства та поза ним.  

Потрібно відзначити, що покращення якості засобів праці (машин, 

обладнання, тощо) сприяє покращенню продуктивності праці, скороченню 

витрат сировини, матеріалів, палива та інших видів енергії на тих 

підприємствах, де їх використовують, що, в кінцевому результаті, призводить 

до зниження собівартості виготовленої продукції. А покращення якісних 

характеристик предметів споживання – допомагає підприємству утримувати 

наявних споживачів на ринку та завойовувати нових. 

Результати дослідження. Досліджуючи проблеми удосконалення 

процесу якості виготовлення товару чи надання послуги, необхідно 

враховувати наступне: 
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- підприємство зобов’язане виготовляти якісну продукцію з 

врахуванням потреб споживачів до її службового призначення в межах 

відповідних національних та міжнародних стандартів і нормативів; 

- вище керівництво підприємства має виводити питання удосконалення 
якості продукції на одне з перших місць в стратегічному розвитку організації 

та забезпечувати участь усіх працівників в процесі удосконалення якісних 

характеристик товару або послуги. 

Якість виробу чи послуги – це необхідний рівень його властивостей 

для задоволення суспільних та особистісних потреб споживача відповідно до 

встановлених стандартів, нормативів та вимог. Кожен виріб має власну 

специфіку визначення якості, котра залежить від потреб, які висуваються до 

нього під час виготовлення та в ході процесу споживання.  

Управління якістю виготовленої продукції має базуватися на комплексі 

взаємопов’язаних інженерних, економічних, організаційних та виховних 

заходів спрямованих на створення умов, які необхідні для забезпечення 

виготовлення продукції чи надання послуги високої якості – без дефектів та 

відхилень від вимог, передбачених технічною документацією та потребами 

споживачів. В основу цієї системи заходів мають бути покладені принципи 

кількісної оцінки якості роботи всіх працівників підприємства, що базується 

на самоконтролі якості виготовленого виробу, оперативному контролі за 

якістю з боку керівництва всіх підрозділів підприємства та у підвищенні 

відповідальності виконавців за якість виконаної роботи. 

Також, необхідно звернути увагу на те, що якість будь-якого товару 

закладається під час конструювання виробу, адже, якщо якість виробу є 

низькою та не задовольняє потребам споживача, то хоч які заходи не будуть 

застосовані щодо його продажу вони не принесуть тривалого економічного 

результату. Тому, для забезпечення конкурентоспроможності товару 

необхідно звернути увагу на такі характеристики його якісних властивостей, 

як [1]: 

- збереження та покращення всіх функцій нового зразка, у порівнянні з 
попереднім чи аналогом; 

- надання виробу більш сучасного (модного) зовнішнього вигляду; 
- використання більш сучасного та прогресивного матеріалу; 
- дотримання оригінальності виробу; 
- створення сучасного дизайнерського вигляду та естетичність виробу; 
- підвищення показників надійності та безпеки в роботі; 
- підвищення загального терміну роботи; 
- створення умов для можливості здійснити дрібний ремонт самим 

споживачем; 

- конструктивна складність виробу; 
- використання наявних виробничих потужностей підприємства для 

виготовлення нового виробу чи надання нових видів послуг; 

- забезпечення високої технологічності виробу, із використанням 
наявних потужностей; 

- постійне підвищення продуктивності праці; 
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- оптимізація та організація праці; 
- забезпечення енергоємності виробу; 
- дотримання енергоефективності та ощадності виробничого процесу. 
Дуже важливим є те, що забезпечення перерахованих вище 

характеристик є визначним і доцільним, як для споживача, так і для 

виробника. Адже отримання клієнтом більш якісного товару, з високими 

споживчими характеристиками відповідно до висунутих ним вимог, 

неможливо без врахування виробничих потужностей підприємства та його 

основних техніко-економічних показників. 

Також, велике значення в системі управління якістю відводиться 

інформації, як фактору забезпечення отримання, обробки, систематизації та 

цільового використання даних при створенні якісного товару. Так, 

відсутність оперативних даних відносно стану якості на всіх стадіях 

виробництва виробу призводить до неможливості своєчасного прийняття 

рішень щодо оперативних змін при здійсненні технологічних процесів. 

Важливе значення має й отримання даних щодо виконанням виробом своїх 

споживчих властивостей чи про враження від отриманої послуги. Адже, для 

удосконалення системи управління якістю необхідно мати тісний зв'язок із 

самим споживачем, як кінцевим контролером якості виробу, комерційними 

та сервісними організаціями, котрі можуть надати дані відносно поточних і 

перспективних потреб ринку та висувати вимоги до споживчих 

характеристик виробу або послуги. 

Таким чином, управляти якістю – це значить виготовляти ту продукції 

чи надавати ті види послуг, які можуть найкраще задовольнити споживача, 

що для підприємств залізничного транспорту є досить важливим, адже за 

рахунок надання послуг на високому рівні вони зможуть бути 

конкурентоспроможними на ринку транспортних послуг.  

Так, як для підприємств залізничного транспорту основним видом 

продукції є надання послуг із доставки вантажів і пасажирів до місця 

призначення, то до показників якості транспортної роботи відносять набір 

прийомів та дій працівників різних підрозділів залізничної галузі, за якими 

споживач визначає корисність послуги, її переваги та достоїнства порівняно з 

іншими альтернативними видами транспорту [2]. 

Управління якістю послуг на транспорті є досить складним процесом, 

що тісно пов’язаний із специфікою організації перевезень, а саме: 

- основні переваги транспортування клієнти, як пасажири, так і 
вантажовласники, зможуть оцінити безпосередньо лише під час процесу його 

здійснення, тобто якість послуги не можна продемонструвати завчасно; 

- час та місце надання транспортних послуг, також, має значний вплив 
на їх якість; 

- на якість послуги має прямий вплив персонал, котрий безпосередньо 
контактує з клієнтом; 

- без споживача не можливо надати послугу з перевезення; 
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- оцінку якості транспортної послуги споживач здійснює на основі 
суб’єктивних даних, порівнюючи власні очікування від послуги із дійсністю, 

яку він отримав.  

Ще одним важливим чинником, котрий має безпосереднє відношення 

до якості послуг транспортних підприємств, в тому числі й залізничного 

транспорту є наявність технічної та експлуатаційної складової транспортної 

послуги, що виражається через [3]: 

- для характеристики технічних показників якості – надання 

можливості клієнту, використовуючи сучасні засоби зв’язку, власноручно 

здійснювати планування перевізного процесу, можливість дистанційної 

співпраці, тощо; 

- для характеристики функціональних показників якості – створення 

відповідних умов для надання послуг за рахунок індивідуального підходу до 

пасажирів та вантажовласників, розширення кількості сервісних та супутніх 

послуг та ін.   

На даний час значний вплив на якість транспортної послуги має 

додатковий сервіс, що заключається в можливості оформлювати перевезення 

чи купувати квиток «он-лайн», контроль за переміщенням вантажу в дорозі, 

швидке митне оформлення та інші логістичні послуги.  

Взагалі, для транспортних підприємств, в тому числі й залізничного 

транспорту, які прагнуть бути конкурентоспроможними на ринку перевезень, 

якість надання послуг є першочерговим завданням, тому кожний вид 

транспорту приділяє велику увагу цьому питанню шляхом розроблення та 

впровадження різноманітних програм щодо покращення системи якості на 

підприємстві. А так, як діяльність підприємств транспортної сфери є досить 

специфічною, то потрібно враховувати наступні принципи: 

- якість є однією з основних складових забезпечення перевізного 
процесу; 

- якість має забезпечуватися всіма структурними підрозділами і на всіх 
стадіях здійснення перевізного процесу; 

- у наданні якісної послуги мають бути зацікавлені всі робітники 
підприємства – це має бути головною метою їх роботи; 

- потреби клієнта мають бути визначальними при розробленні 

стратегічних планів розвитку та при формуванні внутрішньої та зовнішньої 

політики підприємства; 

- при формуванні системи якості на підприємстві необхідно 

враховувати потреби всіх груп споживачів, передбачувати їх вимоги та 

вчасно реагувати на них; 

- здійснювати основну та допоміжну діяльність підприємства без 
помилок; 

- максимально скорочувати час перебування вантажів і пасажирів в 
дорозі; 

- постійно пам’ятати, що якість має значний вплив на витрати 
підприємства, а отже й на собівартість перевезень; 
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- навчати та підготовлювати персонал до безпосередньої роботи з 
клієнтом; 

- спрямовувати зусилля на постійне покращення роботи працівників 
всіх рівнів, доносити до них, що від їх роботи залежить загальне враження 

клієнта від перевізного процесу та імідж підприємства і галузі.  

На даний час на вітчизняних підприємствах залізничного транспорту 

здійснюється активна робота з забезпечення якості продукції шляхом 

застосування перелічених вище принципів, що виражається через визначення 

певного рівня якості, для досягнення якого розроблюються відповідні заходи 

та організовується процес їх отримання. А при досягненні необхідного рівня 

якості, належить закріпити відповідні показники, спрямовувати роботу на їх 

підтримку та вдосконалення й не зупинятися на досягнутому результаті. 

Адже вимоги споживачів змінюються постійно, тому потрібно активно 

проводити діяльність спрямовану на забезпечення якості транспортування, 

що призведе до зростання рівня конкурентоспроможності підприємств галузі. 

Як уже було зазначено вище, на якість перевізного процесу великий 

вплив має персонал підприємства. Тому, при забезпеченні якісного 

обслуговування перевізного процесу, необхідно звертати увагу на ті категорії 

робітників, які безпосередньо контактують зі споживачами,: для підприємств 

залізничного транспорту – це працівники вантажного та пасажирського 

господарств. Ці працівники, окрім виконання своїх безпосередніх 

професійних обов’язків, мають, також, чітко знати основні цілі подальшого 

стратегічного розвитку галузі в сфері якості та обслуговування клієнтів, 

вести боротьбу за їх визнання та залучення до подальшої співпраці шляхом 

створення сприятливого і комфортного мікроклімату, професійного 

обслуговування, турботи та інших заходів, спрямованих на поліпшення 

якості пасажирських поїздок та вантажоперевезень. Отже, забезпечення 

відповідного рівня якості перевізного процесу буде слугувати утриманню 

наявних та завоюванню нових клієнтів, що призведе до підвищення рівня 

доходів підприємства. А наявність додаткових коштів сприятиме 

подальшому розвитку системи якості за рахунок вдосконалення діючих та 

при запровадження нових послуг [4].  

Таким чином, для підприємств залізничного транспорту система якості 

послуг виступає як сукупність організаційних та управлінських дій, методик і 

процесів, застосування яких потрібно для виконання загального управління 

якістю. Тобто, необхідно в управлінській діяльності використовувати ті 

підходи, застосування яких сприяє підвищенню загального рівня якості на 

підприємстві та призводить до збільшення його конкурентних переваг на 

ринку. 

Ще, варто зазначити, що ефективність системи управління якістю в 

сучасних умовах господарювання має ґрунтуватися на специфіці всіх етапів 

життєвого циклу продукції чи послуги, особливості організації діяльності 

всіх господарюючих суб’єктів, котрі забезпечують процес створення та 

реалізації товару, його інноваційність, технічність та технологічність. Всі ці 

показники зумовлюють необхідність створення інтегрованих систем 
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управління якістю, основу якої складуть відповідні нормативи та стандарти, 

культурні та моральні цінності та наявні й перспективні конкуренті переваги, 

що необхідно для забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

залізничної галузі на ринку транспортних послуг.  

Зокрема, до головних стандартів, які мають вагомий вплив на вибір 

виду транспорту споживачем відноситься [5]: час відправлення та прибуття, 

термін перебування в дорозі; вартість послуги; надійність та безпека; 

відповідність нормативам та вимогам; гарантія збереженості; рівень 

обслуговування; можливість використання ІТ-технологій; рівень комунікації 

та інші чинники.  

Ще один фактор, на який потрібно звернути увагу при створенні 

системи управління якості на підприємствах залізничного транспорту, є те, 

що галузь має складну інфраструктурну та експлуатаційну структури. Тобто, 

якість транспортних послуг не можна забезпечити лише високим рівнем 

підготовки обслуговуючого персоналу, хоча перше враження про 

підприємство створюють саме вони. Якщо стан рухомого складу та 

інфраструктури не відповідає сучасним вимогам, якщо транспортне 

підприємство не в змозі забезпечити належний рівень комфорту, надійності 

та безпеки, то воно не може бути конкурентним на ринку транспортних 

послуг [6]. Так, при наданні якісних вантажних перевезень підприємствам 

залізничного транспорту потрібно забезпечувати повне та своєчасне 

задоволення потреб вантажовласників у перевізних потужностях, 

мінімізувати транспортні витрати, здійснювати правильний розподіл 

перевезень між різними видами рухомого складу, проводити ефективну 

маршрутизацію перевезень, зменшувати та ліквідовувати кількість 

недоцільних та неефективних перевезень, виконувати раціональне 

завантаження порожніх напрямів, уникати по можливості порожнього 

пробігу, ефективно використовувати наявні технічні засоби та ін. Для 

забезпечення якості пасажирського сполучення значний вплив має рівень їх 

доступності та обслуговування, ціна поїздки, час перебування в дорозі, 

комфортність, надійність, безпечність та інші фактори. 

Таки чином, головною задачею експлуатації залізничних мереж виступає 

забезпечення завдань із перевезення з найменшими витратами та максимальною 

швидкістю і безпекою. Адже чим вище рівень експлуатаційної роботи, тим більш 

повно задовольняють підприємства залізничного транспорту потреби 

вантажовласників та пасажирів в перевезеннях, більш продуктивно 

використовується рухомий склад, зменшується обсяг поточних витрат і 

капітальних вкладень на підтримку та розвиток пропускної спроможності галузі 

[7].  

Відносно рухомого складу, технічний стан якого на даний час на 

вітчизняних залізницях знаходить у досить незадовільному стані, то для 

забезпечення відповідного рівня якості перевізного процесу необхідно 

здійснювати технічне переозброєння вантажного та локомотивного парків 

відповідно до міжнародних вимог, а саме реалізовувати наступні заходи [8]:  



288 
 

- поліпшувати техніко-економічні та вагові характеристики рухомого 

складу відповідно до світових вимог, із врахуванням досягнень науково-

технічного прогресу; 

- підвищувати вантажомісткість вагонів шляхом досягнення 

максимально допустимих осьових та погонних навантажень, збільшення 

кількості осей та довжини вагонів, зменшення коефіцієнта тари та 

застосовуючи інші технічні й технологічні рішення; 

- обладнувати рухомий склад сучасними засобами автоматизації для 
досягнення більшої маси та швидкості руху потягу; 

- створювати більш економічні контейнери для перевезення дрібних 
партій вантажів; 

- використовувати спеціалізовані вагони для перевезення масових та 
великогабаритних вантажів; 

- здійснювати постійне оновлення та підвищувати комфортність 

пасажирських вагонів відповідно до світових вимог та потреб пасажирів; 

- підвищувати експлуатаційну надійність, міцність та довговічність 
рухомого складу; 

- укріплювати матеріально-технічну базу підприємств з модернізації, 

оновлення, ремонту та будівництва рухомого складу, створення майданчиків 

його технічного обслуговування та ремонту безпосередньо на місцях; 

- збільшувати в експлуатації кількість спеціалізованих вагонів та ін.   
Щодо інфраструктурної складової, то її стан, в першу чергу, має 

безпосередній вплив на безпеку та швидкість перевізного процесу. Тож, для 

підвищення якісних характеристик функціонування залізничного транспорту 

належить підтримувати стан залізничної інфраструктури в робочому стані 

шляхом: 

- постійного ремонту та догляду за інфраструктурою; 
- посиленням верхньої будови колії для пропуску надважкого рухомого 

складу; 

- збільшення радіусу кривих та проведення інших заходів для пропуску 
швидкісних потягів; 

- підвищення довговічності роботи всіх елементів залізничної колії; 
- проведення комплексної механізації всіх процесів щодо поточного 

утримання та ремонту колійної інфраструктури; 

- використання нових матеріалів, конструкцій та технологій; 
- реалізації заходів для підвищення стійкості колії за рахунок 

збільшення розмірів баластної призми, розширення мережі водовідводу, 

збільшення рівня зносостійкості рейок; 

- зменшення кількості перетинів з автомобільними та пішохідними 
дорогами через будівництво пішохідних мостів, автоматизацію місць 

перетину, та інших заходів. 

Ще одним інфраструктурним чинником, який має значний вплив на 

зростання конкурентоспроможності підприємств галузі, є збільшення 

пропускної спроможності залізниць, що досягається за рахунок будівництва 

нових залізничних ліній із покращеним профілем, із врахуванням можливості 
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скоротити відстань пробігу, або шляхом укладання другої чи, навіть, третьої 

колії. На даний час в нашій країні розглядаються проекти із будівництва 

європейських колій стандарту 1435 мм для забезпечення безперебійного 

сполучення між Україною на європейськими країнами, особливо в сфері 

пасажирських перевезень. Інші інфраструктурні проекти, в тому числі й для 

забезпечення вантажних перевезень, поки що не мають чітко визначених 

строків реалізації, лише розглядаються, як подальші перспективні напрями 

розвитку галузі.  

Тож, незважаючи на наявні проблеми підприємствам залізничної сфери 

для забезпечення ефективного функціонування та підтримки власної 

конкурентоспроможності потрібно реагувати на всі ринкові зміни, що 

відбуваються в країні та світі, й проводити повсякденну роботу з підтримки 

власного іміджу серед пасажирів та вантажовідправників за рахунок: 

- використання нового обладнання; 
- створення сучасної інфраструктури, із врахуванням потреб клієнтів; 
- тісної співпраці між всіма службами та відомствами галузі; 
- застосування нового рухомого складу для підвищення швидкості, 

безпеки, надійності та комфортності перевезень; 

- розширення та постійного оновлення переліку послуг, із врахуванням 
потреб всіх категорій клієнтів; 

- постійного підвищення професіоналізму працівників та ін. 
Досягнення перерахованих вище завдань, особливо в умовах 

євроінтеграції, можливе лише за рахунок дієвої державної підтримки, що 

виражається у розробленні та запровадженні державної, регіональної та 

галузевої політики щодо вдосконалення та розвитку системи управління 

якістю. Так, для підприємств залізничної галузі, які є основою формування та 

розвитку національної економіки та мають вихід на світові, зокрема 

європейський, ринки транспортних послуг, система управління якістю 

продукції має ґрунтуватися на розробці та запровадженні конструкторських, 

технологічних та організаційних заходів, котрі розробляються на основі 

оцінки якості продукції, вивченні потреб споживачів, аналізі недоліків 

виготовлених виробів чи наданих послуг. З цією метою на підприємстві 

розробляються на запроваджуються дослідно-конструкторські та 

організаційно-технічні підходи, спрямовані на поліпшення якості виробу за 

рахунок покращення його конструкції, зміни параметрів, заміни матеріалів, 

підвищення вимог до якості привізних комплектуючих, матеріалів та вузлів. 

Приділяється значна увага вдосконаленню техніки та технології 

виробництва, запровадженню нових високопродуктивних технологічних 

процесів, техніки, пристроїв та іншого обладнання.   

Важливе значення має й розроблення та запровадження дієвої системи 

вимог до постачальників із чітким переліком вимог до якості наданої 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, вузлів, комплектуючих, інструментів, 

тощо. Окремо необхідно звернути увагу на необхідність тісної співпраці з 

науково-дослідними, інноваційно-конструкторськими та проектними 

організаціями для забезпечення якості виробів ще на стадії проектування та 
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розроблення. Адже  підприємства, котрі мають більш тісний зв'язок зі 

споживачем, можуть надати ефективні рекомендації та поради щодо 

підвищення якості виробу чи послуги на основі потреб споживачів. Тож, 

забезпечення ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту в 

системі управління якістю має відбуватися із врахуванням потреб споживачів 

і розглядатися на основі системного підходу, застосування якого 

здійснюється відповідно до наступних вимог [9]: 

- економічне обґрунтування системи має відбуватися на базі 

просторово-часового прогнозування обсягів перевезень залізничним 

сполученням, враховуючи наявні перевізні можливості та обмеженість 

ресурсів; 

- економічна оцінка прийнятих рішень повинна здійснюватися на 
основі позатранспортного ефекту; 

- формування основних управлінських завдань та функцій реалізоіувати 
із врахуванням стадій життєвого циклу об’єкта управління. 

А для залучення міжнародних транспортних потоків, особливо 

залізничного сполучення, які є одним із основних показників 

конкурентоспроможності галузі на світовому ринку транспортних послуг, 

необхідно підприємствам галузі надавати такий рівень сервісу, який буде 

спроможний забезпечити всі потреби вантажовласників вітчизняними 

залізницями. Це можливо шляхом забезпечення швидкості перевезення, 

відповідності графіку руху, надійності та безпеки в дорозі й створення умов 

для безперешкодного та полегшеного, особливо для транзитних вантажів, 

здійснення митного контролю. Адже підвищення якості залізничного 

сполучення принесе користь всій економічні системі країни: підприємства 

залізничного транспорту отримують прибуток, пасажири та вантажовласники 

– задоволення своїх потреб, а держава – надійну транспортну систему, 

податки, нові робочі місця, економічну стабільність, соціальне забезпечення 

та ін.  

Також, потрібно відзначити, що залізнична галузь є дуже 

консервативною, тому на підприємствах залізничного транспорту досить 

складно відбуваються процеси із адаптації сучасних систем управління 

якістю відповідно до світових бізнес-процесів в транспортному секторі, що 

має негативний вплив на забезпечення їх конкурентоспроможності. За таких 

умов на перший план в системі управління якістю має вийти управління 

цільовими показниками роботи, а не показники зменшення витрат, що 

призведе до зацікавленості працівників у якісній реалізації поставлених 

завдань, вчасному виконанні робіт та забезпеченні оптимальності 

використання наявних ресурсів і вкладень [10]. 

Взагалі кожне підприємство, відповідно до ринкових потреб, має 

самостійно розробляти та впроваджувати власну систему якості відповідно 

до особливостей своєї діяльності для забезпечення власних конкурентних 

переваг. Лише за таких умов воно може бути ефективним та 

конкурентоспроможним на ринку. 
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Висновки та наукова новизна. Таким чином, забезпечення якості – це 

гарантування такого рівня виробу чи послуги, який є спроможним 

задовольнити всі вимоги споживача та може слугувати йому протягом 

тривалого періоду часу.  

Відповідальність за створення якісної продукції несе виробник, адже 

його основним виробничим завданням є створення такого товару, який 

спроможний задовольнити замовника на найвищому рівні. 

Потрібно відзначити що, на якість транспортних послуг має 

безпосередній вплив і технологічна складова забезпечення перевізного 

процесу, тому наявність сучасної виробничої бази є необхідною умовою 

подальшого розвитку підприємств залізничного транспорту.  

І, взагалі, управління якістю є досить складним і тривалим процесом, 

який виражається через тісну взаємодію організаційної та технологічної 

складової.  Тож, для створення високоякісної продукції чи при наданні 

послуг необхідно змінювати якість управлінських рішень, що базується на 

необхідності створення відповідного психологічного клімату в колективі 

шляхом навчання й мотивування працівників всіх категорій, постійного 

моніторингу потреб та побажають споживачів, створення відповідних умов 

для їх задоволення.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ 

КОМПЛАЄНС-ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Актуальність. Соціально-економічний розвиток нашої країни сьогодні 

відбувається в умовах ринкової трансформації та модернізації економіки. 

Суттєвий вплив на економічні процеси здійснюють процеси зниження 

обсягів фінансування усіх сфер економіки, значного росту рівня тіньової 

економіки до 43 % у 2014 р. [1] та її впливу на показники соціально-

економічного розвитку й соціальної компоненти економічної безпеки 

держави.  

Результати дослідження. Наша країна практично на протязі всього 

періоду незалежності традиційно мала високий рівень тіньової економіки 

(табл.1).  
 

Таблиця 1 

Динаміка рівня тіньової економіки до офіційного ВВП України 

Рік  
Рівень тіньової економіки,  

% до офіційного ВВП України  
Зміна обсягу реального ВВП України,  % до 
відповідного періоду попереднього року  

2010 38  4,1  

2011 34  5,5  

2012 34  0,2  

2013 35  0,0  

2014 43  -6,6  

2015 40  -9,8  

2016 35  2,4  

2017 31  2,5  

2018 32 3,5 

Джерело: [1] 
 

Не кращі справи в сфері тонізації економіки і у наших найближчих 

сусідів. Наприклад, в Росії показники тіньової економіки становили 38,4% в 

середньому і 33,7%  ВВП в 2018 році, в Азербайджані – 52,19% і 43,66%, 

Вірменії – 42,59% і 35,96%, Грузії – 64,87% і 53,07% У Казахстані в 

середньому 38,88% і 32,82% у 2015 році, Молдові – 43,43% і 39,68%, 

Таджикистані – 42,99 і 37,73%, Киргизстані – 37,92% і 30,78 %, Естонії – 

23,8% і 18,49%, Латвії – 22,23% і 16,62%, Литві – 25,15% і 18,65%, Польщі – 

25,1% і 16,67% ВВП [1, 3, 17]. 

Проведені дослідження свідчать про те, що тіньова економіка є як 

джерелом, так і результатом корупції. Не дивлячись на те, що з 2015 року 

масштаби тіньової економіки поступово зменшуються (табл.1), все ж таки її 

рівень залишається достатньо високим з усіма відповідними політичними та 

економічними наслідками та корупційним змістом. Також слід  відмітити, що 
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високий рівень тіньової економіки пояснюється ще тим, що сама по собі 

тіньова економіка є однією із стратегій бізнесу, яка дозволяє йому 

пом’якшувати вплив економічної кризи (а тому, природно, що її рівень 

зростає саме під час кризи) [4, 5].   

Усе це спричинило найбільшу економічну кризу за роки незалежності 

України, призвело до втрати значної частини промислового та експортного 

потенціалу. У 2018 р. ВВП країни склав лише 77,9 % від рівня 2008 р., а ВВП 

на одну особу скоротився до 2,1 тис. дол. США (рівень Конго) [1, 17]. 

Надвисокий рівень інфляції та зниження на реальних наявних доходів 

населення у поєднанні з девальвацією національної грошової одиниці 

призвели до збільшення обсягів тіньової економіки, підвищення рівня 

корупції у всіх сферах суспільства та до вразливості й незахищеності 

домінуючої частини населення. За результатами глобального дослідження, 

розробленого американською неурядовою організацією Social Progress 

Imperative за підтримки компанії «Делойт», Україна опинилася на 64 

сходинці рейтингу «Індекс соціального розвитку» серед 146 країн світу. За 

таких умов основні зусилля державних непослідовних антикризових заходів 

торкнулись бюджетної консолідації, фіскальної дисципліни та тарифної 

політики. Сукупність таких чинників вимагає пошуку нових підходів та 

вжиття невідкладних заходів щодо зміцнення соціальної складової 

економічної безпеки України, що й актуалізує проблему дослідження 

взаємозв’язку рівня тінізації економіки із показниками соціальної 

компоненти економічної безпеки як всієї України, так і окремих 

промислових підприємств.  

В умовах суттєвої тонізації української економіки розвиток 

економічних відносин, перебудова економіки, трансформаційні процеси в ній 

передбачають також і наявність проявів  злочинності в сфері економіки. 

Побудова системи ефективної протидії такого роду злочинам є нагальною 

задачею, так як неправомірні дії в економічній сфері можуть суттєво 

зашкодити розвитку, підривати економічні основи держави, сприяти 

формуванню та розвитку тіньового ринку, появи корупційних зв’язків та 

інших неприйнятних явищ, наявність яких можуть привести до підриву 

економічної стійкості країни. 

Отже, процес детінізації економіки набуде належної інтенсивності 

лише за умови створення державою сприятливих умов для нарощення 

суб’єктами господарювання господарської та інвестиційної активності в 

легальній економіці на тлі поліпшення підприємницького клімату в країні, 

покращення якості державного управління, стійкості фінансової системи та 

макросередовища. 

Складний теперішній стан української економіки пояснюється не 

тільки рівнем тенізації, а  в першу чергу наявністю в ній негативних 

тенденцій, пов’язаних з корупцією, шахрайством, відмиванням грошей та 

іншими видами діяльності, що підривають основи економічної безпеки як 

країни в цілому, так і окремих підприємств і організацій. Вказані сфери 

економічної діяльності в останні 15-20 років підпорядковуються  комплаєнс-



294 
 

функції, сутність якої і передбачає розробку та впровадження дієвих заходів по 

протидії негативних факторам, що підвищують рівень економічної безпеки 

країни, регіону, галузі, підприємства.  

Комплаєнс (англ. «сompliance» - згода, відповідність, походить від 

дієслова to comply - виконувати) - в перекладі з англійської означає дію 

згідно із запитом або вказівкою; покірність (англ. compliance is an action in 

accordance with a request or command, obedience). Комплаєнс є відповідність 

конкретних дій країни, підприємства, окремого колективу чи працівника 

будь-якого рангу будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам (законам, 

стандартам, нормам, положенням і т. п.). Постійним дотриманням режиму 

комплаєнс, на наш погляд,  повинна займатися частина системи управління 

та контролю підприємством, яка пов'язана з комплаєнс-ризиками, 

недотриманням вимог законодавства, правил і стандартів наглядових органів, 

галузевих асоціацій, кодексів поведінки і т.д. Такі комплаєнс-ризики в 

кінцевому підсумку можуть проявлятися у вигляді юридичних санкцій або 

приписів регулюючих органів, фінансових, матеріальних і репутаційних 

втрат як результат порушень законів, стандартів, положень та правил [11-14]. 

Відповідність комплаєнс-функції зазвичай стосується таких питань, як 

дотримання належних стандартів поведінки на ринку, управління 

конфліктами інтересів, справедливе ставлення до споживачів і забезпечення 

об’єктивного підходу при їх консультуванні.  До комплаєнс-функції відносяться 

також специфічні області, такі як: протидія легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; розробка документів і 

процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії з чинним 

законодавством; захист інформаційних потоків, протидія шахрайству і 

корупції, встановлення етичних норм поведінки співробітників в організації,  на 

підприємстві і за його межами і т. д. 

В нашій країні з 2009 року кожні два роки компанією PwC проводиться 

всесвітнє опитування підприємств та організацій щодо комплаєнс-порушень 

в різних сферах економіки та ставлення організацій до економічних злочинів [5, 

6]. Це дозволило експертам PwC спостерігати за тенденціями стосовно 

найбільш поширених видів економічних злочинів та шахрайства. В 

опитуванні 2018 року взяли участь більше 100 представників різних 

українських підприємств, як приватного, так і державного сектора економіки. 

Результати цього опливання дозволяють фахівцям у відповідних сегментах 

виявляти та аналізувати тенденції найбільш популярних в Україні видів 

економічних злочинів та шахрайства, оцінювати їх вплив на  виробничо-

комерційну діяльність промислових підприємств, аналізувати  зміни в 

заходах, які вживають підприємства для попередження комплаєнс-порушень. 

Кількість комплаєнс-порушень в нашій країні збільшується з кожним роком. 

За результатами Всесвітнього дослідження економічних злочинів і 

шахрайства 2018-го року, проведеного компанією PwC [6], 48% українських 

організацій постраждали від випадків економічних злочинів і шахрайства 

протягом останніх двох років, хоча в 2016 році цей показник становив 43% 

(див.табл.2). 
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                                                                                                          Таблиця 2 

Частка підприємств, які постраждали від комплаєнс-порушень [5, 6] 
 

Сфера спостереження 

Рік спостереження 

2009 2011 2014 2016 2018 

Весь світ 30% 34% 37% 36% 49% 

Російська Федерація 71% 37% 60% 48% 66% 

Україна 43% 36% 63% 43% 48% 

 

Дані табл. 2 свідчать також про те, що і в усьому світі кількість 

постраждалих від комплаєнс-порушень підприємств також збільшується. В 

2018 році за цим показником Україна практично вже відповідає світовим 

тенденціям в сфері економічних злочинів.  Разом з тим, українська економіка 

виглядає набагато краще, чим економіка Росії. За даними опитування, 

кількість економічних злочинів в Росії в 2018 року також суттєво збільшилась в 

порівнянні з двома роками раніше: 66% представників бізнесу заявили, що їх 

компанія зіткнулися з ними, тоді як раніше це число становило 48% [5].  

Разом з тим, на наш погляд, складно зробити однозначний висновок 

щодо збільшення  рівня економічної злочинності в окремій країні чи ні. 

Отримані результати опитування можуть пояснюватися, наприклад,  

підвищенням рівня вияву комплаєнс-порушень на підприємствах та в 

організаціях. 

Серед найбільш поширених схем шахрайства - придбання неіснуючих 

товарів і послуг, надання благодійної допомоги, різні виплати формально 

непов'язаним компаніям, а також взаємодія з держорганами через 

посередників, реалізація інвестиційних проектів і непрозора структура 

маркетингових витрат. Відповідно, такі департаменти як маркетинг і 

закупівлі, а також підрозділ з продажу та інвестицій найчастіше стають 

джерелом шахрайства для компаній поряд з діями топ-менеджменту [2, 3]. 

Сьогодні в нашій країні набирають популярність такі види комплаєнс-

порушень, як  незаконне привласнення майна, придбання неіснуючих товарів 

і послуг, надання благодійної допомоги, різні виплати формально 

непов'язаним компаніям, взаємодія з держорганами через посередників, 

реалізація інвестиційних проектів, непрозора структура маркетингових 

витрат, шахрайство в сфері закупівель і управління персоналом та 

кіберзлочини. До останніх відносяться несанкціонований моніторинг баз 

даних і транзакцій і злом особистих електронних скриньок абонентів. 

Виходячи з цього, такі підрозділи промислових підприємств як маркетинг і 

закупівлі, відділи з продажу та інвестицій найчастіше стають джерелом 

комплаєнс-порушень для підприємств поряд з діями топ-менеджменту. 

Динаміка найбільш вагомих комплаєнс-порушень у всіх сферах української 

економіки представлена в табл.3.  

Хабарництво та корупція залишаються основними видами економічних 

злочинів, які негативно впливають на діяльність українських організацій. 

Лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних 
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компаній, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його 

організація отримувала пропозицію дати хабара. 

Таблиця 3 

Основні види комплаєнс-порушень в українській  та світовій економіці [5, 6] 
Види комплаєнс-порушень В світі В Росії В Україні 

2018 рік  2018 рік 2016  рік 2018 рік 

Хабарництво та корупція 25 41 56 73 

Шахрайство, вчинене клієнтом     

Незаконне привласнення майна 45 53 62 46 

Шахрайство у сфері закупівель 22 35 25 33 

Шахрайство у сфері управління персоналом 12 19 4 33 

Кіберзлочини 31 24 24 31 

Порушення принципів ділової поведінки 28 23 н/д н/д 

Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом 9 15 н/д н/д 

Маніпулювання даними бухгалтерського обліку 20 19 н/д н/д 

 

Як показало дослідження, найпоширенішими видами злочинів, із якими 

стикаються компанії, є незаконне привласнення майна (46%), шахрайство у 

сферах закупівель (33%) та управління персоналом (33%), кіберзлочини 

(31%) [6]. Невтішним є прогноз представників українських організацій на 

наступні два роки: вони вважають, що корупція залишатиметься найбільш 

суттєвим економічним злочином для їхніх компаній. У Росії, як і в усьому 

світі, найпоширенішим видом економічного злочину є незаконне 

привласнення активів. На друге місце вийшли хабарництво і корупція, а 

третім найбільш поширеним видом порушень є шахрайство в сфері 

закупівель товарів і послуг. У світовому масштабі після незаконного 

привласнення активів йдуть кіберзлочини і шахрайство, вчинене клієнтом 

[5]. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що прямий 

фінансовий вплив від комплаєнс-порушень на українські підприємства може 

бути досить суттєвим – 46% підприємств, що досліджувались,  відмітили 

рівень фінансово-матеріальних втрат від найбільш суттєвих випадків 

комплаєнс-порушень до 100 000 дол. США, що практично відповідає 

середньому показнику по всьому світу, а 19%  українських і світових 

підприємств вказали рівень втрат до 5 млн. дол. США  (табл.4). 
 

Таблиця 4  

Рівень збитків підприємств від здійснення комплаєнс-порушень в 2017-2018 рр.[5,6] 
Розмір економічних збитків, $ Світ Росія Україна 

Менше 100 000 45% 41% 46% 

Від 100 000 ло 1 000 000 19% 22% 19% 

Більше 1 000 000, але менше 5 000 000 19% 22% 4% 

Більше 5 000 000, але менше 50 000 000 8% 3% 8% 

Більше 50 000 000 2% 1% 0% 

Важко відповісти 11% 7% 15% 

Суму фінансових збитків оцінити неможливо 6% 4% 7% 

Разом 100% 100% 100% 
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В першу чергу збиток від економічних злочинів пов'язаний з 

фінансовими втратами і втратою активів. При цьому компанії несуть також 

витрати на проведення розслідувань. Тільки половина респондентів 

відзначили, що витрати на розслідування комплаєнс-порушень менше тих 

збитків, які організація несе в результаті економічного злочину і усунення 

правопорушень. Приблизно 15% респондентів відповіли, що їх підприємства 

витратили на розслідування в зв'язку з економічними злочинами суму, рівну 

розміру завданого збитку. Близько 22% респондентів відзначили, що їх 

компанії витратили в 2-10 разів більше, ніж сума отриманого внаслідок 

злочину збитку. Таким чином, непрямий збиток може більш ніж удвічі 

перевищувати розмір прямого збитку, викликаного економічною злочином 

[6]. На нашу думку, така статистика є в певній мірі загрозливою, так як 

підприємства в майбутньому можуть відмовитися від зосередження  своєї 

уваги на запобіганні комплаєнс-порушень і вдосконаленні методів їх виявлення.  

З огляду на розміри можливих фінансово-матеріальних втрат від 

комплаєнс-порушень стає зрозумілим той факт, що вітчизняні підприємства 

збільшують витрати на боротьбу із комплаєнс-порушеннями до світового 

рівня. Наприклад, 34% українських підприємств збільшили свої фінансові 

витрати на протидію комплаєнс-порушенням протягом останніх двох років (у 

порівнянні з 42% організацій у світі), а 37% підприємств планують їх збільшення 

протягом наступних двох років (у порівнянні з 44% організацій у світі) [6]. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що основні 

чинники, що забезпечують виявлення комплаєнс-порушень - це корпоративні 

системи внутрішнього контролю (служба внутрішнього аудиту, управління 

ризиками шахрайства, моніторинг підозрілої діяльності, служба 

корпоративної безпеки, аналіз даних, ротація персоналу). В Україні 31% 

респондентів відзначили, що найбільші випадки шахрайства були спочатку 

виявлені саме цими методами. Аналогічні заходи внутрішнього контролю 

організації застосовують для протидії стимулу до вчинення шахрайських дій та 

виправданню таких дій: як зазначили 31% та 30% українських респондентів, 

відповідно [6]. 

На світовому рівні значно більша кількість (52%) респондентів 

підкреслили роль корпоративних систем контролю. Однак в Україні і в решті 

світу кожен вид корпоративного контролю має різну вагу. Роль функції 

внутрішнього аудиту у виявленні економічних злочинів знизилася з 20% в 

2016 році до 12% в 2018 році, що в певній мірі свідчить або про зменшення 

ефективності  внутрішнього аудиту для виявлення комплаєнс-порушень в 

останні два роки, або про те, що увага служб внутрішнього аудиту 

перемістилося на інші сфери виробничо-комерційної діяльності підприємства [6]. 

Важливим джерелом виявлення комплаєнс-порушень є корпоративна 

культура (конфіденційне інформування про підозрілі операціях / «гаряча 

лінія»), на що було вказано при проведенні дослідження 42% респондентів. 

На глобальному рівні 27% респондентів відзначили, що корпоративна 

культура є формою первісного виявлення шахрайства [6]. 
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 В середньому проходить  близько півтора роки від моменту початку 

комплаєнс-порушення до виявлення його підприємством. Частіше всього 

такого роду процес є не керованим. У більшості випадків на українських 

підприємствах виявлення комплаєнс-порушення відбувається випадково - від 

внутрішніх інформаторів, які повідомляють на гарячу лінію. На другому і 

третьому місцях за обсягом розкриваються порушень стоять внутрішній 

аудит і служба безпеки. Однак за цей період в результаті фінансових 

махінацій компанія може втратити не тільки виручку і прибуток, але і 

репутацію, довіру клієнтів, партнерів, органів державної влади. З цих причин 

найбільш ефективним засобом боротьби з внутрішнім шахрайством є його 

попередження з метою підвищення економічної безпеки підприємства. 

Складові економічної безпеки як правило враховуються при визначенні 

інтегрального показника економічної безпеки підприємства. Але далеко не 

завжди при його формування враховуються показники корупції, шахрайства, 

відмивання грошей, порушення корпоративної етики, антимонопольного, 

податкового законодавства і т.п. Як ми вже відмічали, в останні 20…25 років 

в світовій економіці все це є предметом комплаєнс досліджень. Виходячи з 

цих посилань, пропонуємо ввести в економічну термінологію дефініцію 

«комплаєнс-безпека підприємства». Новий термін потребує свого теоретико-

методологічного обґрунтування та визначення як економічної категорії.  

Сутність терміну «комплаєнс-безпека» виходить з визначення як 

самого терміну «комплаєнс», так і поняття «економічна безпека». Тому 

пропонується визначати поняття комплаєнс-безпеки промислового 

підприємства як захищеність життєво важливих інтересів промислового 

підприємства від зовнішніх та внутрішніх порушень законів, нормативних 

правових актів, стандартів, установчих та внутрішніх документів 

підприємства шляхом визначення, оцінювання та максимального зменшення 

(усунення) комплаєнс-ризиків.  Такого роду визначення дозволяє, по-перше,  

показати динамічність комплаєнс безпеки в просторі і часі; по-друге, 

визначати важливість як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу на 

розмір комплаєнс безпеки; по третє, показати  тісну взаємодію на правовій 

основі державної і корпоративної систем забезпечення економічної безпеки; 

по-четверте, визначати в якості основного інструменту комплаєнс безпеки 

промислового підприємства наявність та рівень комплаєнс-ризиків.  

Дослідження методологічної сутності комплаєнс-безпеки передбачає 

визначення функцій, політик та принципів цього напрямку економічної 

роботи на промисловому підприємстві.  

Функції комплаєнс-безпеки визначають основні напрямки  та задачі 

діяльності підприємства, яку підприємство передбачає проводити для 

повного забезпечення економічної безпеки своєї виробничо-комерційної 

діяльності. 

Основні принципи комплаєнс (комплаєнс-безпеки) визначені 

Базельським комітетом з банківського нагляду в квітні 2005 року в виданим 

цим комітетом документі «Комплаєнс і комплаєнс-функція в банках» [17]. 

Незважаючи на те, що спочатку Базельський комітет визначав комплаєнс-
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принципи для банківського сектора економіки, після відповідного наукового 

корегування вони можуть бути адаптовані до умов промислового 

підприємства.  

Комплаєнс-політика - це сукупність способів, методів і процедур, 

спрямованих на управління комплаєнс-ризиком. Мета комплаєнс-політики – 

це мінімізація або виключення комплаєнс-ризиків, які можуть проявлятися у 

формі застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих або 

правоохоронних органів, фінансових або репутаційних втрат як результат 

невідповідності законам, правилам і стандартам. 

З метою уникнення комплаєнс-порушень або хоча б мінімізації 

комплаєнс-ризиків на промисловому підприємстві пропонується формувати, 

впроваджувати та  використати наступні в певній мірі ефективні заходи 

(рис.1), які повинні бути реалізовані в рамках забезпечення комплаєнс-

безпеки промислового підприємства. 
 

 
 

Рисунок 1 – Складові механізму забезпечення  комплаєнс-безпеки 

промислового підприємства  
  

Проведення ефективного комплаєнс-контролю свідчить про те, що 

підприємство повинна створити процедури, використання яких забезпечить 

надійну перевірку як кандидатів на працевлаштування, так і контрагентів, 

буде проводитися постійний  комплаєнс-контроль з використанням 

інструментів, що забезпечують комплаєнс-безпеку і проведення внутрішніх 

розслідувань.  

В цей час на переважній більшості підприємств здійснюється 

внутрішній контроль та внутрішній аудит, в повноваження яких входять і 

процедури комплаєнс-контролю. На деяких підприємствах створені такого 

роду підрозділи (служби). Але сьогоднішній стан комплаєнс-порушень в 

економічній сфері нагально потребує створення самостійного цільового 

підрозділу (комплаєнс-служби) з розширеними повноваженнями і з 

специфічними професійними навичками. На нашу думку, комплаєнс-служба 

повинна включати в себе фахівці з різних професійних напрямків: 

бухгалтери, ІТ-фахівці, юристи. Ефективність роботи комплаєнс-служби 

забезпечується тісною взаємодією її співробітників з юридичним і HR-

службами (підрозділи, що працюють з персоналом). 

КОМПЛАЄНС-

БЕЗПЕКА  
 

Постійно діючий на підприємстві комплаєнс-моніторинг 
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комплаєнс-ризиками 

Комплаєнс-навчання персоналу Ефективні процедури комплаєнс-контролю 
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Основна задача комплаєнс-служби – це знаходження таких 

операційних функцій виробничо-комерційної діяльності підприємства, де 

потенційно можуть статися комплаєнс-порушення,  виявлення, усунення або 

мінімізація комплаєнс-ризиків. З цією метою на підприємстві  повинна 

ефективно діяти система управління комплаєнс-ризиками, в рамках якої і 

проводиться виявлення, оцінювання та усунення передумов виникнення 

комплаєнс-ризиків. Якщо механізм управління комплаєнс-ризиками 

запроваджено правильно і професійно, то він стане надійним захисником 

промислового підприємства перед такого роду ризиками. 

Виявлення на промисловому підприємстві комплаєнс-порушень або 

передумов їх виникнення неможливо в повній мірі без ефективно діючої 

системи комплаєнс-монітрингу. Така система передбачає безперервне 

(практично щоденне) відслідковування зміни низки найбільш вагомих 

показників роботи, значення яких і сигналізує топ-менеджменту підприємству про 

наявність або відсутність певних негараздів в комплаєнс-сфері.  

Надзвичайно важливою складовою комплаєнс-безпеки підприємства, 

на наш погляд, постійне навчання персоналу, вихованню в нього 

нетерпимості та неприпустимості комплаєнс-порушень не тільки на самому 

підприємстві, але і в інших сферах життя кожного співробітника. При 

особистому спілкуванні на нарадах і корпоративних зустрічах необхідно 

постійно наголошувати співробітникам важливість етичного ведення бізнесу, 

транслювати позицію топ-менеджменту щодо корупції та шахрайства. 

Ефективними в цьому плані можуть бути внутрішні тренінги для 

співробітників по темі етичних практик, корпоративного кодексу етики. 

Повинна діяти прозора система невідворотних покарань тих, хто став 

ініціатором комплаєнс-порушень та широкий розголос порушників в 

колективі підприємства. Якщо ці заходи будуть проводитися регулярно, на 

засадах справедливого інформування без ніякої вибірковості, етична 

поведінка промислового підприємства стане частиною корпоративної 

культури, а це чи не найбільш важливий чинник механізму забезпечення 

комплаєнс-безпеки підприємства. 

Висновки та наукова новизна. Використання на практиці 

розглянутих пропозицій, звичайно, не зможе забезпечити повний комплаєнс-

захист від корупції, корпоративного шахрайства та інших комплаєнс-

порушень. Але якщо постійно проводити відповідну роботу на випередження 

з урахуванням специфіки виробничо-комерційної діяльності конкретного 

підприємства, то це поза всякими сумнівами допоможе підприємству 

забезпечити високий рівень комплаєнс-безпеки, вийти на якісно новий рівень 

ведення бізнесу і мінімізує комплаєнс-ризики, пов’язані з втратою частини 

прибутку через комплаєнс-порушення з боку  співробітників промислового 

підприємства.  

Формування організаційно-економічного механізму  комплаєнс-

безпеки промислового підприємства – це складний та багатовимірний 

процес, від якого залежить стійкий розвиток підприємства та його 

захищеність від комплаєнс-загроз і комплаєнс-ризиків. Питаннями його 
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забезпечення безпосередньо має займатися комплаєнс-служба підприємства 

(як відповідь на захист його економічних інтересів). Складові організації 

комплаєнс-безпеки на підприємствах залежать від розмірів підприємства та 

його можливостей. Великим підприємствам доцільно створювати повноцінну 

систему комплаєнс-безпеки з власною службою та потужними ресурсами. 

Підприємствам малого та середнього бізнесу доцільно користуватися 

комбінованою системою комплаєнс-безпеки, спираючись на власні 

матеріальні та фінансові можливості. 
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канд. екон. наук, доцент Котик В.В. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Актуальність. Залізничний транспорт займає провідне місце у забезпеченні 

потреб виробничої сфери та населення України в перевезеннях, є одним із 

вирішальних факторів забезпечення соціально-економічного зростання і 

зміцнення обороноспроможності держави, розвитку її зовнішньоекономічних 

зв’язків. На сьогодні залізничний транспорт в основному задовольняє потреби 

суспільного виробництва і населення в перевезеннях. 

Проте ефективність діяльності галузі, якість послуг, що надаються 

споживачам, все більшою мірою не відповідають сучасним вимогам. Набирають 

сили небезпечні тенденції фізичного зносу і морального старіння виробничо-

технічної бази та зниження провізних спроможностей залізниць. Це створює 

реальні загрози подальшому розвитку економіки та національній безпеці держави і 

вимагає невідкладних дій для подолання кризових явищ у діяльності галузі.  

Результати дослідження. Програмою реформування залізничного 

транспорту (далі - Програма) передбачається створення правових, організаційних, 

економічних та соціальних умов для перетворення галузі у високотехнологічний 

транспортний комплекс, конкурентноспроможний на внутрішньому і 

міжнародному ринках транспортних послуг. 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10002930
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30308507
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30308507
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30308507
https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf
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Практична реалізація заходів, визначених Програмою, передбачає їх 

поєднання з інвестиційними проектами модернізації інфраструктури, оновлення 

рухомого складу, впровадження сучасних логістичних та інформаційних 

технологій. Залізничний транспорт України є складним виробничо – 

технологічним комплексом. 

На сьогодні інфраструктура залізничного транспорту, має резервні 

пропускні спроможності, але у цілому залізнична транспортна система застаріла і 

значною мірою втратила свою роботоспроможність. 

Системний аналіз сучасного стану залізничного транспорту України та 

тенденцій його розвитку показує, що незважаючи на його в цілому стабільну 

роботу, у діяльності галузі є низка серйозних проблем: 

1. Високий ступінь зносу основних засобів галузі в умовах зростання обсягів  

перевезень обумовлює підвищення витрат на їх поточне утримання  і ремонт, 

робить реальною  загрозу втрати технологічної стійкості залізничного транспорту.  

З 2017 року щорічні потреби в інвестиціях задовольнялись лише на 25-30%, 

в результаті чого знос основних виробничих засобів зріс з 58 до 80%  (активної 

частини 84,4%). Повна відновна вартість основних засобів, що вибуватимуть в 

наступні 9 років, перевищує 94 млрд. грн., що визначає значні потреби в 

інвестиціях. 

Основними перешкодами вирішення цієї проблеми є:  

 заниження більш ніж у 4 рази від ринкової  вартості основних 
виробничих засобів, що призвело до відповідного скорочення амортизаційних 

відрахувань, порушення принципу простого відтворення основних виробничих 

засобів та необґрунтованого підвищення прибутків і нарахувань  податків; 

 недостатня фінансова прозорість господарської діяльності та 

інвестиційна привабливість галузі; 

 обмежені можливості залучення  іноземних та приватних інвестицій у 
необхідних розмірах; 

 збитковість пасажирських перевезень, яка за останні 10 років 
збільшилась у 3,5 рази.  

 недостатній рівень тарифів на вантажні перевезення, які у середньому 
в 2 рази нижчі, ніж в країнах   Європи. Темпи  їх зростання у 1,5-2 рази відстають 

від темпів зростання вартості продукції, що споживається залізничним 

транспортом; 

 зменшення частки залізничного транспорту України на традиційних і 
перспективних ринках транспортних послуг, недостатнє використання 

транзитного потенціалу ; 

 відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі. 
2. Невідповідність рівня ефективності, якості та асортименту послуг 

залізничного транспорту зростаючим споживчим вимогам та міжнародним 

стандартам. Комерційна швидкість доставки вантажів залізницями України майже 

у 2 рази нижча,  ніж у розвинених країнах світу, значне відставання має місце у 

впровадженні інтермодальних, логістичних та інформаційних технологій, 

комплексності та рівні послуг. 
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 3. Недостатній рівень мотивації працівників через відсутність чіткого 

зв’язку між оплатою і результатами праці. Відносно низька заробітна плата 

окремих категорій працівників не стимулює якість праці. 

Так, незважаючи на суттєве підвищення заробітної плати за останні роки, 

залізничний транспорт за рівнем середньомісячної зарплати посідає серед базових 

галузей економіки України лише 9 місце. Розмір премій до тарифу складає 

близько 10%, відсутнє стимулювання підвищення якості продукції (послуг), 

економії матеріальних ресурсів. Як результат, спостерігається небезпечна 

тенденція відтоку із галузі висококваліфікованих фахівців. 

Стримуючим фактором розв’язання цієї проблеми є діючий механізм 

оплати праці працівників підприємств-монополістів, до яких відносяться залізниці. 

4. Невідповідність організаційно-правової системи управління залізничним 

транспортом вимогам ринкової економіки.  

5. Недостатня ефективність системи державного регулювання діяльності 

залізничного транспорту, зокрема: 

 система тарифного регулювання недостатньо гнучка і стабільна, зміни 
рівня тарифів відзначаються низькою прогнозованістю; 

 відсутність диференційованого підходу до регулювання природно-

монопольних, конкурентних та потенційно-конкурентних видів діяльності; 

 відсутність механізму надання рівноправного доступу до 

інфраструктури незалежним користувачам та забезпечення сприятливого 

середовища для їх діяльності;  

 недосконалість нормативної бази функціонування залізничного 

транспорту. 

6. Недостатня робота щодо скорочення власних витрат галузі, що є 

ключовою вимогою для забезпечення рентабельності  залізничного транспорту та 

зменшення транспортної складової у ціні продукції, що перевозиться. 

Невідкладність вирішення цих проблем обумовлює необхідність 

реформування залізничного транспорту і передбачає принципові перетворення у 

сферах організаційних структур, майнових відносин, інвестиційно-

модернізаційній, технологічній, фінансово-економічній, соціально-кадровій, 

нормативно-правовій. 

Метою реформування є створення умов для підвищення ефективності 

функціонування і прискорення розвитку галузі та задоволення зростаючих потреб 

національної економіки і населення в перевезеннях, підвищення якості 

транспортних послуг та зменшення транспортної складової в ціні продукції. 

Для досягнення поставленої мети необхідно забезпечити реалізацію 

наступних завдань і принципів:  

 впровадження інвестиційної моделі розвитку, здатної нормалізувати і 
забезпечити перехід до розширеного відтворення основних виробничих засобів на 

інноваційній основі;  

 розмежування функцій державного регулювання та господарської 
діяльності на залізничному транспорті із одночасним виділенням з монопольного 

сектору конкурентних видів діяльності; 
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 подальший розвиток конкурентного середовища на ринку перевезень 
вантажів, ремонту об’єктів інфраструктури та рухомого складу, обслуговування і 

перевезення пасажирів;  

 збереження єдиної виробничої інфраструктури залізниць і 

централізованого диспетчерського управління; 

 здійснення комплексу заходів з удосконалення тарифної політики; 

 створення ефективної системи управління галуззю, адаптованої до 
ринкового середовища; 

 удосконалення системи державного регулювання; 

 забезпечення прозорості фінансової діяльності залізничного транспорту; 

 підвищення інвестиційної привабливості галузі; 

 неприпустимість злиття підприємств потенційно-конкурентного сектору з 

підприємствами природно-монопольного сектору; 

 забезпечення гарантованого недискримінаційного доступу до 

інфраструктури залізничного транспорту України незалежних вантажних та 

пасажирських компаній, операторів рухомого складу та інших користувачів; 

 підвищення мотивації праці; 

 створення організаційно-правових, економічних і техніко-технологічних 

передумов для запровадження принципів європейської транспортної політики. 

Вибір оптимальної моделі організації залізничного транспорту здійснюється 

на основі завдань, що постали перед галуззю в нових умовах економічної 

діяльності та інтеграції до європейської і світової транспортних систем з 

урахуванням економічного і техніко-технологічного стану галузі, 

загальноекономічних світових тенденцій у створенні багатофункціональних та 

міжгалузевих корпоративних структур, а також досвіду реформування залізниць у 

країнах світу. 

Принциповими для успішної реалізації вибраної організаційної моделі 

залізничного транспорту є наступні основні положення: 

 поетапне реформування та мінімізація ризиків незворотних дій; 

 розмежування функцій державного регулювання та управління 

господарською діяльністю; 

 розподіл основних і неосновних видів діяльності; 

 формування організаційної структури та фінансового обліку за 

основними видами діяльності; 

 фінансове відокремлення природно-монопольного сектору від 

потенційно-конкурентного і перехід від монопольного стану потенційно-

конкурентного сектору до конкурентного; 

 збереження єдності інфраструктури з перевізним процесом у сфері 
вантажних перевезень. Для забезпечення недискримінаційного доступу до 

інфраструктури користувачів та розвитку конкуренції здійснюється державне 

регулювання та контроль. 

Вибір поступового (поетапного) підходу до реформування системи 

залізничного транспорту ґрунтується на необхідності забезпечити: 
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 стійкість, стабільність і безперебійність роботи системи залізничного 
транспорту; 

 контроль і можливість коригування дій на основі аналізу проміжних 
результатів за етапами реформування; 

 поступовість ухвалення незворотних рішень, причому лише на підставі 
повних, достовірних і своєчасних даних про ситуацію на 

залізничному транспорті. 

При переході до нової моделі організації залізничного транспорту 

науковою новизною є повне відокремлення функцій державного регулювання від 

господарських функцій вже на початковому етапі реформування. Цей поділ 

необхідний для впровадження конкуренції в системі залізничного транспорту та є 

однією з умов забезпечення рівноправного доступу незалежних операторів до 

залізничної інфраструктури і справедливого тарифоутворення.  

Види діяльності, безпосередньо не пов'язані з перевезеннями, повинні бути 

відокремлені з наступним їх виведенням із системи залізничного транспорту, 

оскільки вони можуть бути орієнтовані на інших споживачів послуг і надавати 

інші можливості для спеціалізації. Остаточне рішення про виділення цих видів 

діяльності приймається з урахуванням результатів комплексного аналізу та 

розрахунку економічного ефекту. 

Основою для прийняття рішення про розподіл існуючих видів діяльності є 

їх класифікація на природно-монопольні, потенційно-конкурентні та конкурентні. 

Тимчасово-монопольні (потенційно-конкурентні) та конкурентні види 

діяльності можуть бути відкриті для конкуренції з метою підвищення 

ефективності та якості послуг, впровадження інновацій. Сфера діяльності 

підприємств, що здійснюють конкурентні та тимчасово-монопольні ( у міру їх 

демонополізації) види діяльності буде поступово відкриватись для приватних 

акціонерів. Державне регулювання в цій сфері буде замінюватись ринковими 

механізмами регулювання. При переході до нової моделі організації залізничного 

транспорту його територіально-функціональна структура буде реорганізована і 

функціонуватиме  за видами діяльності (вантажні перевезення, пасажирські 

перевезення тощо.) 

Розмежування вантажних, пасажирських, приміських і регіональних 

перевезень в результаті реформування обумовлено різницею відповідних ринків, 

основних засобів та технічних засобів, що використовуються в цих видах 

діяльності. Цей поділ дозволить більш чітко і своєчасно визначати витрати (прямі 

та розподілені) за видами діяльності. 

Розмежування діяльності підприємств залізничного транспорту дає ряд 

суттєвих переваг: 

 будуть виявлені сфери скорочення експлуатаційних витрат; 

 буде сформовано основу для ефективного державного регулювання, в 
тому числі тарифів; 

 зросте інвестиційна привабливість галузі. 
У окремий напрямок виділяється діяльність операторів вантажних вагонів, 

що обумовлено необхідністю створення рівних умов  конкуренції для зазначених 
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структур незалежно від форми власності, насамперед в конкурентному змаганні за 

ринок високоприбуткових вантажних перевезень. 

Транзитні, інтермодальні та рефрижераторні вантажні перевезення  як 

найбільш конкуруючі види перевезень також виділяються в окремі напрямки 

діяльності.  

Збереження єдності інфраструктури та перевізної діяльності, включаючи 

більшу частину локомотивного парку на перших етапах реформування та 

поступове збільшення частки організаційно-відособленого вагонного парку в 

процесі реформування залізничного транспорту, обумовлено наступними 

причинами: 

а) вантажні перевезення забезпечують основну частину завантаження 

інфраструктури; 

б) вказана інтеграція (єдність) дозволить зберегти зростання економічної 

ефективності при збільшенні масштабів господарської діяльності, уникнути 

додаткових витрат на управління критичними «стиками», що дозволить 

мінімізувати витрати на: 

 управління рухом поїздів;  

 управління наявними потужностями у випадку виникнення 

непередбачених обставин, наприклад, відхилення від встановленого графіка руху, 

накопичення поїздів тощо; 

 технологічну координацію взаємопов’язаних видів діяльності. 
в) відокремлення інфраструктури перевізного процесу передбачає державне 

дотаційне субсидування утримання інфраструктури та інвестування у її розвиток. 

Інтеграція дозволить більш ефективно управляти інфраструктурою при 

одночасному забезпеченні стабільності, оскільки основним джерелом 

фінансування інфраструктури  є доходи від вантажних перевезень, що 

здійснюються. 

Доцільність збільшення частки парку вантажних вагонів, що знаходяться в 

приватній власності, пояснюється  наступним: 

 підвищиться рівень конкуренції у вантажних перевезеннях, що 

стимулюватиме зростання їх ефективності і якості; 

 будуть залучатися приватні інвестиції та забезпечуватиметься доступ до 
фінансових ресурсів третіх сторін; 

 за рахунок належності (знаходження у розпорядженні) у власника 
інфраструктури частини вагонного парку забезпечиться перевезення для 

державних потреб, військові та спеціальні перевезення. За  необхідності ці 

перевезення можуть здійснюватися і вагонами приватних компаній. 

Об’єктивні  умови для існування приватної власності (на рухомий склад)  

фактично вже створені, оскільки на сьогодні значна кількість вагонів належить 

приватним власникам. 

При створенні необхідних умов реформування, буде розвиватися приватна 

власність на пасажирські вагони, моторвагонний рухомий склад та локомотиви за 

рахунок закупівлі нового рухомого складу пасажирськими компаніями та іншими 
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операторами, що буде стимулювати розвиток конкуренції та залучення приватних 

інвестицій в капіталоємний бізнес. 

Для гарантування рівноправного доступу незалежних перевізників, за умови 

збереження єдності інфраструктури та перевізної діяльності, буде створено 

систему державного регулювання доступу до інфраструктури.  

Передбачається збереження повного державного контролю над 

інфраструктурою дозволить забезпечити:  

 стійкість та керованість системи залізничного транспорту України в 
період реформування, зокрема зведення до мінімуму ризику незворотних дій, які 

можуть призвести до втрати економічної чи технологічної стабільності; 

 зведення до мінімуму можливостей зростання трансакційних витрат, що 
супроводжують зміни структури управління; 

 позбавлення залізниць статусу юридичної особи та перехід на бюджетно-

кошторисний принцип фінансування дозволить відмовитись від діючої системи 

перерозподілу доходів від перевезень на основі усередненого рівня рентабельності 

та забезпечить більшу об’єктивність формування фінансових результатів за 

структурними підрозділами та видами діяльності; 

У період проведення кардинальних змін, до отримання необхідних 

дозвільних документів, подовжується чинність діючих дозволів, ліцензій, 

свідоцтв, сертифікатів тощо, які мають підприємства та організації залізничного 

транспорту загального користування, а також право провадження ними 

відповідної діяльності, в тому числі діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею. Передбачено, що у процесі реформування буде здійснюватись 

поступовий перехід від переважно функціонально-територіального принципу 

організації діяльності залізничного транспорту України до функціонального 

принципу з  класифікацією за наступними основними видами діяльності: 

 вантажні перевезення; 

 утримання та експлуатація інфраструктури; 

 надання послуг локомотивної тяги (в пасажирському та вантажному 
русі); 

 пасажирські перевезення; 

 пасажирські перевезення в приміському та регіональному сполученнях; 

 ремонт рухомого складу; 

 будівництво об’єктів інфраструктури; 

 науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

 утримання соціальної сфери; 

 інші види діяльності. 
При переході до нової моделі організації передбачається  внутрішня 

трансформація галузі шляхом створення вертикально інтегрованої структури за 

основними видами діяльності з розмежуванням в ній фінансового обліку.  

У процесі реформування буде проведено удосконалення фінансово-

економічної системи залізничного транспорту.  

По кожному із видів діяльності в рамках бухгалтерського балансу ведеться 

окремий бухгалтерський облік.  
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Методика окремого обліку доходів, витрат і результатів фінансово-

господарської діяльності буде визначатись і погоджуватись з відповідними 

міністерствами та відомствами України в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Для визначення переліку і складу статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) передбачається розробка та затвердження 

нової Номенклатури витрат по основній діяльності залізничного транспорту, яка 

визначатиме окремий облік на утримання та експлуатацію інфраструктури, 

перевезення вантажів та пасажирів з виділенням експлуатаційних витрат по 

пасажирських перевезеннях, приміському та регіональному сполученнях. 

Основою фінансово-економічних взаємовідносин буде виступати планово-

кошторисний механізм фінансування що дозволить: 

 обґрунтувати фінансову ефективність кожного з видів діяльності; 

 вибрати пріоритетний напрямок для подальшого їх розвитку; 

 прийняти обґрунтовані рішення щодо першочерговості і доцільності 
інвестування фінансових ресурсів; 

 підвищити рівень керованості витратами в процесі виконання плану; 

 забезпечити належний контроль за цільовим використанням матеріальних 
і фінансових ресурсів, закладених до бюджету Компанії; 

 виявляти в реальному режимі часу підрозділи, які працюють неефективно 
і потребують особливої уваги керівництва. 

Механізм підтримки пасажирських перевезень визначається Кабінетом 

Міністрів України на етапі реформ з метою забезпечення прозорості при 

компенсації збитків від них та повного припинення їх перехресного субсидування 

за рахунок вантажних перевезень. 

З метою мінімізації витрат, що відносяться на пасажирські перевезення, 

уточнюються нормативи віднесення витрат залізничного транспорту (в першу 

чергу природно-монопольного сектору) на собівартість  пасажирських, 

приміських та регіональних перевезень. 

Тарифи на пасажирські перевезення та перевезення у приміському і 

регіональному сполученнях повинні встановлюватись не нижче рівня змінних 

витрат. 

Впроваджуються розроблені та погоджені у встановленому порядку 

економічно обґрунтовані тарифи на пасажирські перевезення (що регулюються). 

Фактичні розміри тарифів будуть визначатися відповідними органами шляхом 

встановлення знижок в розмірі компенсацій. 

Тарифна політика у сфері пасажирських перевезень буде проводитись з 

урахуванням платоспроможного попиту населення та при поступовому 

скороченні перехресного субсидування за рахунок вантажних перевезень. 

Необхідні субсидії для покриття збитків від пасажирських перевезень 

передбачаються в державному бюджеті, від приміських та регіональних 

перевезень - у відповідних місцевих бюджетах. Субсидії можуть надаватись як 

компаніям, що здійснюють пасажирські перевезення, так і пільговим категоріям 

громадян у формі адресної допомоги. Адресне субсидування  дозволить: 
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 встановлювати тарифи на пасажирські перевезення на економічно 
обґрунтованому рівні; 

 створити передумови для скорочення витрат на дотування в порівнянні з 
варіантом дотування компаній. 

Повне припинення перехресного субсидування забезпечується шляхом 

поступового збільшення частки державного бюджету та відповідного зменшення 

частки доходів від вантажних перевезень, що спрямовуються на покриття збитків 

від пасажирських перевезень. Прогнозується завершення усунення перехресного 

субсидування в ході реалізації реформ. 

Реформування залізничного транспорту передбачає також створення умов 

сталого економічного функціонування та розвитку галузі. 

Будуть створені умови для значного підвищення інвестиційних 

можливостей залізничного транспорту, впровадження інвестиційної моделі 

розвитку, здатної нормалізувати та забезпечити перехід до розширеного 

відтворення основних виробничих засобів на інноваційній основі. 

За період реформ 2015-2025 років буде інвестовано в розвиток галузі 194,5 

млрд. грн., що в 6,4 раза більше, ніж за попередній аналогічний період. Це 

дозволить відновити провізні спроможності залізничного транспорту, які було 

значною мірою втрачено в минулі періоди, забезпечити їх приріст відповідно до 

прогнозованого зростання попиту на перевезення. 

З урахуванням мети та завдань реформування пріоритетними напрямками 

інвестицій визначено модернізацію та оновлення рухомого складу (69%), 

модернізацію колій (17%), електрифікацію та розвиток основних напрямків, перш 

за все в межах транспортних коридорів, інформатизацію галузі. 

Технічне переоснащення галузі буде здійснюватись на основі придбання 

рухомого складу та інших технічних засобів нового покоління, що забезпечить: 

 підвищення продуктивності рухомого складу на 18-20 відсотків; 

 скорочення витрат енергоресурсів на 20-25 відсотків; 

 зменшення  металомісткості на 10 відсотків; 

  збільшення вантажопідйомності на 7-10 відсотків; 

 скорочення витрат на ремонт не менш ніж на  15 відсотків. 
Удосконалення  системи використання інвестицій передбачає: 

 створення чіткої системи управління інвестиціями; 

 перегляду та приведення у відповідність до ринкових умов 

господарювання нормативної бази щодо планування та управління інвестиціями; 

 здійснення поступового переходу до переважно проектного способу 
управління інвестиційними ресурсами. 

Буде здійснено заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості 

залізничного транспорту шляхом реалізації наступних завдань: 

 приведення вартості основних засобів виробництва у відповідність до їх 
ринкової вартості; 

 створення фінансово-економічної моделі єдиного суб’єкта 

господарювання, яка б забезпечила чіткий і прозорий розподіл фінансових потоків 

за видами діяльності; 
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 сформування і забезпечення стабільної та сприятливої для інвесторів 
законодавчої бази; 

 забезпечення рентабельної (на рівні 10–18%) діяльності залізничного 
транспорту; 

 проведення щорічного незалежного аудиту виробничо-фінансової 

діяльності суб’єкта господарювання та оприлюднення його результатів у засобах 

масової інформації; 

 отримання інвестиційного рейтингу. 
Підвищення інвестиційної привабливості окремих видів діяльності 

залізничного транспорту буде здійснюватись шляхом: 

 поступового виділення підрозділів, які здійснюють відповідний вид 
діяльності, у філії компанії з наступною їх реорганізацією у дочірні підприємства 

компанії – юридичні особи або залежні товариства (в залежності від стану 

розвитку ринку відповідних послуг (робіт, продукції); 

 забезпечення рентабельної діяльності відповідних підрозділів; 

 підвищення якості і конкурентоспроможності послуг, робіт, продукції. 
Висновки та наукова новизна. Таким чином, інвестиційна потреба на 

2020- 2025 роки буде задовольнятись за рахунок наступних основних джерел . 

 власних коштів основним джерелом яких мають бути амортизаційні 
відрахування. Буде поновлено дію економічного закону щодо простого 

відтворення основних засобів за рахунок амортизаційних відрахувань на їх 

реновацію. Для цього вартість наявних основних засобів буде дооцінена до 

ринкової їх вартості з залученням незалежного, визнаного в світі оцінювача 

основних засобів. Прогнозований коефіцієнт дооцінки становить 5,8.  

 іншим джерелом власних коштів буде частина прибутку на розвиток 
виробництва в сумі 6,9 млрд. грн.; 

 приватних інвестицій у придбання вантажного і пасажирського рухомого 

складу (очікується 45,4 млрд. грн.); 

 коштів, отриманих від продажу неконтрольного пакета акцій (орієнтовно 
128 млрд. грн.); 

 залучених коштів (орієнтовно 148,3 млрд.грн) з урахуванням повернення 
отриманих коштів та їх обслуговування. 

Забезпечення зростаючих витрат, пов'язане із значним підвищенням рівня 

амортизаційних відрахувань та реалізацією державної політики щодо підвищення 

реальних доходів населення при збереженні рівня рентабельності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ 

СОБІВАРТОСТІ 

 

Актуальність. В сучасних умовах проблема аналізу і розрахунку 

собівартості вантажних і пасажирських перевезень набула важливого значення. 

Нові підходи до розрахунку собівартості мають враховувати всі зміни, які 

відбулися останнім часом в Україні. 

Ринкові перетворення, з одного боку, породжують зміни в організації 

державної структури управління, статистичної звітності та порядку віднесення 

витрат на собівартість продукції. З іншого боку, різке скорочення обсягів 

перевезень, зміна умов експлуатаційної діяльності, постійне погіршення 

технічного стану рухомого складу та іншої залізничної техніки потребують 

всебічного аналізу більшості техніко-економічних показників структурних 

підрозділів залізниць, пропорційно яким розподіляються загальні витрати на 

вантажні і пасажирські перевезення по видах сполучень і тяги. Використання 

системного підходу при обґрунтуванні різних показників, при розподілі витрат, 

значно підвищує якість аналізу фінансово господарської діяльності, необхідного 

для прийняття відповідних рішень, особливо в умовах обмеженості матеріальних 

та енергетичних ресурсів. 

Проблемою вдосконалення економічних розрахунків на залізничному 

транспорті займалися багато дослідників. Основи залежності експлуатаційних 

витрат залізниць від обсягу роботи були закладені ще в минулому столітті в працях 

П.І. Собко, І. Бліоха і А.І. Чупрова. Уже тоді ними був зроблений висновок про те, 

що неправильно вважати експлуатаційні витрати прямо пропорційними обсягу 

перевезень. Надалі значний внесок у дослідження даної проблеми внесли таки вчені 

та практики як: М.В. Макаренко, Л.О. Позднякова, О.Г. Дейнека, Н.М. 

Колесникова, Н.В. Чабанова, В.Л. Дикань, Ю.Ф. Кулаев, Ю.С. Бараш, Н.В. 

Гненний, В.О. Котик, В.В. Котик, В.І. Куделя, О.М. Широкова, Н.В. Гриценко, В.Г. 

Яковенко, О.М. Гулай, Н.Г. Челядинові, М.Д. Жердєв, Ю.В. Мірошниченко, І.В. 

Моцна, Т.О. Тимофєєва та і ін.  
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Результати дослідження. Вантажообіг в місцевому сполученні різко 

знижується на всіх дорогах України. Таке зниження вантажообігу відбулося, 

головним чином, через те, що припинили працювати промислові підприємства 

України і, як наслідок, через спад обсягів перевезення вантажів. 

Причинами зниження вищевказаних об'ємних показників є, перш за все, 

криза в економіці України; різке зниження доходів на душу населення; а також 

розрив господарських зв'язків, в першу чергу, з Росією; а також високі митні 

прикордонні мита. 

Збільшення простою вагона на одній технічній станції пов'язано, в першу 

чергу, з технічним станом рухомого складу (а він на Україні зношений на 78 - 

83%), з тривалим нагромадженням вагонів через відсутність вантажу або 

локомотива, а також з переходом на 12 годинну робочу зміну, кількість 

оброблюваних вагонів на добу зменшилася. 

Збільшився також простий вагона під вантажною операцією на всіх дорогах 

України більш ніж в 2 рази і це пов'язано з відсутністю вантажу для формування 

полносоставного поїзда, зменшенням чисельності маневрових локомотивів, 

відсутністю навантаження в святкові і вихідні дні і затримками, пов'язаними з 

митними операціями, а також з переходом на 12 годинну робочу зміну. 

Збільшення вантажного і пасажирського рухомого складу характеризує 

збільшення амортизаційних відрахувань і витрат на капітальний та поточні 

ремонти в загальній частині експлуатаційних витрат, тобто при дуже високому 

зниженні обсягу робіт; це є теж негативним моментом який впливає на 

погіршення економічних показників залізничного транспорту та економіки 

України у цілому. Оскільки перевезення е складовою ВВП - зниження собівартості 

перевезень є першочерговою задачею, яка потребую негайного вирішення. 

Розробка науково обґрунтованих цін та тарифів на перевезення, формування 

повної, достовірної і своєчасної інформації про господарські процеси та 

результати діяльності підприємств залізниць, здійснення постійного контролю за 

раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів з 

метою виявлення резервів підвищення ефективності діяльності у більшої мірі 

знаходять своє відображення при плануванні і калькулюванні собівартості 

перевезень. Порівнюючи зміни собівартостей перевезень, бачимо, що їхнє 

зростання перевищує середнє за кілька років зростання більше ніж у 2,4 рази. 

Тобто можна стверджувати, що ці зміни повніше і своєчасніше відображають 

вплив інфляційних процесів, які відбуваються в економіці держави. На окремих 

залізницях різниця між рівнями зростання собівартості значно коливається на 

різних залізницях. 

Для аналізу експлуатаційних витрат і собівартості можна використати 

інформацію про зміни кожного елемента витрат під впливом інфляції. Вона може 

бути одержана з офіційних повідомлень про зміну цін на енергоносії, зміну рівня 

заробітної плати залізничників та ін. Оскільки такі зміни в період гіперінфляції 

проходили часто, для проведення якісного аналізу необхідно було б користуватися 

середньомісячними зваженими показниками, які враховують інфляцію. Однак за 

відсутності інформації про поточні витрати за більш короткий проміжок часу 
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користуються середньорічними показниками (індекси змін окремих елементів 

витрат, коефіцієнтів інфляції тощо), а це дещо знижує якість аналізу. 

Коригуючи кожний елемент витрат за схемою:— за винятком "всього 

витрат", яка визначається як сума всіх елементів витрат, одержимо його абсолютне 

значення з виключенням впливу інфляції [3]. 

Порівнюючи відкориговані витрати в умовних одиницях (за суміжні роки з 

найбільшим рівнем інфляції), можна зробити висновок, що непродуктивні витрати 

зросли за один рік більше, ніж у 2 рази за рахунок збільшення таких показників: 

 розриву між експлуатаційними і тарифними тонно-кілометрами (через 

передачу на електрифіковані ділянки залізничних напрямків з коротших 

тепловозних та з інших причин); 

 експлуатаційного контингенту проти встановленого за нормативами на 
обсяг перевезень; 

 витрат на ремонт рухомого складу та іншої техніки через несвоєчасність 
його проведення; 

 витрат на ліквідацію наслідків аварій, катастроф. 
Аналіз витрат з позиції їх віднесення до залежних і незалежних витрат на 

залізницях України показав, що існує аналітична залежність (рисунок) між 

питомою вагою залежних витрат (у) і зміною обсягу перевезень (х) типу 

 

у=а-bх,                    (1) 

 

де а і b— постійні коефіцієнти, розраховані за способом найменших 

квадратів. 

В свою чергу, витрати Е1 на майбутній період можна розраховувати як суму 

незалежних і відкоригованих на зміну обсягу перевезень залежних витрат: 

 

Е1=Е0ух+Е0(1-у),           (2) 

 

де Е0— загальні експлуатаційні витрати у базовому періоді. 

Підставивши значення у з формули (1) у формулу (2), отримаємо 

 

Е1= Е0[(а-bх)х+1-а+bх].       (3) 

 

Перебудувавши формулу (3), одержимо залежність між витратами 

майбутнього періоду та зміною обсягу перевезень: 

 

Е1=Е0(a1-а2x
2
+а3х).         (4) 

 

де аi—коефіцієнти, одержані з формули (3). 
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Рисунок 1 - Аналітична залежність між питомою вагою залежних витрат (у) 

і зміною обсягу перевезень (х) типу 

 

Одержана залежність подає зміну обсягу перевезень у вигляді квадратного 

рівняння, яке відображає певною мірою вплив ринкових відносин на результати 

фінансової діяльності залізниць. 

За формулою (4) після виключення впливу інфляційного фактору може бути 

розрахована і собівартість залізничних перевезень на майбутній період. 

Із врахуванням специфічних особливостей роботи залізничного транспорту 

собівартість продукції калькулюється стосовно вантажних, пасажирських 

перевезень, перевезень багажу і пошти і диференціюється щодо вантажних - у 

прямому і місцевому, пасажирських - у далекому і приміському сполученнях, а 

також за видами тяги. 

За калькуляційні одиниці приймаються такі: для перевезення вантажу і 

багажу - 10 тонно-кілометрів, пасажирів - 10 пасажиро-кілометрів, пошти - 10 

вагоно-кілометрів поштових вагонів. 

Першим етапом калькулювання собівартості перевезень є розподіл витрат 

між видами перевезень, сполучень і тяги, який провадиться по окремих статтях 

для кожного господарства залізниць згідно із загальними принципами 

калькулювання продукції (пряме віднесення витрат, їх розподіл пропорційно 

конкретним вимірникам і т.ін.) [4]. 

Розподіл витрат окремих господарств провадиться у порядку їх розміщення 

в номенклатурі витрат. 

Основні принципи щодо вдосконалення методики розподілу витрат на 

пасажирські і вантажні перевезення та за видами тяги і сполучень мають бути 

пов'язані з якісно новим підходом, який враховує рівень ринкових відносин, 

формування і розподіл витрат є науковою новизною автора. 

Значне зниження обсягу перевезень вимагає докорінного перегляду 

багатьох положень, пов'язаних з організацією діяльності господарства, зміною 

технологій перевезень, що потребує удосконалення різних форм обліку, який 

базувався б на принципі зменшення обсягу звітних показників, сучасного 

прозорого обліку при одночасному підвищенні якості інформаційного 

забезпечення. 

У зв'язку з цим необхідно групувати частину статей номенклатури витрат по 

господарствах залізниць. Це потребує перегляду і обґрунтування багатьох 

вимірників для розподілу витрат між різними видами робіт [4]. 
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Принципово новий підхід до розподілу основних витрат, 

загальногосподарських витрат всіх залізниць між видами перевезень, сполучень і 

тяги полягає в тому, що заробітна плата як елемент витрат, яка свого часу 

об'єктивно відображала взаємозалежність багатьох узагальнюючих економічних 

показників, в період економічних криз втратила свою визначальну властивість і 

об'єктивно відображає господарсько-фінансовий стан підприємств порівняно з 

показником заробітної плати. Його застосування в деякій мірі виключатиме 

можливість завищення собівартості продукції підприємств з високою питомою 

вагою заробітної плати і підвищить інтерес до зменшення частки трудових витрат 

в собівартості продукції. Це дозволить також значно скоротити трудомісткість 

розрахунку з виділенням заробітної плати із багатьох позицій і може спростити 

форму звіту шляхом виключення графи "у тому числі заробітна плата" при 

одночасному збереженні, а по багатьох господарствах і підвищенні точності 

розрахунків. 

В багатьох господарствах пропонується використовувати вимірник "раніше 

розподілені витрати", який об'єктивніше відображає реальне віднесення витрат до 

видів перевезень порівняно з вимірниками, які характеризують роботу рухомого 

складу чи інших технічних засобів. 

В нових економічних умовах, тобто при роботі зі зміненими умовами 

експлуатаційної діяльності, обґрунтованим є застосування інших вимірників 

порівняно з тими, що використовувались раніше. Так, витрати на утримання 

відновлених поїздів, на вантажні і пасажирські перевезення доцільно розподіляти 

пропорційно загальному пробігові локомотивів замість лінійного, оскільки значна 

частина виконуваних робіт пов'язана з ліквідацією аварій на маневрах. 

Нами також обґрунтовано зміни чинних ї введення нових коефіцієнтів при 

розподілі витрат в господарствах залізниць за видами перевезень, сполучень і тяги. 

По господарству колії запропоновано розподіляти витрати пропорційно 

тонно-кілометрам брутто вагонів і локомотивів для вантажного і пасажирського 

руху, а також використовувати коефіцієнт 1,0 [1]. 

По господарству електропостачання витрати на спрацювання контактного 

проводу мають залежати від   кількості   "пройдених" пантографів всіх поїздів. 

При розподілі витрат пасажирського господарства, пов'язаних з продажем 

квитків на пряме і приміське сполучення, коефіцієнт приведення відправлених 

пасажирів у приміському сполученні до прямого потребує перерахунку у зв'язку зі 

зміною умов продажу квитків і перевезень. 

Проведено розрахунки розподілу витрат господарства колії за 

обґрунтованим в методиці вимірником - тонно-кілометрами брутто вагонів і 

локомотивів по видах перевезень. 

Тонно-кілометри брутто локомотивів розраховуються шляхом 

перемноження середньої маси локомотива (електровоза чи тепловоза), який 

працює у тому чи іншому русі, на його загальний пробіг (без іншого умовного). 

Цей вимірник враховує і тонно-кілометри брутто маневрових локомотивів, які 

працюють з вагонами на станційних коліях. 

Середня маса локомотива розраховується за структурою локомотивного 

парку з урахуванням маси конкретних типів локомотивів. В цілому по УЗ України 
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середня маса електровоза, який працює у пасажирському та вантажному русі, 

тепловоза у пасажирському та вантажному русі. 

Визначення співвідношення тонно-кілометрів брутто вагонів і локомотивів 

за відповідний період показало, що розходження по цьому показнику становить 

1,4 %, що свідчить про вірно вибраний нами спосіб розподілу витрат, який значно 

скорочує трудомісткість розрахунків. 

Для обґрунтування коефіцієнтів приведення продажу квитків у прямому 

сполученні до приміського було проаналізовано роботу касирів, звітність про 

кількість проданих проїзних квитків, виготовлених на різній 

квитководрукувальній техніці, її структуру на окремих залізницях і по УЗ в 

цілому, визначено співвідношення цих показників, яке в сучасних умовах складає 

1:5. Цей коефіцієнт рекомендовано використовувати для всіх залізниць України 

замість раніше прийнятого на рівні 1:20 [1]. 

В господарстві колії при розподілі витрат на вантажні і пасажирські 

перевезення обґрунтовано використовувати два показники: тонно-кілометри 

брутто вагонів і локомотивів і вагоно-кілометри. А через те, що в показнику 

тонно-кілометри брутто локомотивів враховано умовний пробіг маневрових 

локомотивів відпала необхідність розподілу витрат господарства на утримання 

головних і станційних колій. Результати розрахунків не виходять за межі 

допустимих нормативів. 

В локомотивному господарстві обґрунтовано інший підхід до розподілу 

витрат на ремонти і екіпірування локомотивів, без попереднього розподілу цих 

витрат на пасажирські і вантажні перевезення і маневрову роботу: витрати на 

ремонти поїзних локомотивів і їх екіпірування розподіляються на пасажирські і 

вантажні перевезення пропорційно локомотиво-кілометрам з урахуванням 

коефіцієнта збільшення у вантажному русі, витрати на ремонт маневрових 

локомотивів - пропорційно витратам, пов'язаним з маневровою роботою на 

пасажирських, вантажних, сортувальних та інших станціях. 

Витрати господарств електропостачання на технічне обслуговування та 

поточний ремонт контактної мережі доцільно розподіляти пропорційно 

електровозо-кілометрам лінійного пробігу та секціє-кілометрам електропоїздів без 

коригування секціє-кілометрів, тому що спрацювання контактного проводу 

залежить від кількості пройдених пантографів і зупинок поїздів. 

Витрати на утримання відновлених поїздів повинні розподілятися 

пропорційно локомотиво-кілометрам загального пробігу, тому що значна частина 

робіт пов'язана з ліквідацією аварій підчас маневрових робіт. Витрати на 

деповський ремонт пасажирських вагонів слід розподіляти на ремонт 

пасажирських і багажних вагонів пропорційно їх паркам. 

Витрати інших господарств, що розподілялися за допомогою коефіцієнтів, 

які враховують зняття пропускної спроможності залізничних ділянок, 

пропонується розподіляти пропорційно не коригованим вимірникам. тому що із 

значним скороченням обсягу вантажних перевезень вони втратили те значення, 

яке мали в період інтенсивного руху поїздів. 
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Витрати, які раніше розподілялися пропорційно локомотиво-кілометрам та 

поїздо-кілометрам електро- і дизель-поїзді в, потрібно відносити на різні види 

перевезень пропорційно вагоно-кілометрам. 

При розподілі витрат на перевезення вантажів в прямому та місцевому 

сполученні запропоновано інший принцип віднесення цих витрат, який враховує 

зміни, що відбулися в експлуатаційній діяльності та в економіці залізниць України. 

Суть запропонованого підходу зводиться до наступного. Витрати окремих 

господарств пропонується розподіляти пропорційно до обґрунтованих вимірників 

без попереднього їх розподілу на початково-кінцеві й інші операції та категорії 

вантажних поїздів. Обґрунтовано також інший спосіб розрахунку пробігу в 

місцевому сполученні вантажних вагонів, пропорційно до якого розподіляється 

певна частина витрат вагонного господарства. Це пов'язане з тим. що при 

розрахунках пробігу вантажних вагонів в місцевому сполученні за методикою 

чисельні значення цих показників відрізнялись від звітної офіційної статистики до 

19 %, що свідчить про недосконалість прийнятого способу розподілу витрат на 

перевезення вантажів в прямому і місцевому сполученнях [2]. 

Визнано за доцільне визначати пробіг вантажних вагонів в місцевому 

сполученні через показники офіційної статистики: щодо навантажених вагонів в 

місцевому сполученні і середньої дальності перевезень вантажів в ньому, що 

більш точно і об'єктивно визначає роботу вантажних вагонів порівняно з 

показником співвідношення статичного навантаження по видах сполучень. 

При розподілі витрат на перевезення вантажів по видах сполучень 

локомотивного господарства і господарств перевезень які пов'язані з маневровою 

роботою, визначено показник "навантажені і розвантажені вагони"; всі інші 

витрати розподіляються пропорційно приведеним тарифним тонно-кілометрам по 

видах сполучень з урахуванням коефіцієнта збільшення витрат на перевезення в 

місцевому сполученні. Витрати вагонного господарства розподіляються 

безпосередньо на види сполучень пропорційно кількості навантажених вагонів та 

вагоно-кілометрів по видах сполучень. Витрати інших господарств на види 

сполучень розподіляються пропорційно раніше розподіленим по господарствах 

вантажної і комерційної роботи, господарств перевезень, вагонного та 

локомотивного. Розподілені за розробленою методикою витрати на вантажні і 

пасажирські перевезення по всіх господарствах залізниць відрізняються від 

розрахованих за діючою методикою в межах 12-15 % [3]. 

За розробленою методикою розрахунку та аналізу витрат, що впливають на 

собівартість залізничних перевезень можна точніше визначити її рівень по видах 

перевезень як в окремих господарствах, так і в цілому на залізницях, проводити 

гнучку тарифну політику, більш якісно обґрунтовувати різні технічні, технологічні 

та інші заходи; в період інфляції своєчасно реагувати на зміни ринкової 

кон'юнктури, вишукувати резерви підвищення ефективності і якості транспортних 

послуг. Аналіз діяльності УЗ у цілому. свідчить, що в цілому навантаження 

знизилася на 72%. В цілому це пов'язано з тим, що практично не працює 

промисловість в Україні. Зокрема, різке падіння навантаження по кам'яному 

вугіллю, нафти і нафтопродуктів. Обсяг навантаження зерна і продуктів перемолу 

значно виросли як експорт [5]. 
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Однією з найважливіших завдань галузі була і залишається проблема 

скорочення витрат на перевезення. При цьому її рішення не повинно замикатися 

тільки на транспортних витратах. Транспорт є особливою галуззю виробництва, в 

якій поряд з економічними витратами важливо значення мають фінансові ефекти 

не тільки з точки зору поліпшення всіх економічних результатів роботи галузі, а й 

впливу на них діяльності інших підрозділів, їх конкурентоспроможності, 

можливості інвестиційної діяльності та ін. Так, свого часу для оцінки ефективності 

витрат професори Л.О. Позднякова, та О.Г. Дейнека запропонували 

використовувати на транспорті логістичні методи [4]. При цьому сумарний ефект 

рекомендовано розраховувати за повними витратами на виробництво, 

переміщення і споживання продукції. Звичайно, такий підхід зажадає нових 

теоретичних та методичних рішень. Разом з тим це дасть можливість суттєво 

розширити економічну сутність категорії витрат і об'єктивність оцінки вибору 

варіантів. а також дозволить розрахувати витрати по повному циклу з 

урахуванням якості виробництва і транспортування продукції, її збереження, 

оцінки ступеня екологічності перевозок.  

При аналізі ефективності витрат також необхідно в порівнянних умовах 

оцінювати зміну поточних витрат, капітальних вкладень, основних фондів, 

фінансових показників (доходів, прибутку), визначати взаємозв'язок цих порівнянь 

між собою, врахувати вплив на них якості роботи і інших чинників. 

Таким чином, в такій постановці процес управління витратами на 

залізничному транспорті повинен розглядатись комплексно, впливати на всі види 

витрат і об'єднувати всі вартісні витрати (одноразові і поточні). 

В основних напрямках розвитку і соціально-економічної політики 

залізничного транспорту на період до 2020-2025 рр. для скорочення 

експлуатаційних витрат намічено технічні засоби привести у відповідність з 

фактичними обсягами роботи шляхом удосконалення технологічних процесів і 

здійснення структурних перетворень в галузі. 

Важливим заходом, що вимагає глибокого аналізу та економічного 

обґрунтування, є поетапне укрупнення залізниць і перехід їх на роботу без 

відділень, що пов'язано з передачею функцій відділень по плануванню 

експлуатаційних витрат і розрахунками собівартості робіт структурних 

підприємств. Оптимізувати структуру управління і домогтися реального ефекту 

можливо тільки за рахунок зміни управлінських функцій у всіх ланках на основі 

широкого використання засобів інформатики. Тоді реалізація даного завдання 

дозволить не тільки знизити прямі витрати на управління, але і забезпечити 

додаткову економію за рахунок створення інформаційних умов для прийняття 

найбільш ефективних заходів. 

Вирішення питань, пов'язаних зі скороченням витрат та управління ними, 

має отиратися на добру аналітичну базу. В наступний час тільки переклад обліку 

витрат в реальний режим часу дозволить управляти витратами, а також об'єктивно 

вичленувати такий фактор як інфляція. Тут особливий інтерес представляє 

система моніторингу яка застосовується в великих зарубіжних концернах Франції, 

Італії та інших країн світу. Вона полягає в тому, що завдяки оснащенню 

«структурних підприємств» технічними засобами і каналами зв'язку, налагодженні 
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програмного забезпечення звітна форма про витрати носить наскрізний характер і 

може бути отримана в реальному режимі часу з будь-яким ступенем дізагрегаціі 

аж до первинних документів. Крім того, ця форма може бути доповнена звітом 

про натуральних показниках, що, нарешті, зробить можливим найбільш точно 

враховувати інфляційний фактор. Важливо відзначити і те, що більш 

обґрунтованим в такій системі стане розподіл витрат на залежні і не залежні від 

обсягу роботи. 

В результаті проведення реформ щодо зміни структури управління 

залізниця буде виконувати цілий ряд додаткових функцій, серед яких розподіл 

витрат за видами перевезень, тяги і повідомлення, категоріям поїздів і ін. В цих 

умовах важливо враховувати витрати за галузевим принципом обліку з розподілом 

їх на залежні і які не залежать від обсягу роботи. У зв'язку з цим становить 

науковий і практичний інтерес дослідження закономірностей зміни розміру і 

структури експлуатаційних витрат, витратних ставок і собівартості перевезень в 

залежності від обсягу роботи. Треба відзначити, що залежність витрат доріг від 

обсягів перевезень одна з найбільш важливих і складних проблем конкретної 

економіки транспорту. Рішення їх необхідно для виробництва техніко-

економічних розрахунків, визначення рівня тарифів та витратних ставок, від яких 

залежить якість аналізу витрат залізничних підприємств. Ними була розроблена 

методика розрахунку собівартості перевезень в залежності від зміни умов роботи 

доріг, яка дозволяла визначати витрати на перевезення за поточний і 

перспективний періоди [2]. 

Численними дослідженнями доведено, що всі витрати залізниць в тій чи 

іншій мірі залежать від розмірів руху. Однак ступінь залежності різних груп і 

статей експлуатаційних витрат від розмірів руху неоднакова і коливається в 

значних межах. Істотні експлуатаційно-економічні зміни в роботі залізниць, що 

відбуваються в останні роки, обумовлюють необхідність дослідження залежності 

експлуатаційних витрат від обсягу перевезень. Руйнування стійких форм 

взаємовідносин і зв'язків (міжгосподарських, транспортних, юридичних, правових 

і фінансових), скорочення доріг після відокремлення Криму і Донбасу, інфляційні 

процеси призвели до того, що багато статистичних даних стали реально 

непорівнянними в їх динаміці і не можуть бути використані для отримання різних 

функціональних залежностей та прогнозування економічних показників. Крім 

того, в останні роки змінилися і форми статистичної звітності та обліку структури 

експлуатаційних витрат в цілому і по галузях господарства. Раніше аналіз 

залежних від обсягу роботи витрат проводився, як правило, в умовах стабільної 

економічної ситуації і безперервного зростання обсягів перевезень. Тоді при 

річному варіанті аналізу відносна величина мінливих витрат становила 35-45%, а 

при перспективному без розвитку пропускної спроможності - 45-55% загальної 

величини витрат. Розрахунки залежності експлуатаційних витрат від обсягів 

перевезень в сучасних умовах показали, що частки залежних витрат істотно 

відрізняються від даних, отриманих в результаті попередніх досліджень. Так, для 

умов річного варіанти аналізу (2018 р.) частка залежних витрат в середньому на 

залізницях Україні склала 56,7%. Серед основних причин, що викликали таку 
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зміну в складі експлуатаційних витрат доріг, можна назвати зміни структури 

витрат і характеру початкового об'єму перевезень [1]. 

При цьому можна помітити, що чим менше період часу, за який аналізується 

залежність експлуатаційних витрат від обсягу перевезень, тим менша частка 

витрат реагує на його зміну. У межах короткого періоду під впливом зміни 

розмірів руху практично знаходяться лише ті витратні групи, які самим прямим і 

безпосереднім чином пов'язані з розмірами роботи з утримання бригад, витратами 

на паливо і ін. При аналізі витрат за більш тривалий період без розвитку технічних 

засобів діапазон витрат, що відносяться до залежних від руху, буде трохи ширше, 

так як ряд видаткових статей, які в межах короткого періоду можна було вважати 

постійними, виявляються вже залежними в тій чи іншій заходів від обсягу 

перевезень. Ступінь змінності витрат з часом пов'язували не тільки вітчизняні 

дослідники-економісти, а й зарубіжні фахівці. Так, в теорії фірми вони виділяють 

витрати короткострокового і довгострокового періодів часу. Розмежування цих 

даних має важливе значення для аналізу витрат і особливостей поведінки фірми в 

умовах різних типів ринкових структур. Істотна відмінність частки змінних витрат 

від отриманих раніше пояснюється перш за все тим, що дослідження проводилися 

в різні періоди часу і в неоднакових умовах. В сучасних умовах на величину 

експлуатаційних витрат доріг впливає ряд факторів, викликаних економічною 

ситуацією, що склалася не тільки в галузі, а й економіці країни. Серед них можна 

виділити такі чинники, як нерівномірне зміна обсягів перевезень по регіонах 

країни, інфляційні процеси та ін. 

Дійсно за період з 2012 по 2017р.р. по залізницях України спостерігалася 

стійка тенденція спаду обсягу перевезень. При цьому його зміна по окремих 

дорогах було нерівномірним, але незважаючи на загальне зниження обсягів 

перевезень, спостерігався відносний приріст обсягу наведеної роботи в порівнянні 

з 2010 р це спостерігається на ряді доріг, яка виконує найбільший обсяг 

перевезень, де характерно зниження темпів падіння обсягу перевезень порівняно з 

2010р. Природно, що нерівномірність зміни обсягу перевезень по різних дорогах 

не могла не вплинути на залежність експлуатаційних витрат. 

Інфляційні процеси також значно ускладнюють визначення залежності 

транспортних витрат від обсягу перевезень, оскільки витрати являють собою 

грошові, тимчасові і кількісні показники. Інфляція проявляється, перш за все, в 

зміні рівня цін (особливо це виражається на різні ціни на придбання палива і 

електроенергії, особливо для тяги поїздів), які впливають на рівень 

експлуатаційних витрат в частині змінної (залежної) і умовно-постійної 

(незалежної) складовою в кінцевому рахунку в собівартості перевезень [1].  

Після 2010 року спостерігалося підвищення рівня цін, яке призвело до 

збільшення реальних експлуатаційних витрат. У 2010-2017 рр., за даними 

Держкомстату України, мала місце стійка тенденція зростання споживчих цін на 

товари та послуги в порівнянні з 2005р. Тенденції в ціноутворенні формувалися в 

основному під безпосереднім впливом зростання витрат, викликаного 

підвищенням цін на енергоносії, що зумовило подорожчання транспортних 

послуг. Значний вплив на ці тенденції надали посилився спад виробництва і 

продовжував наростати криза неплатежів. 
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У такій ситуації величина експлуатаційних витрат за різні періоди часу 

може бути порівнянна тільки в тому випадку, якщо не змінюється вартість 

грошової одиниці. Тому виникає необхідність процесу коригування поточних 

експлуатаційних витрат з урахуванням інфляції. Даний процес заснований на 

застосуванні так званого дефлятора, або вільного індексу споживчих цін на товари 

та послуги, який представляє відношення сукупної ціни на них в поточному році 

до сукупної ціною аналогічного набору їх в базовому році. Найбільш простим і 

прямим методом коригування експлуатаційних витрат є поділ завищеною 

величини реальних витрат на індекс цін у десятковій формі [1]. 

Висновки та наукова новизна. Таким чином, можна визначити величину 

реальних витрат в різні роки при припущенні про незмінному рівні цін, 

починаючи з базового року і протягом досліджуваного періоду. 

Вплив згаданих чинників показав також розрахунок і аналіз 

експлуатаційних витрат за основними господарствам залізниць за 2017 р. При 

цьому за величиною достовірності апроксимації, тобто величиною, що визначає 

тісноту зв'язку між показниками, експлуатаційні витрати більшості господарств 

мають явно не прямолінійний характер. Це говорить про те, що в сучасних умовах 

на величину експлуатаційних витрат впливає не тільки обсяг перевезень, а й інші 

чинники. При цьому слід мати на увазі, що для практичних цілей найбільш 

прийнятною залишається лінійний тип залежності. Однак якщо говорити про 

сутнісну характеристику зв'язку витрат з обсягом перевезень, то більш точною є 

залежність нелінійного характеру, наприклад кривими параболічного характеру. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ В 

ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Актуальність. За сучасних умов господарювання, вітчизняним 

підприємствам, як складовим соціально-економічної системи держави,  

необхідно, з одного боку, орієнтуватись на зміни в екзогенному середовищі 

функціонування, а з іншого – постійно підвищувати результативність 

діяльності самого підприємства. Процес реформування базових галузей 

економіки, до яких відноситься залізничний транспорт, вимагає застосування 

сучасних методів та інструментів менеджменту. Конкурентна боротьба і 

умови ринку, що постійно змінюються, змушують виробничі підрозділи 

залізничного транспорту підвищувати ефективність своїх систем управління, 

безперервно актуалізувати свої стратегічні цілі. З цією метою підприємства 

залізничного транспорту повинні застосовувати нові інструменти та 

технології управління, що здатні передавати стратегію підприємства на 

рівень його оперативного управління і забезпечувати зниження собівартості 

продукції (робіт, послуг).   

Одним з ключових інструментів управління, що забезпечує 

взаємозв'язок стратегії компанії з короткостроковими завданнями окремих 

підрозділів, є технологія бюджетування. В сучасних умовах бюджетування є 

однією з ефективних форм координації планів взаємопов'язаних структур. У 

світовій практиці бюджетування - це елемент менеджменту, орієнтований на 

управління організацією в монетарному вимірі.  Процедура бюджетування є 

правилом для західних компаній і стала нормою для вітчизняних 

підприємств.  

Результати дослідження. Розроблення системи бюджетів проведено 

на прикладі виробничого підрозділу «Локомотивне депо» регіональної філії 

N-залізниця АТ «Укразалізниця». 

Відправним етапом процесу бюджетування є бюджет продаж 

(реалізації). Прогнозуються продажі, які (за реальності прогнозу) 

трансформуються у бюджет продаж. Розроблення бюджету продаж є 

складним процесом.  

Обсяг реалізації визначається не тільки виробничою потужністю 

підприємства, але й факторами кон’юнктури:  

 діяльністю конкурентів;  
 положенням на національному і світовому ринках, їх невизначеністю 

і непередбаченістю (особливо це стосується підприємств з великою часткою 

продажу на світовому ринку, де невизначеність посилюється іноземною 

конкуренцією, коливанням курсів валют та іншими факторами);  
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 політикою ціноутворення; коливаннями попиту і пропозиції; 

результативністю реклами; якістю продукції, тощо. 

Бюджет продаж – це найважливіший розрахунок, який є основою 

бюджетування, враховує конкурентну позицію підприємства та напрями її 

поліпшення. 

Бюджет продаж і його структура визначають рівень і загальний 

характер усієї діяльності підприємства, впливають на ряд інших бюджетів, 

які побудовані на інформації, визначеної в бюджеті продаж. 

Прогноз продаж – основа планування виробництва, а бюджет продаж –

бюджету виробництва (для локомотивного депо – бюджет перевезень). 

Бюджет перевезень показує, який повинен бути обсяг перевезень, щоб 

забезпечити запланований обсяг продаж (доходів)  і необхідний рівень 

запасів.  

Складений на основі прогнозу бюджет перевезень локомотивного депо 

наведено в таблиці  1.  

 

Таблиця  1 

Бюджет продаж (перевезень) локомотивного депо 

Показник 

Квартал Всього  

за рік 1 2 3 4 

обсяг перевезень, млн. ткм брутто 1799,1 1877,3 2111,9 2033,7 7822,0 

доходна ставка, грн/чол 41,125 53,206 52,549 41,837 47,294 

доход від перевезень, тис.грн 73986,4 99881,6 110979,6 85084,4 369932,0 
 

В основу складання бюджету перевезень покладено величину 

прогнозних значень обсягів відправляння пасажирів та доходної ставки, які 

були результатом аналізу можливих реальних варіантів.  Отже доход від 

перевезень локомотивного депо очікується 369932 тис.грн. 

Бюджет прямих витрат – це плановий документ, у якому відбиті 

витрати на матеріали і на оплату праці за бюджетний період. 

Цей бюджет складається на основі даних бюджету перевезень і 

планових даних по матеріальним та трудовим витратам з розподілом за 

кварталами. 

Бюджет прямих витрат локомотивного депо представлений у  

таблиці  2. 
 

Таблиця  2  

Бюджет прямих витрат на перевезення, тис.грн 

Показник 

Квартал Всього  

 за рік 1 2 3 4 

матеріали  7840,7 8795,2 9204,3 8249,8 34090 

витрати на оплату праці 13025,1 14610,8 15290,4 13704,7 56631 

відрахування на соціальні заходи  5014,7 5625,2 5886,8 5276,3 21802,9 

Всього 25880,5 29031,2 30381,5 27230,8 112523,9 
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Бюджет інших прямих витрат містить у собі  прямі витрати,  необхідні 

для перевезень за бюджетний період. Вони містять у собі витрати на паливо, 

електроенергію, амортизацію,  ремонт та інші прямі витрати [6].  

Бюджет інших прямих витрат представлений у таблиці 3.  

 

Таблиця  3  

Бюджет інших прямих витрат на перевезення, тис.грн 

Показник 

  

Квартал Всього за  

рік 1 2 3 4 

паливо  40397,1 47526,0 31684,0 38812,9 158420 

електроенергія  15295,2 17857,2 11904,8 14466,8 59524 

амортизація  6567,4 7409,4 6960,4 7128,8 28066 

інші -3302,4 -3836,3 -2909,1 -2804,2 -12852 

Всього 58957,3 68956,3 47640,1 57604,3 233158 
 

Бюджет витрат від підсобно-допоміжної діяльності являє собою 

деталізований план витрат на перевезення витрат, відмінних від прямих, які 

необхідні для виконання плану перевезень. 

 Метою складання цього бюджету є інтеграція всіх бюджетів витрат з 

ПДД, розроблених менеджерами по перевезенням і допоміжній діяльності та 

формування інформації для обчислення нормативів цих витрат на плановий 

період. 

Бюджет від підсобно-допоміжної діяльності представлений у таблиці 4.  

 

Таблиця  4  

Бюджет витрат від підсобно-допоміжної діяльності, тис.грн 

Показник 

Квартал Всього 

за рік 1 2 3 4 

Змінні витрати від ПДД  

матеріали  655,2 925,0 1079,2 1194,8 3854,3 

паливо  48,8 68,9 80,4 89,0 287,0 

електроенергія  70,4 99,4 115,9 128,3 414,0 

амортизація  127,2 179,6 209,6 232,0 748,4 

оплата праці  1275,3 1800,4 2100,4 2325,5 7501,5 

відрахування  478,1 674,9 787,4 871,8 2812,2 

інші  187,5 264,6 308,8 341,8 1102,7 

всього змінних витрат  2842,4 4012,8 4681,6 5183,2 16720,1 

Постійні витрати від ПДД 

матеріали  -67,6 -67,6 -67,6 -67,6 -270,3 

паливо  55,8 55,8 55,8 55,8 223,1 

електроенергія  4,0 4,0 4,0 4,0 16,1 

амортизація  15,6 15,6 15,6 15,6 62,2 

оплата праці  56,7 56,7 56,7 56,7 226,6 
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Продовження таблиці 4 

відрахування  21,7 21,7 21,7 21,7 86,6 

інші  69,5 69,5 69,5 69,5 277,9 

всього постійних витрат  155,6 155,6 155,6 155,6 622,2 

всього витрат від ПДД  2998,0 4168,4 4837,2 5338,8 17342,3 

 

Таким чином, бюджет витрат від ПДД складає 17342,3 тис.грн, у т.ч. 

змінні витрати – 16720,1  тис.грн, постійні – 622,2  тис.грн. 

Бюджет собівартості перевезень – це плановий документ, у якому 

приведений розрахунок собівартості робіт, що передбачається виконати в 

бюджетному періоді. 

Бюджетна собівартість перевезень визначається на основі бюджетів 

використання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших 

прямих витрат та витрат від ПДД . 

Бюджет собівартості перевезень  представлений у таблиці  5. 

 

Таблиця  5  

Бюджет собівартості перевезень, тис.грн 

Показник 

Квартал Всього за  

рік 1 2 3 4 

прямі матеріальні витрати 11520 12240 14040 11880 34090 

загальні витрати на оплату праці 3600 3910 4485 3795 78434 

інші прямі витрати 15120 16150 18525 15675 233158 

витрати від ПДД 5100 7200 8400 9300 17342 

собівартість перевезень 35340 39500 45450 40650 363024 

 

Таким чином, бюджет собівартості перевезень склав 363024 тис.грн. 
Бюджет  адміністративних витрат – плановий документ, що відображає 

очікувані витрати на керування  й обслуговування підприємства в цілому. 

Бюджет адміністративних витрат являє собою деталізований план 

поточних операційних витрат, відмінних від витрат, безпосередньо 

пов’язаних з виробництвом і збутом, необхідних для підтримки діяльності 

підприємства загалом. Бюджет необхідний для контролю адміністративних 

витрат. Велику частину цього бюджету складають постійні витрати. 

Бюджет адміністративних витрат представлений у таблиці  6. 

Таким чином, наступним кроком бюджетування буде складання 

прогнозного звіту про фінансові результати.   

Бюджетний звіт про фінансові результати – проформа фінансової 

звітності, складена до початку звітного періоду, що відображає фінансовий 

результат [2] передбачуваної фінансової діяльності. Звіт про фінансові 

результати складається на основі формування: бюджету доходів 

підприємства на прогнозний період з розподілом їх за видами діяльності 

(операційна, інвестиційна, фінансова); бюджету собівартості перевезень  

локомотивного депо на прогнозний період; бюджету операційних витрат [3].  



327 
 

Таблиця  6  

Бюджет адміністративних витрат, тис.грн 

Показник 

Квартал Всього 

 за рік 1 2 3 4 

фонд оплати праці 384,1 341,4 412,6 284,5 1422,7 

відрахування на соціальні заходи 144,0 128,0 154,7 106,7 533,5 

матеріали 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

паливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

електроенергія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

амортизація 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші витрати 102,9 91,5 110,5 76,2 381,1 

Всього 631,2 561,0 677,9 467,5 2337,7 
 

Прибуток від операційної діяльності у локомотивному депо планувався 

у розмірі 7262,7 тис.грн, чистий прибуток повинен був складати  

7262,7 тис.грн. 

Бюджетний звіт про фінансові результати локомотивного депо надано у 

таблиці  7. 

Таблиця  7  

Бюджетний звіт про фінансові результати, тис.грн 

Стаття Сума 

1 Фінансові результати  

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
369932 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  363024 

валові:   

 – прибуток  6908 

інші операційні доходи  1077 

адміністративні витрати 2338 

витрати на збут   

інші операційні витрати 3075 

фінансові результати від операційної діяльності:   

 – прибуток  2572 

2 Елементи операційних витрат  

матеріальні витрати  256559 

витрати на оплату праці 65782 

відрахування на соціальні заходи  25235 

амортизація  28877 

інші операційні витрати  -9995 

всього  366457 
 

Далі складається прогнозний баланс. 

Координація та узгодження показників окремих прогнозів між собою 

та у розрізі дотримання стратегічних цільових установок підприємства 
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відбувається у зведеному (інтегрованому) прогнозі. Роль такого прогнозу 

можуть відігравати річні (квартальні, місячні) плани балансового звіту 

підприємства. В ньому відображаються наслідки впливу показників системи 

прогнозів на активи та пасиви.  

Прогнозний баланс складається на основі очікуваних показників 

поточного періоду та прогнозних змін в окремих статтях і розділах, які 

очікуються в плановому періоді. Розрахунок планових показників балансу 

здійснюється з використанням інформації, яка міститься в інших планах, 

зокрема:  зміни у складі необоротних активів випливають з плану інвестицій 

та амортизаційних відрахувань;  прогнозні показники окремих статей 

оборотних активів розраховуються з використанням плану товарно-

матеріальних запасів, плану виробництва, графіків грошових надходжень від 

реалізації продукції та інкасації дебіторської заборгованості тощо; планові 

показники власного капіталу розраховуються, виходячи з даних плану 

ліквідності, плану інвестицій, плану фінансових результатів і нормативів 

розподілу прибутку; зміни у складі позичкового капіталу визначаються на 

основі графіків погашення банківських кредитів, прогнозу інвестицій, планів 

матеріально-технічного постачання, прогнозу ліквідності тощо [6]. 

Також прогнозний баланс комерційної діяльності підприємства можна 

складати методом відсоткового відношення до продаж. Він ґрунтується на 

тому, що на рух активів підприємства впливають зміни обсягу реалізації. При 

скороченні обсягу продаж зменшується сума активів і, навпаки, при 

зростанні продаж виникає необхідність у збільшенні суми активів. 

Метод відсотків передбачає диференціацію активів. Виділяються 

активи, на які впливають зміни обсягу продаж (вони називаються 

спонтанними), й активи, незалежні від цих змін. Більша частина активів 

залежить від обсягу продаж. Так, дебіторська заборгованість, товарно-

матеріальні запаси прямо пов’язані зі зменшенням або збільшенням продажу. 

Аналогічно визначаються статті пасиву балансу за змін, що 

відбуваються. Так, збільшення кількості зайнятих приведе до зростання 

показника “нарахована, але не виплачена заробітна плата”, зросте також сума 

“нарахованих податків” через збільшення бази для оподаткування. Для 

розрахунку прогнозного балансу необхідно, перш за все, проаналізувати 

баланс за попередній рік.  

Такий розрахунок можливий за задовільного фінансового стану 

підприємства і аналогічного рівня запасів сировини, дебіторської 

заборгованості тощо. Якщо ж передбачаються зміни, то відповідно і 

прогнозовані активи / пасиви визначаються із врахуваннями відсотку їх 

зростання чи падіння. 

Якщо сума визначених (розрахованих) пасивів не покриває всі активи, 

то підприємству необхідно додатково збільшити фонди підприємства на 

різницю між пасивами та активами.  

Сума коштів, що необхідна підприємству, покривається за рахунок 

зростання заборгованості або збільшення власного капіталу. При визначенні 

джерел фінансування враховується структурна політика щодо формування 
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капіталу.  

Отже, прогнозний баланс – це проформа фінансової звітності, що 

містить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства, який 

очікується в результаті запланованих операцій [6]. 

Валюта бюджетного балансу складає 169140 тис.грн (таблиця  8). 
 

Таблиця  8  

Прогнозний баланс локомотивного депо, тис.грн 

Актив Сума Пасив Сума 

основні засоби 148000 статутний капітал 14159 

нематеріальні активи 120 нерозподілений прибуток 73000 

незавершене будівництво 400 інший додатковий капітал 79000 

довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

70 Забезпечення 1190 

Запаси 5000 
кредиторська заборгованість  

за роботи, послуги 
600 

дебіторська 

заборгованість  
15000 

поточні зобов'язання по розрахункам 
1101 

грошові кошти 500 інші поточні зобов’язання 30 

витрати майбутніх 

періодів 
50 

доходи майбутніх періодів 
60 

Баланс 169140 Баланс 169140 
 

Наступним кроком є складання бюджету Звіту про рух грошових 

коштів. 

Необхідність прогнозу руху грошових коштів зумовлена тим, що 

менеджмент підприємства повинен мати інформацію не лише про зміни в 

складі майна підприємства і джерелах його формування, доходах і витратах, 

а й про грошові надходження та виплати, які очікуються протягом планового 

періоду. Прогноз руху грошових коштів враховує надходження цих коштів, 

їх видатки, чистий грошовий потік (надлишок або дефіцит), початкове і 

кінцеве сальдо банківського рахунку [1,2,6].  

План руху грошових коштів може мати як короткостроковий (місяць, 

квартал), так і довгостроковий характер (на кілька років). Базові прогнозні 

розрахунки руху грошових коштів у короткостроковому періоді можна легко 

розширити на кілька періодів, використавши при цьому цільові орієнтири, 

що містяться у стратегічних довгострокових планах, і таким чином 

трансформувати короткострокове планування у довгострокове. 

В основі планування руху грошових коштів лежить інформація, 

наведена в зведеному фінансовому плані (балансі) та прогнозних 

розрахунках фінансових результатів (прибутків і збитків) [7]. 

Прогнози грошових потоків є більш достовірними на найближчий час, 

ніж на далеку перспективу. Побудова “бюджету грошових коштів” 

починається з аналізу надходжень за реалізовану продукцію.  
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Грошові кошти, що надходять від продажу продукції (робіт, послуг), 

використовуються підприємством і, відповідно, складається розпис витрат.  

Розпис витрат використовується для прогнозування суми чистих грошових 

потоків, а також складання бюджету грошових доходів і видатків на кожний 

місяць.  

У табл. 9 наведено спрощену схему планування руху грошових потоків.  
 

Таблиця 9 

Прогнозний звіт про рух грошових коштів локомотивного депо, тис.грн 

Стаття 

За звітний період 

Надход- 

ження 
Видаток 

I Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 

 

7 262,7 

 

 

Коригування на:  

     амортизацію необоротних активів 

3 367,8 

 

Х 

     збільшення (зменшення) забезпечень 95,8 - 

     збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 4284,9  

Витрати на оплату відсотків  х 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих 

оборотних активах 

15011,2 - 

Зменшення (збільшення): 

     оборотних активів 

- 2004,0 

 

     витрат майбутніх періодів 23,8 - 

Збільшення (зменшення): 

     поточних зобов'язань 

- 10640,8 

     доходів майбутніх періодів - 3,0 

Грошові кошти від операційної діяльності 2387,2 - 

Чистий рух коштів  до надзвичайних подій 2387,2 - 

Рух коштів від надзвичайних подій - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 2387,2 - 

  II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

     необоротних активів Х 1905,0 

Інші платежі Х 180,0 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій - 2085,0 

Рух коштів від надзвичайних подій - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - 2085,0 

Чистий рух коштів за звітний період 302,2 - 

Залишок коштів на початок року 197,8 х 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - - 

Залишок коштів на кінець року 500,0 х 

 

Сума чистих грошових потоків може бути позитивною (надлишки) і 

негативною (дефіцит). Сальдо чистого грошового потоку на початок місяця 

збільшується на суму вхідного грошового потоку, зменшується на суму 

вихідного грошового потоку поточного місяця і визначається залишок 

чистого грошового потоку на початок наступного місяця.  



331 
 

Для підтримки ліквідності підприємство може залучати зовнішні 

джерела фінансування (банківський кредит, тощо). 

Покрити дефіцит коштів підприємство може також іншими способами - 

відстрочити капітальні витрати або продати частину активів.. За надмірних 

сум залишків грошових коштів і сприятливої ситуації на фондовому ринку, їх 

можна направляти на купівлю цінних паперів, які за необхідності в 

подальшому можуть бути реалізовані. Планування бюджету грошових 

надходжень і витрат підприємства в тому й полягає, що бюджет допомагає 

запобігти можливим неплатежам покупців продукції. 

У результаті бюджетування грошових потоків чистий рух грошових 

коштів повинен становити 302,2 тис.грн, а залишок коштів на кінець періоду 

500 тис.грн. 

Таким чином, зведений бюджет локомотивного депо буде мати 

наступний вигляд (таблиця  10). 

 

Таблиця  10  

Зведений бюджет локомотивного депо 

Показник Сума, тис.грн 

Операційний бюджет 

чистий доход   369932 

іншій операційний доход  1077 

собівартість перевезень  363024 

операційні витрати  5413 

операційний прибуток  2572 

Фінансовий бюджет 

необоротні активи  148590 

оборотні активи  20500 

власний капітал  166159 

залучений капітал  2921 

баланс  169140 

рух коштів від операційної діяльності  2387,2 

рух коштів від інвестиційної діяльності  -2085 

рух коштів від фінансової діяльності  0 

чистий рух грошових коштів  302,2 

 

Наступним етапом бюджетування є контроль відхилень. 

Важливим елементом бюджетування є контроль. Контроль – це 

зворотній бік бюджетування. Ієрархічна система бюджетів підприємства 

дозволяє встановити жорсткий контроль за надходженням і витрачанням 

коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінансової 

стратегії. 

Бюджет є основою для контролю. Це проявляється в тому, що по мірі 

реалізації закладених у бюджеті планів контролюються фактичні результати 
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діяльності підприємства. Бюджетний контроль здійснюється через 

порівняння фактичних показників з плановими. Основна увага приділяється 

показникам, які відхиляються від планових та з’ясовуються причини цих 

відхилень. Це один з способів одержання всебічної інформації про діяльність 

підприємства, перевірки виконання бюджетів. 

Виявлення відхилень фактичних показників від планових (бюджетних) 

та їх аналіз необхідно здійснювати кожний місяць. Менеджер зацікавлений в 

отриманні такої інформації, за допомогою якої можна розробити заходи, 

направлені на зміну способу виконання планів або перевірку вихідних 

положень, на яких базується бюджет. Потрібно припускати ситуацію, за якої 

виявиться, що бюджет був складений на основі невірних вихідних положень. 

Реальність бюджету визначається величиною відхилень фактичних значень 

від запланованих. Чим ближчі фактичні і бюджетні значення показників, тим 

вища реальність бюджету. 

Таким чином,  для своєчасного виявлення відхилень і відповідної 

реакції на них здійснюється бюджетний контроль.  

Бюджетний контроль – це процес зіставлення фактичних результатів з 

бюджетними, аналіз відхилень і внесення необхідних коректив. Звіт про 

виконання готується регулярно, у більшості випадків щомісяця (таблиця  11). 

 

Таблиця  11  

Звіт про виконання операційного бюджету локомотивного депо, 

тис.грн 
Показник Прогноз Фактично Відхилення 

чистий доход  369932 296793 -73139 

інші операційні доходи 1077 956 -121 

змінні витрати 

експлуатаційні 325 740 249 738 - 76 002 

витрати періоду 4 758 5 944 1 186 

усього змінних витрат 330 498 255 682 -74 816 

маржинальний дохід 40 511 42 067 1 556 

постійні витрати 

експлуатаційні 37284 39995 2711 

витрати періоду 655 694 39 

усього постійних витрат 37939 40689 2749 

операційний прибуток 2572 1379 -1193 

 

Сприятливими (позитивними) є відхилення, коли фактичний дохід 

перевищує запланований, а фактичні витрати менші за бюджетні. 

Несприятливими (негативними) є відхилення, коли фактичний дохід 

менший за запланований, або фактичні витрати більші за бюджетні [5,c.89]. 

Звіт про виконання – це звіт, що містить порівняння запланованих і 

фактичних показників і розрахунок відхилень із зазначення їх причин. 

Звіт про виконання готують регулярно, здебільшого щомісяця. 

Звіт про виконання бюджету складений на підставі статистичного 

бюджету. Статистичний бюджет відображає доходи і витрати, розраховані, 
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виходячи з очікуваного обсягу діяльності (або іншого чинника). Отже, депо 

отримало прибуток, нижчий на 1193 тис. грн за бюджетний. Причиною є те, 

що по доходах фактично спостерігалась значне зростання. 

Проте цей звіт унеможливлює контролювання витрат і здійснення 

управління за відхиленнями. Тому для забезпечення ефективного контролю з 

допомогою звіту про виконання бюджету слід зіставити фактичні результати 

з бюджетом, скоригованого з урахуванням фактичного обсягу діяльності.  

Такий бюджет називається гнучким або динамічним бюджетом і може бути 

складений як у процесі планування, так і на стадії контролю. Гнучкий 

бюджет, підготовлений на стадії планування – це бюджет, складений  для 

декількох можливих обсягів діяльності в рамках релевантного діапазону [4]. 

У таблиці  12 приведений гнучкий бюджет локомотивного депо. 

 

Таблиця  12  

Гнучкий бюджет  локомотивного депо, тис.грн 

 Показник 

  

На одиницю 
Обсяг виконаних робіт,  

млн. приведених т-км 

6529 7176 7325 7822 8469 

доход від реалізації 47,294 308781 339357 346445 369932 400507 

чистий доход  47,294 308781 339357 346445 369932 400507 

змінні витрати:       

експлуатаційні витрати 36,479 271894 298817 305059 325740 352663 

витрати періоду 0,608 3971 4365 4456 4758 5151 

всього   275865 303182 309514 330498 357814 

маржинальний доход  32916 36175 36931 39434 42694 

постійні витрати:       

експлуатаційні витрати  37284 37284 37284 37284 37284 

витрати періоду  655 655 655 655 655 

всього   37939 37939 37939 37939 37939 

валовий прибуток  -397 3255 4102 6908 10560 

іншій операційний доход 0,138 899 988 1009 1077 1166 

операційний прибуток  -4125 -776 0 2572 5920 

 

Бюджет складений  для п’яти обсягів реалізації, відповідно 6529, 7176, 

7325, 7822, 8469 млн. приведених т-км. Буде важко передбачати обсяг 

реалізації, тому складається гнучкий бюджет для фактичного обсягу 

діяльності 6529 тисяч пасажирів. 

Таким чином, гнучкий бюджет – це бюджет, складений на підставі 

бюджетних витрат  і доходів для фактичного обсягу або діяльності для 

декількох релевантних рівнів передбачуваної діяльності.  

Використання гнучкого бюджету дозволяє  розділити загальне 

відхилення на відхилення від гнучкого бюджету і відхилення за рахунок 

обсягу діяльності  

Відхилення від гнучкого бюджету – це різниця між фактичними 

результатами діяльності і показниками гнучкого бюджету. 

Відхилення за рахунок обсягу діяльності – це різниця між  показниками 
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гнучкого і статичного бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого 

бюджету приведений у таблиці  13.  

 

Таблиця  13  

Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету 

Показник 
Фактичний 

результат 

Відхилення від 

гнучкого 

бюджету 

Гнучкий 

бюджет 

Відхилення 

 за рахунок 

обсягу 

Загальний 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 

обсяг перевезень, 

млн..т-км 
6529 0 6529 -1293 7822 

чистий доход від 

реалізації, тис.грн 
296793 -11988 308781 -61151 369932 

змінні  витрати, 

тис.грн 
255682 -20184 275865 -54632 330498 

маржинальний 

доход, тис. грн 
42067 9152 32916 -6519 39434 

постійні витрати, 

тис.грн 
40689 2749 37939 0 37939 

валовий прибуток, 

тис.грн 
1379 6402 -397 -6519 10560 

інший операційний 

доход, тис.грн 
956 57 899 -178 1077 

операційний 

прибуток, тис.грн 
1379 5503 -4125 -6697 2572 

 

Відхилення від гнучкого бюджету характеризують ефективність 

діяльності, а відхилення за рахунок обсягу продажів – її результативність. 

Діяльність локомотивного депо у поточному році має бути оцінена, як 

ефективна та раціональна, так як, при фактичному обсязі перевезень 6529 

млн.т-км, депо одержало прибуток 1379 тис. грн, а за планом при цьому 

обсязі перевезень підприємство отримало би збиток 4125  тис. грн. 

Підтвердженням цього факту може виступати контроль за допомогою 

точки беззбитковості. 

Розрахунок точки беззбитковості, її аналіз є основними аспектами 

управління постійними і змінними витратами та обсягом реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок точки беззбитковості дозволяє 

визначити, за якого обсягу перевезень підприємство буде беззбитковим, 

тобто той обсяг перевезень, нижче якого підприємство починає втрачати 

кошти. 

Точка беззбитковості – це рівень фізичного обсягу продажу при заданій 

ціні протягом окремого періоду часу (місяць, квартал, рік), за рахунок якого 

підприємство покриває витрати [5, с.74].  

Дохід у підприємства виникає за точкою беззбитковості. Точка 

беззбитковості (поріг рентабельності) показує, за якого обсягу виробництва і 

реалізації продукції виручка від реалізації дорівнює витратам на 

виробництво. Для підприємства має сенс виробляти продукцію, якщо проект 
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дозволить забезпечити виробництво і реалізацію товару в обсязі, що 

перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає приносити 

прибуток. Точка беззбитковості дозволяє розрахувати діапазон безпеки, що є 

одним із показників ризику. Чим менше значення резерву безпеки, тим 

вищий ризик попадання підприємства у область збитків. 

Розрахунок показників беззбитковості можна провести, виходячи з 

даних, наведених у таблиці  14. 

 

Таблиця  14  

Розрахунок точки беззбитковості та запасу міцності локомотивного 

депо 
Показник Бюджет Факт 

доход від операційної діяльності, тис. грн 371 009 297 749 

змінні витрати, тис. грн 330 498 255 682 

постійні витрати, тис. грн  37 939 40 689 

операційний прибуток, тис. грн  2 572 1 379 

точка беззбитковості, тис. грн 347 453 287 991 

запас міцності, тис. грн 23 556 9 758 

частка маржинального доходу в виручці 0,11 0,14 

коефіцієнт запасу міцності, % 6,35 3,28 

 

Для більш наочного представлення даних таблиці 14 скористаємося 

діаграмою ( рис.  1). 

 

Доход від 

операційної 
діяльності

Змінні витрати
Постійні 

витрати

Порог 

рентабельности

Запас 

фінансової 
стійкості

Операційний 

прибуток

бюджет 371 009   330 498   37 939   347 453   23 556   2 572   

факт 297 749   255 682   40 689   287 991   9 758   1 379   
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Рисунок  1- Система показників для аналізу беззбитковості 
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Критична точка на графіку лежить на перетинанні лінії сумарних 

витрат і лінії сумарних доходів (виручки) від реалізації, у цій точці виручка 

дорівнює витратам (рис.  2).  
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Рисунок  2 – Графік бюджетного варіанту беззбитковості 

локомотивного депо   

 

За плановими даними локомотивного депо, доход повинен був скласти 

371009 тис. грн, що на 23555 тис. грн перевищує критичний, тобто коефіцієнт 

запасу фінансової міцності, який є мірою ризику в отриманні збитку у 

випадку зниження обсягів реалізації, склав 6,35%, значення добре, тобто 

ймовірність отримання збитку відсутня. Фактичні значення свідчать, що 

точка беззбитковості вище планової, тобто підприємство формує витрати за 
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рахунок постійних у більшому ступені, чим передбачено планом, у наслідок 

цього запас міцності складає 3,28%.  

Якщо є дані про обсяги виробництва у натуральних одиницях, то 

можливо побудування графіку беззбитковості. 

Якщо розглядати фактичний варіант беззбитковості, слід зазначити, що 

депо, у розрізі основної діяльності працював ефективно, це підтверджує 

фактичне значення обсягу перевезень – 6529 млн. т-км., а беззбитковий обсяг 

робіт склав 6315 млн. т-км. або 287 991 тис.грн, що на 59463 тис.грн нижче за 

бюджетний. Слід зазначити, що фактичні дані по багатьох параметрах 

перевищують бюджетні, тому що підприємство перевиконало завдання 

згідно плану. 

Розглянемо виконання показників балансу (таблиця  15). 

 

Таблиця  15 

Звіт про виконання бюджетного балансу, тис.грн 

І Приріст активів І Збільшення пасивів 

основні засоби 148000 148388 388 забезпечення 1190 1271 81 

нематеріальні активи 120 129 9 

кредиторська 

заборгованість за 

роботи, послуги 

600 636 36 

незавершене 

будівництво 
400 428 28 

поточні зобов'язання 

по розрахункам 
1101 2776 1675 

довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

70 86 16 - - - - 

запаси 5000 5036 36 - - - - 

дебіторська 

заборгованість 
15000 15368 368 

ІІ Зменшення активів 

(дезінвестування) 

витрати майбутніх 

періодів 
50 59 9 грошові кошти 500 264 236 

ІІ Зменшення пасивів - - - - 

нерозподілений 

прибуток 
73000 72080 920 

- - - - 

інший додатковий 

капітал 
79000 78758 242 

- - - - 

інші поточні 

зобов'язання 
30 27 3 

- - - - 

доходи майбутніх 

періодів 
60 51 9 

        

 ІІІ Сума 2028   ІІІ Сума 2028  

 

Зміни (динаміка) у складі активів та пасивів (приріст чи зменшення), 

які очікуються в плановому періоді, відображаються в так званому 

динамічному (рухомому) балансі. В такому балансі висвітлюються не окремі 
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статті активів та пасивів, а сумарні зміни в цих статтях, які прогнозуються 

протягом планового періоду. В активній стороні динамічного балансу слід 

відображати зміни у використанні фінансових ресурсів, а в пасиві — зміни у 

джерелах фінансування активів .  

Побудова такого балансу дає можливість виявити зміни показників 

балансу, що прогнозуються в окремих періодах, а також проаналізувати 

причини цих змін (наприклад, зменшення обсягів реалізації, підвищення 

рівня затрат, зростання вартості капіталу тощо). Як бачимо, будь-яке 

збільшення активів чи зменшення пасивів пов'язане з використанням 

фінансових ресурсів. З іншого боку, зменшення активів чи збільшення 

пасивів вказує на залучення додаткових ресурсів.  Для забезпечення 

фінансової рівноваги сума приросту пасивів та зменшення активів повинна 

дорівнювати величині приросту активів та зменшення пасивів. Плануючи 

показники балансу, слід перевіряти їх на предмет узгодження з обраною 

фінансовою стратегією та дотримання правил фінансування, зокрема 

визначеного рівня структури капіталу, показника покриття необоротних 

активів за рахунок довгострокових пасивів тощо [7].  

Підприємство в звітному періоді не змогло досягти прогнозних 

показників по дебіторській заборгованості, що пояснюється в першу чергу 

неплатоспроможністю боржників.  

Для ілюстрації отриманих даних скористаємося діаграмами, які 

відображають структуру активу і пасиву балансу як за даними прогнозу так і 

фактично ( рисунок  3).  

Структуру балансу за бюджетними та фактичними даними наведено на 

рисунках  4, 5. 
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Рисунок  4 – Структура активів локомотивного депо , % 
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Рисунок  5 – Структура пасивів локомотивного депо , % 

 

За планом необхідно було підвищити частку грошових коштів на 0,1%, 

у цілому фактична структура незначно розходиться з плановою. 

Негативним моментом у фактичній структурі пасиву балансу можна 

вважати зниження питомої ваги нерозподіленого прибутку, його бюджетна 

частка складає 43,2%. У цілому фактична структура пасиву відповідає 

плановій. 

Розглянемо основні коефіцієнти фінансового стану у розрізі фактичних 

та бюджетних даних (рис.6). 

Бюджетний баланс повинен був забезпечити позитивну динаміку усіх 

коефіцієнтів, підвищити ліквідність та фінансову стійкість. Фактичні 

значення показників фінансової стійкості цілком задовольняють нормативам, 

а показники ліквідності не досягають норми. 

Проведемо порівняння бюджетних та фактичних значень руху 

грошових коштів (рис.  7).  

Фактичне надходження грошових коштів від операційної діяльності 

дорівнює 2250 тис. грн, плановий рівень цього показника – надходження   

2387 тис. грн, розходження пояснюється неекономним використанням вироб-

ничих запасів, зниженням кредиторської заборгованості, видаток грошових 

коштів від інвестиційної діяльності склав 2442 тис. грн, прогнозне значення – 

видаток  2085 тис. грн, оскільки планувалось придбання основних засобів. 

Таким чином, фактична структура руху грошових потоків не значно 

розходиться з плановою, але вона забезпечує негативний рух грошових 

потоків. 
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Рисунок  6 – Динаміка коефіцієнтів фінансового стану локомотивного депо 

 

 
Рисунок 7 – Порівняння показників звіту про рух грошових коштів 

локомотивного депо 

Висновки та наукова новизна. Доведено, що кожне підприємство має 

певну мету: збільшення прибутку, утримання позиції на ринку, лідерство в 

бюджет 
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певній галузі, тощо.  З цією метою здійснюється  процес бюджетування. 

Для локомотивного депо у складено операційний та фінансовий 

бюджет. В основу складання бюджету перевезень покладено величину 

прогнозних значень обсягу відправлення пасажирів та доходної ставки, які 

були результатом аналізу можливих реальних варіантів.  Далі розроблено 

бюджети прямих витрат та витрат від ПДД. На наступному етапі складається 

бюджет собівартості та операційних витрат. На підставі складених бюджетів 

формується бюджетний звіт про фінансові результати.   

Після цього складається фінансовий бюджет, отримані дані узагальнює 

зведений бюджет депо. Важливим елементом бюджетування є контроль, який 

здійснено за допомогою гнучкого бюджету. Визначено, що діяльність 

локомотивного депо має бути оцінена, як ефективна та раціональна, 

підтвердженням цього факту може виступати контроль за допомогою точки 

беззбитковості. 

В умовах реформування залізничної галузі, застосування 

бюджетування у діяльності виробничих підрозділів набуває виняткового 

сенсу,  особливо в середовищі екзогенних змін.  Це обумовлено тим, що 

екзогенні фактори значно можуть впливати не тільки на результати 

господарської діяльності підприємства, а також на   його фінансову 

стабільність, позицію на ринку та взагалі на виживання підприємства   в 

умовах жорсткої конкуренції. Саме перехід  планування  діяльності 

підприємства  на методи бюджетування дозволяє поліпшити його фінансові 

результати на основі управління прибутком і  витратами, раціонально 

розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати витрати по 

підприємству та встановити контроль за ними,  удосконалити методи 

менеджменту, цим фактором і обґрунтовано новизну даної наукової праці. Як 

наслідок,  впровадження принципів і методів бюджетування в діяльність 

кожного галузевого підприємства, значно знизить господарський ризик і 

захистить його від впливу зовнішнього середовища. 
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПРИ 

АДАПТАЦІЇ ДО ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН 

 

Актуальність. Для адаптації до умов зовнішнього середовища, що 

постійно змінюється, багато підприємств нині реалізують свою діяльність 

оперативно, використовуючи в більшості плани короткострокового 

характеру. Це пояснюється тим, що існуючі чинники оточуючого середовища 

настільки нестабільні, що не дають можливість розробляти і впроваджувати 

довгострокові плани розвитку. Внаслідок цього, відбувається різке 

скорочення інвестицій, спад виробництва, які призводять до скорочення 

інноваційної діяльності підприємств. Це у свою чергу робить підприємство 

не конкурентоздатним в умовах ринку. Для того, щоб подолати ці проблеми, 

підприємства повинні визначати зміст і характер своєї діяльності, керуючись 

принципами бізнес-планування.  

Швидкі темпи росту сучасних ринків вимагають від підприємців вив-

чення та впровадження в життя нових форм та методів планування. Особливо 

гостро питання бізнес-планування постають перед тими, хто або вперше 

намагається вийти на ринок, або планує подальший розвиток чи розширення 

свого бізнесу. Кожний з цих варіантів вимагає добре продуманих та осмисле-

них рішень, які з легкістю можна використовувати під час створення бізнес-

плану. Наявність на підприємстві бізнес-плану спрощує розуміння подаль-

ших дій та відтворює усю картину розвитку та напрямку дій організації. 

Бізнес-план вміщує в себе головні цілі підприємства, стратегічні 

аспекти його подальшого розвитку, результати маркетингових досліджень, 

маркетингові стратегії розвитку, потенційні погрози та ризики, що постають 

перед підприємством та можливі варіанти їх подолання; організаційну 

структуру підприємства, фінансові питання, питання залучення інвестицій, 

джерела фінансування та строки повернення залучених коштів [1].  

В сучасних умовах не можна стверджувати, що бізнес-план є 

документом, який затверджено раз і на завжди. Систематичне внесення 

корегувань, які пов’язані зі змінами, що відбуваються в зовнішньому та 

внутрішньому середовищі організації, є необхідною складовою бізнес-плану. 

Уся подальша стратегія розвитку підприємства будується на основі 
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прийнятого та затвердженого бізнес-плану, який є основним елементом усієї 

системи планування в середині підприємства.  

Але, як показує досвід, під час планування подальшої діяльності 

підприємств, основним документом, що спирається на бізнес-план стає 

маркетингова програма, яка націлена на досягнення місії підприємства, 

розкриває філософію поведінки підприємства на ринку, оцінює рівень його 

конкурентоздатності та ступінь його соціальної відповідальності перед усіма 

зацікавленими аудиторіями (клієнти, партнери, співробітники, конкуренти, 

контакті аудиторії та ін.) [2]. Таким чином, саме розробка та впровадження в 

життя маркетингового плану стає для підприємств найважливішою 

складовою, тому що в жорстких ринкових умовах вдале використання усіх 

елементів комплексу маркетингу є запорукою подальшого успіху. Саме тому, 

на наш погляд, актуальними на сьогодні є не стільки методологічні питання 

розробки бізнес-плану, а саме його маркетингова складова. 

Результати дослідження. Якщо говорити про бізнес-планування, то 

зазвичай виділяють два різновиди бізнес-планів фірми та інвестиційного 

проекту. Але можна стверджувати, що особливої різниці між цими 

поняттями немає. Створення нової фірми, як і реалізація інноваційного 

проекту – все це варіанти проектів у широкому розумінні. Таким чином, під 

бізнес-планом треба розуміти комплексний документ, який у повній мірі 

відображає важливі характеристики підприємницької діяльності і є 

оформленою інвестиційною пропозицією.  

Тоді постає питання, які аспекти повинен висвітлювати бізнес-план. 

Єдиної структури складання бізнес-плану немає.  

Проведений аналіз дозволяє розглядати наступну типову структуру 

бізнес-плану[3]: 

1.Титульний аркуш до бізнес-плану. 

На титульному аркуші треба вказати назву компанії, її логотип, 

юридичну та фактичну адреси, телефони, e-mail і адресу сайту в Інтернеті. 

П.І.Б. і контактні дані керівника компанії і розробника проекту, вимоги до 

конфіденційності представленого бізнес-плану, дата складання та адрес, за 

яким направляється проект. 

2. Пояснювальна записка (резюме) до бізнес-плану для керівників / 

адресата бізнес-плану. 

Скорочено викладається суть інвестиційного проекту для осіб, котрі 

приймають рішення. Наведені дані дозволять потенційному інвестору, 

сформувати своє ставлення до запропонованого проекту, тобто зрозуміти про 

що йде мова, яка вартість і рентабельність, терміни окупності проекту, не 

читаючи детально весь план. 

3. Короткий опис проектованого бізнесу / бізнес-ідеї. 

Мета даного розділу викласти в короткій формі бізнес-концепцію: 

сутність та цілі пропонованого бізнесу з урахуванням особливостей товару / 

послуги і стану бізнес-середовища. 

А. Опис бізнесу для діючих підприємств пропонується виконувати в 

наступному порядку: 
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1) загальні відомості про підприємство; 

2) фінансово-економічні показники діяльності; 

3) структура управління і кадровий склад; 

4) напрямки діяльності; 

5) продукція; 

6) партнерські зв'язки і соціальна активність. 

Б. Опис бізнесу для підприємств, які тільки створюються: 

1) історія бізнесу (на якій стадії він знаходиться: проектування, 

запуску, розширення); 

2) до якого виду належить бізнес (виробничого, роздрібної торгівлі, 

послуг) і де буде реалізовуватися; 

3) продукція, її відмінні риси; 

4) вигоди продукту, що пропонується; 

5) фінансово-економічні показники; 

6) передбачувана організаційно-правова структура; 

7) ваша команда; 

8) яке фінансове становище компанії на сьогоднішній день. 

4. Маркетинговий план. 

План маркетингу необхідний, щоб потенційні клієнти перетворилися в 

реальних. Цей план повинен показати, чому клієнти будуть купувати вашу 

продукцію або користуватися вашими послугами. Тому необхідно продумати 

і пояснити потенційним партнерам або інвесторам основні елементи свого 

плану маркетингу: 

4.1 Маркетинговий аналіз бізнес-середовища: 

1) макросередовище компанії; 

2) короткий опис галузі; 

3) конкуренція в галузі; 

4) короткий опис ринку і ринкових тенденцій; 

5) визначення цільового ринку; 

6) споживачі і їх вимоги до споживчих властивостей товару / послуги; 

7) SWOT - аналіз; 

8) ключові фактори успіху. 

4.2 План продажів: 

1) Короткострокові маркетингові цілі і завдання; 

2) Цільові ринки; 

3) Позиціонування товару / послуги; 

4) Прогнозування фактичного обсягу продажів; 

5) Визначення ціни товару; 

6) Планування виручки; 

7) Планування каналів збуту; 

8) План РR і реклами. 

5. Виробничий план: 

5.1 Формування виробничої бази підприємства та планування його 

виробничої діяльності: 

1) Географічне розташування бізнесу; 
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2) Технологія виробництва; 

3) Виробничі площі та приміщення. 

5.2 Планування поточної виробничої діяльності: 

1) Витрати на сировину, комплектуючі та матеріали; 

2) Ключові постачальники; 

3) Витрати на зв'язок, транспорт, експлуатацію інженерних комунікацій 

(воду, теплову та електричну енергію, газ); 

4) Кадрове забезпечення; 

5) витрати на інформаційні технології управління процесом 

виробництва, постачання і збуту; 

6) Забезпечення технічної та екологічної безпеки виробництва; 

7) Стратегія забезпечення якості виробництва товарів / надання послуг. 

Витрати на забезпечення якості виробництва товарів послуг. 

5.3 Стратегія продажів; 

5.4 Загальні витрати на проект. 

6. Організаційний план. 

В даному розділі пояснюється як організована керівна група і 

описується основна роль кожного її члена. 

1) Законодавчо-правові умови роботи бізнесу (загальні та специфічні 

галузеві); 

2) Основні учасники проекту, їх роль і порядок взаємодії; 

3) Філософія управління бізнесом і організаційна структура 

підприємства, що проектується; 

4) Ключовий управлінський персонал (команда проекту / інформація 

про керівників); 

5) Кадрова політика фірми; 

6) Календарний план робіт за проектом бізнес-плану; 

7. Оцінка ризиків проекту і управління ними. 

Основні етапи управління ризиками. Методи ідентифікації, оцінки та 

відстеження ризиків 

8. Фінансовий план. 

Мета розділу - показати основні пункти з маси фінансових даних.  

1) Нормативи для проведення економічних розрахунків; 

2) Розрахунок точки беззбитковості; 

3) Прогноз реального грошового потоку; 

4) Прогнозний баланс; 

5) Інвестиційний план; 

6) Оцінка економічної ефективності проекту; 

9. Додатки до бізнес-плану та його коригування. 

Як можна побачити з переліку поставлених задач розділ плану про 

маркетинг та збут продукції є найбільш значимий. Тільки після його 

детальної проробки можна зробити висновки про можливість займатися 

даним видом діяльності, випускати дану продукцію чи ні [4]. 
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Мета розділу – доказати, що товар, що пропонується до реалізації у 

рамках даного бізнес-проекту має стійкий попит и може бути реалізований на 

ринку у рамках жорсткої конкуренції. 

Можна стверджувати, що за кожним успішним товаром, успішним 

бізнесом стоїть маркетинговий план, який побудовано з трьох розділів: 

По-перше, це аналіз бізнес-середовища, який повинен переконати 

інвесторів, що на ринку є можливості реалізації товару, що пропонується; 

По-друге, це план продажів, який мусить поєднати продукт та ринок; 

По-третє, план маркетингових комунікацій, який забезпечує 

просування продукту та підтримку продажів. 

Маркетинговий аналіз бізнес-середовища містить: оцінку ємності 

ринку, опис часток, що займають найбільш значні гравці на ринку, 

сегментування ринку, визначення характеру ринкової конкуренції, вивчення 

мотивації споживачів, опис загального стану справ в галузі. 

Можна запропонувати наступний шаблон аналізу бізнес-середовища [3]: 

1. Аналіз факторів маркетингового середовища компанії та 

мегатрендів; 

2. Оцінка загального стану справ у галузі: 

2.1 Оцінка розмірів галузі; 

2.2 Опис товарів та послуг, що вже існують на рику; 

2.4 Аналіз попиту на аналогічні товари 

2.5 Асортиментна політика; 

3. Тенденції розвитку галузі: 

3.1 Темпи росту та основні тенденції розвитку галузі; 

3.2 Вплив кон’юнктури на динаміку розвитку галузі; 

3.3 Стратегія розвитку галузі; 

3.4 Державне регулювання. 

4. Фінансові показники галузі 

5. Аналіз ринку 

5.1 Аналіз структури ринку; 

5.2 Конкурентний аналіз; 

5.3 Профіль конкурентів; 

5.4 Визначення цільового ринку. 

6. Складання SWOT- аналізу 

Після того, як був проведений аналіз ринку, став зрозумілий попит на 

продукцію, виявлені  ключові конкуренти та тенденції, необхідно визначити 

як звести воєдино товар та ринок. Це можливо зробити за допомогою плану 

продажів, який можна здійснити у шість етапів: 

1. Постановка завдань маркетингу. На цьому етапі треба визначити що 
впливає на маркетинг нашого товару, яку споживчу проблему можна 

вирішити за допомогою товару, що пропонується ринку. 

2. Прогнозування об’ємів продажу. На цьому етапі треба визначити 

фізичний об’єм продажу. Для цього застосовуються різноманітні методи, а 

саме: планування за аналогією, метод планування від клієнта або споживача, 
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експертна оцінка, колективна думка ключових керівників, метод Дельфі, 

статистичний аналіз попиту та інші. 

3. Планування додаткового сервісу та гарантій для товарів. Задача 
цього етапу зводиться до того, щоб не просто створити додаткові сервісні 

послуги та гарантії, але й визначити порядок їх  надання (на платній чи 

безоплатній основі). У випадку платного додаткового сервісу необхідно 

розробити цінову політику. 

4. Планування ціни. Це дуже важливий етап, бо від ціни прямо 
залежить не тільки об’єм продажу, але й виручка підприємства. Необхідно 

зауважити, що вибір цінової стратегії у значній мірі залежить від чуттєвості 

попиту до зміни ціни та якості продукції.  

5. Планування виручки від продажів. На цьому етапі планування є 
технічним моментом з точки зору проведення розрахунків та контрольним – з 

точки зору перевірки досягнень фінансових цілей бізнесу. Тут 

використовуються наступні методи розрахунків: метод прямого рахунку, 

планування виручки від продажів через об’єм виробництва товарів без ПДВ, 

планування виручки від продажів на основі цільової суми прибутку без ПДВ; 

планування виручки від продажів (з ПДВ) на основі цільової суми прибутку 

та ін. 

6. Планування каналів збуту. На цьому етапі визначається через які 
канали збуту може бути здійснений продаж товарів. Вибір стосується 

наступних каналів збуту: магазини, бази; служба доставки, власна торгова 

мережа виробника, дилерські мережі, Інтернет. Плануючи збут треба зробити 

так, щоб товар було зручно купувати, а не продавати. 

План маркетингових комунікацій це розділ загального плану 

маркетингу. Він містить наступні розділи: 

- Маркетингову тактику; 

- Плани роботи з потенційними клієнтами; 
- План рекламних заходів; 
- Очікувані результати. 
Проведення маркетингового аналізу дає можливість прийняти рішення 

про доцільність реалізації бізнес-плану. Помилкою при розгляданні цього 

розділу є те, що розробники не можуть довести, що товар чи послуга, які 

виробляються в рамках цього проекту має стійкий попит та можуть бути 

реалізовані на конкурентному ринку. Тому необхідно розглянути місце 

підприємства на ринку до та після реалізації бізнес-плану і довести, що його 

стан значно покращився. Особливу увагу на цьому етапі необхідно приділити 

розробці стратегії, тактиці, методам та засобам формування попиту та 

стимулювання збуту [5]. 

В процесі розробки маркетингової стратегії підприємства вирішують 

три загальні взаємопов’язані завдання: 

 Розробка комплексу маркетингових заходів; 

 Адаптація діяльності підприємства до умов зовнішнього середовища; 
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 Забезпечення адекватності маркетингової політики підприємства 
потребам клієнтів, що змінюються [6, с.235-254]. 

Безпосередньо в процесі стратегічного аналізу, можливо вибирати 

варіанти стратегії, яка найбільше відповідає умовам довкілля і цілям 

підприємства. 

Базова стратегія як генеральний напрям є стержнем стратегічного 

плану підприємства. Різні варіанти стратегій, що використовуються в 

стратегічному аналізі, можна звести до трьох основних: 

1. Стратегія стабілізації; 
2. Стратегія зростання; 
3. Стратегія скорочення; 
4. Змішана стратегія. 
Стратегія стабілізації або обмеженого зростання – характерна для фірм 

із стійкою ринковою позицією, метою якої є утримання цього положення. 

Для цього здійснюються заходи щодо незначного якісного або кількісного 

зростання, які включають модернізацію продукції і виробництва, підтримку 

активної політики просування товару на існуючому ринку і т. д. Характерним 

є те, що заходи маркетингу, які підтримують позицію товару на ринку, не 

вимагають суттєвих витрат, тривалого періоду для реалізації проектів і не 

пов'язані із значними ризиками. 

Стратегія зростання (інколи її називають стратегією експансії) – це 

активна стратегія, характерна для нових фірм і таких, що агресивно і швидко 

розвиваються, мають ресурси для проведення такої витратної, досить 

ризикової, але і ефективної стратегії. Практично така стратегія реалізується 

за рахунок розширення існуючого ринку, виходу на нові ринки з новими, 

прогресивними товарами. 

Стратегія скорочення реалізується фірмами, що знаходяться на 

спадаючій гілці життєвого циклу, які не мають засобів для реалізації 

активнішої стратегії, – товар не новий, перспектив його розвитку немає і т. 

ін. Конкретно для цього застосовуються такі заходи: 

 скорочення за так званими неперспективними напрямами, а для  
напрямів, які мають перспективу, – переорієнтація і посилення; 

 скорочення або повна ліквідація зайвих напрямів, філій підрозділів; 

 повна ліквідація підприємства, філії і ін. 
Змішана стратегія стосується зазвичай крупних фірм, що мають 

широку номенклатуру товарів, розгалужених організаційно. Причому, 

оскільки всі ці складові знаходяться на різних етапах життєвого циклу, то до 

них і застосовують різні стратегії, тобто в цілому для компанії можна 

говорити про змішану стратегію. 

Серед усіх перерахованих стратегій найбільший інтерес являють 

стратегії зростання, оскільки без їх вживання в тому або іншому поєднанні 

фірма не може розраховувати на успіх. 

Потрібно відзначити також терміновий характер будь-якої стратегії. Це 

означає, що з часом завдяки змінам як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
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середовищі можуть змінитися пріоритети, умови і інколи – навіть цілі 

проекту. Для адаптації проекту до реальних умов його потрібно постійно 

відстежувати, проводити моніторинг і корегувати. 

Спільні цілі організації, визначені в цьому плані, конкретизуються в 

цілі поточної діяльності, що називаються завданнями. Крім того, 

стратегічний план є обмежувачем для планів нижчих рівнів, оскільки 

обмежує число ресурсів, необхідних для вирішення оперативного планування 

[7]. 

Стратегічний план дає можливість виробити основні цілі, які будуть 

поставлені перед підприємством, а також зробити аналіз внутрішнього і 

зовнішнього середовища. Перш ніж приступити до вироблення стратегії, 

підприємство повинне отримати інформацію про ділове середовище. 

Стратегічний аналіз є ключовою ланкою при формуванні стратегічного 

плану розвитку підприємства. Тому на етапі бізнес-планування необхідно 

зрозуміти які саме фактори впливають на ресурсний потенціал підприємства, 

визначають його подальший розвиток та ефективність використання. Це стає 

необхідним тому що ресурсний потенціал підприємства знаходиться в 

залежності та тісно взаємодіє з факторами навколишнього середовища 

(зовнішнього та внутрішнього). 

Під час розробки та аналізу маркетингового плану необхідно велику 

увагу приділяти проведенню аналізу зовнішнього та внутрішнього 

середовища в якому планує працювати підприємство. Зручними і простими в 

застосуванні є SWOT та SNW-аналіз, які є вже добре відомими та широко 

застосовуються в практиці дослідження ринкового середовища. 

SNW – аналіз – це аналіз, який дозволяє дослідити S – strength – сильні 

сторони, N – neutrals – нейтральний стан, W – weakness – слабкі сторони 

підприємства. Якщо підходити до питання дуже прискіпливо, то необхідно 

заповнити матрицю, яка складається із 30 позицій, кожна з яких оцінюється 

за 3-х бальною шкалою. Ось деякі з цих позицій: 

1. Стратегія підприємства; 

2. Бізнес-стратегія; 

3. Організаційна структура; 

4. Фінансовий стан; 

5. Продукт (конкурентоспроможність); 

6. Структура витрат; 

7. Дистрибуція; 

8. Рівень виробництва; 

9. Рівень маркетингу; 

10. Якість торгівельної марки; 

11. Репутація на ринку; 

12. Дослідження та розробки та ін. 

На основі даних отриманих після аналізу зовнішнього та внутрішнього 

середовища виникає можливість побудувати ланцюжок цінностей. 

Ланцюжок цінностей – це ряд бізнес-процесів, які реалізує підприємство для 
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забезпечення успішності своїх товарів чи послуг. Він є важливим елементом, 

який потребує певної уваги під час складання бізнес-плану [5]. 

Також під час складання плану маркетингу значна увага приділяється 

методам і засобам формування попиту та подальшого просування товарів чи 

послуг на ринок.  

Після того, як був проведений ретельний маркетинговий аналіз, 

розраховують витрати, пов’язані з проведенням рекламної компанії, 

вирішують можливість застосування стимулюючих засобів, виявляють 

«вузькі» місця, пов’язані зі збутом продукції. Якщо після проведення такого 

аналізу можна стверджувати, що продукція конкурентоспроможна та 

користується стійким попитом, ризики звісно є, але вони прийнятні, витрати 

невеликі, тоді можна розробляли виробничий план проекту [5]. 

В частині плану, що стосується вибору каналів просування, необхідно 

вирішити питання проведення рекламної компанії, її масштаб та визначити 

можливі шляхи її фінансування. Особливу уваги під час вибору характеру 

маркетингової комунікації необхідно приділяти тому, на якому з типів ринків 

працює або планує працювати підприємство. Можливі декілька варіантів: 

1. Ринок B2C (business to customer); 
2. B2B (business to business); 

3. B2D (business to distributors). 

Робота щодо проведення рекламної компанії на кожному з типів ринків 

буде мати свої особливості. Так, на ринку B2C, найбільша увага 

підприємства буде зосереджена на розширенні асортименту товарів, які воно 

пропонує. Це робиться з метою завоювання та охоплення більшої кількості 

ринкових сегментів. Запити індивідуального покупця, як такого, не мають 

суттєвого значення для підприємства в цілому. Найбільшу увагу та турботу 

підприємства приділяють потребам ринка покупців в цілому. 

Існують певні особливості проведення рекламної компанії на цьому 

типу ринку: 

1. Пошук та визначення унікальної торгової пропозиції, з якою 
підприємство виходить на ринок, а також чітке визначення своєї цільової 

аудиторії; 

2. Особливу увагу слід приділяти емоційній складовій під час розробки 
рекламних звернень; 

3. Необхідність зосередження уваги на єдиному для всіх типів 

рекламних звернень контенті (зображення, логотипи, кольори і т.п.); 

4. Правильно підібрані канали комунікацій для певної цільової 

аудиторії. 

Робота на ринку В2В має певний ряд принципових розбіжностей з 

ринком B2C. Саме ці розбіжності і зумовлюють певний вплив на вибір 

стратегій та інструментів просування, а також на проведення усієї рекламної 

компанії. Головною особливість цього типу ринку є те, що кінцевим 

споживачем чи цільовою аудиторією тут виступають організації, 

підприємства, установи тощо. Головними рисами, шо притаманні цьому 

ринку є: 
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1. Незначна кількість кінцевих споживачів збільшує їх значущість; 
2. Процес прийняття рішення про покупку доволі складний та 

затягнутий у часі, тому що, частіше за все, рішення приймаються не 

одноосібно, а за участі значної кількості зацікавлених осіб (директор, 

фінансовий директор, спеціалісти різних сфер та ін.)  

3. Споживач є достатньо обізнаним про товар та його можливі 
характеристики, тому вимагає більш чіткої інформації про товар; 

4. Попит на ринку має прямопропорційну залежність від попиту на 
ринку кінцевих споживачів; 

5. Незначний бюджет, що виділяється на просування; 
6. Висока залежність ринку від розвитку новітніх технологій; 
 Особливості проведення рекламних заходів на ринку В2В: 

1. Комунікація повинна мати персоналізований характер; 
2. Особлива увага повинна бути приділена раціональній складовій під 

час розробки рекламних звернень; 

3. Найбільш дієвими тут будуть наступні інструменти маркетингових 
комунікацій:  

- особистий продаж; 
- участь у спеціалізованих виставках; 
- кейс-підхід; 
- рекламні повідомлення в спеціалізованих виданнях. 

4. В силу тісного контакту із клієнтом, стає можливим швидкий 
зворотній зв’язок та одночасне корегування своїх комунікаційних зусиль.  

Ринок B2D має певні риси притаманні ринку В2В, але й певний ряд 

особливостей. Так, сама назва ринку говорить про те, що всі бізнес угоди 

будуть проходити із дистриб’ютором, тобто оптовим посередником, який є 

зв’язуючою ланкою між виробником і споживачем. Так він, здійснюючи 

покупки у виробників, надалі діє від свого імені і несе повну відповідальність 

за якість товарів перед споживачем, а також вкладає особисті кошти в 

подальші маркетингові дії. 

Деякі особливості ринку B2D: 

1. Під час розробки маркетингової стратегії особлива увага 

приділяється пункту пов’язаному із логістичними операціями; 

2. Значна увага приділяється часу товарообігу та територіальному 
охопленню; 

3. Для споживача частіше за все кінцева ціна на товар буде більшою 
ніж він очікує; 

4. Важливе значення має здатність дистриб’ютора швидко враховувати 
особливості виробників та кінцевого споживача та реагувати на них; 

5. Інформованість менеджерів-продажників щодо певних категорій 

товару, який вони продають може бути доволі низькою, але вона нівелюється 

вмінням продавати товар на ринку та ринковими зв’язками. 
Висновки та наукова новизна. Таким чином, враховуючи всі особливості 

ринків, на яких може працювати підприємство, що розробляє бізнес-план, 

необхідно зауважити, що врахування маркетингових аспектів під час розробки 
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бізнес-плану є доволі значущими. Саме розуміння свого клієнта, своєї унікальної 

торгівельної пропозиції, ємності ринку та того, як будуть побудовані подальші 

канали просування продукції та які інструменти маркетингових комунікацій будуть 

використані під час подальшої роботи, залежить більша половина успіху 

впровадження всього бізнес-плану і подальша здатність підприємства стати 

успішним гравцем на ринку. Встановлено, що під час розробки бізнес-плану існує 

вірогідність помилок . Тому пропонується в подальшому розглядати місце 

підприємства на ринку не лише під час розробки бізнес-плану, а й до та після його 

реалізації, а також значну увагу приділяти розробці подальшої маркетингової 

стратегії. 
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АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ                                         

 

Актуальність дослідження. Прогнозування соціально-економічних 

систем у сучасних умовах набуває все більшої актуальності у зв’язку з 

нестабільністю економічного і політичного середовища, жорсткою 

конкуренцією, які негативно впливають на стан вітчизняних будівельних 

підприємств. В цих умовах ефективність будівельних підприємств залежить 

від швидкості реагування на постійні зміни у зовнішній інфраструктурі. У 

зв’язку з цим будівельні підприємства повинні шукати нові, високоефективні 

способи і методи управління їхньою господарською діяльністю. Одними із  

таких способів є адаптивні моделі прогнозування. На сьогоднішній день 

відсутній загальноприйнятий підхід до побудови прогнозної оцінки через 

мінливість зовнішнього та внутрішнього середовища будівельних 

http://e-koncept.ru/2017/970128.htm
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підприємств та майже не освітлене застосування конкретних адаптивних 

моделей прогнозування на реальних даних підприємств. 

У світовій практиці дослідженнями адаптивних економіко-

математичних моделей прогнозування займались такі зарубіжні та вітчизняні 

вчені, як: Забродський В.А., СкурихінВ.І, Копейченко Ю.В., Клебанова Т.С., 

Вітлінський В.В., Геєць В.Н., Бакаєв О.О., Гриценко В.І., Раєвнева О.В., 

Стрижиченко К.А., Дубровіна Н.А., Бажан Л.І. і т.д. [1-5]. 

Результати дослідження. Ефективність управління соціально-

економічними системами має зазвичай пряму залежність від ступеня 

використання адаптивного механізму в процесі управління незалежно від 

природи керованого об’єкту. 

Розглянемо такі поняття, як адаптивність, адаптивні системи та 

адаптивні моделі. 

Адаптацію в широкому сенсі розуміють як пристосування системи до 

зміни зовнішніх умов. Розрізнюють: 

 пасивну адаптацію – це реагування системи на зміну середовища; 

 активну адаптацію – це вплив системи на середовище [4]. 

Адаптивні системи – це системи, здатні до адаптації [4]. Дані системи 

поділяються на самоналагоджувальні і такі, що самоорганізуються. У 

самоналагоджувальних системах змінюється відповідно до змін зовнішнього 

середовища спосіб функціонування системи (наприклад, підприємство 

розширює випуск продукції слідом за збільшенням попиту на продукцію). У 

другому виді змінюється структура та організація системи (наприклад, на 

підприємстві створили відділ патентів через збільшення вимог до якості 

виробленої продукції).  

Під адаптивною моделлю будемо розуміти таку модель, в якій в 

результаті зміни характеристик внутрішніх і зовнішніх властивостей об’єкта 

відбувається відповідна зміна структури і параметрів регулятора управління з 

метою забезпечення стабільності функціонування даного об’єкту [4]. 

Більшість адаптивних моделей передбачають максимальне наближення 

прогнозу до реальних значень показника.  

Вітчизняні вчені пропонують застосовувати наступні адаптивні моделі 

прогнозування: метод рухомого (ковзного) середнього, метод 

експоненціального згладжування, модель Хольта, модель Хольта-Вінтерса, 

модель Тамара, модель Чоу., тощо[1-5]. 

Розглянемо саме адаптивну модель Хольта – Вінтерса, оскільки 

будівельні підприємства вважаються сезонними та недостатньо стабільними 

підприємствами. 

Модель  Хольта - Вінтерса використовується для прогнозування 

часових рядів, коли в структурі даних сформований тренд і сезонність. 

Модель прогнозу Хольта Вінтерса – це 3-х параметрична модель 

прогнозу, яка враховує [2,4]: 

1) згладжений експоненціальний ряд; 
2) тренд; 
3) аддитивну сезонність. 
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Зазвичай більшість товарів мають тенденцію до зростання або падіння 

продаж, особливо коли вони виробляються вперше або коли виникають 

конкуруючі товари. Для деяких товарів істотні сезонні зміни рівня продаж, 

тому для прогнозу продажів будівельної продкції доцільно враховувати 

конкретний характер тенденції та сезонних коливань.  

Для розрахунку прогнозної оцінки за моделлю Хольта-Вінтерса 

потрібно [2, 4]: 

1. Розрахувати експоненціально-згладжений ряд за наведеною 

нижче формулою (1): 

 

                             Lt = k * Yt / St-s + (1 - k) * (Lt-1 + Tt-1),                             (1) 

 

де Lt - згладжена величина на поточний період; 

k - коефіцієнт згладжування ряду; 

St-s - коефіцієнт сезонності попереднього періоду; 

Yt - поточне значення ряду (наприклад, обсяг продажів); 

Lt-1 - згладжена величина за попередній період; 

Tt-1 - значення тренда за попередній період. 

 

Коефіцієнт згладжування ряду k задається вручну і знаходиться в 

діапазоні від 0 до 1. 

Для першого періоду на початку даних експоненціально-згладжений 

ряд дорівнює першому значенню ряду (наприклад, обсягу продажів 

будівельної продукції за перший місяць) L1 = Y1; 

Сезонність в першому і другому періоді St-s дорівнює 1. 

2. Визначити значення тренда на поточний період за наведеною 

нижче формулою (2): 

 

                              Tt = b * (Lt - Lt-1) + (1-b) * Tt-1,                                      (2) 

де Tt - значення тренда на поточний період; 

b - коефіцієнт згладжування тренда; 

Lt - експоненціально згладжена величина за поточний період; 

Lt-1 - експоненціально згладжена розмір за попередній період; 

Tt-1 - значення тренда за попередній період. 

 

Коефіцієнт згладжування тренда b задається вручну і знаходиться в 

діапазоні від 0 до 1. 

Значення тренда для першого періоду дорівнює 0 (T1 = 0); 

3. Оцінити коефіцієнт сезонності для поточного періоду за 

наведеною нижче формулою (3): 

 

                                      St = q * Yt / Lt + (1-q) * St-s,                                   (3) 

 

де St - коефіцієнт сезонності для поточного періоду; 

q - коефіцієнт згладжування сезонності; 
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Yt - поточне значення ряду (наприклад, обсяг продажів)); 

Lt - згладжена величина за поточний період; 

St-s - коефіцієнт сезонності за цей же період в попередньому сезоні. 

 

4. Побудувати прогнозну оцінку за моделлю Хольта-Вінтерса: 

Прогноз на p періодів наперед визначаються за наведеною нижче 

формулою (4) : 

 

                                      Ŷt + p = (Lt + p * Tt) * St-s + p,                                  (4) 

 

де Ŷt + p - прогноз по методу Хольта-Вінтерса на p періодів наперед; 

Lt - експоненціально згладжена величина за останній період; 

p - порядковий номер періоду, на який робимо прогноз; 

Tt - тренд за останній період; 

St-s + p - коефіцієнт сезонності за цей же період в останньому сезоні. 

 

При появі нових даних прогнозну оцінку за моделлю Хольта - Вінтерса 

бажано перерахувати для уточнення ряду, тренда і сезонності. Також при 

підготовці даних для побудови прогнозної оцінки завжди варто очищати дані 

від факторів, які в прогнозному періоді не повторяться (наприклад, приріст 

продажів підприємства) або враховувати заплановані фактори, які дадуть 

додатковий приріст продажів (наприклад, введення готової продукції в 

мережу або проведення заходу щодо стимулювання збуту підприємства). 

Щоб оцінити точність моделі Хольта - Вінтерса і підібрати оптимальні 

коефіцієнти згладжування для ряду, тренду і сезонності необхідно: 

1. Розрахувати прогнозну оцінку  на 1 період наперед для кожного 

місяця, коли обсяги продаж підприємства відомі. 

2. Розрахувати помилку моделі Хольта - Вінтерса. 

Для цього потрібно відняти з фактичних даних прогноз на цей період. 

3. Визначити відхилення помилки адаптивної моделі Хольта - Вінтерса 

від прогнозної моделі (відношення помилки моделі в квадраті до фактичного 

значення в квадраті). 

4. Розрахувати точність прогнозу (одиниця мінус середнє значення 

відхилень). 

Для підбору коефіцієнтів згладжування ряду, тренду і сезонності k, b і 

q, за яких прогнозна оцінка буде максимально точною, необхідно послідовно 

перебрати всі значення k, b і q в діапазоні від 0 до 1 і знайти таке поєднання, 

при якому точність прогнозу буде максимальна наближеною до 100%. 

Після збору фінансово-економічних даних будівельного підприємства 

ПАТ «Харківський плитковий завод» за 2016-2017 роки визначимо 

прогнозну оцінку обсягу виробництва на 2018 рік  ПАТ «Харківський 

плитковий завод» за наведеними формулами (1) – (4). 

Розрахунок прогнозної оцінки обсягу виробництва» на 2018 рік 

будівельного підприємства ПАТ «Харківський плитковий завод» за моделлю 

Хольта - Вінтерса приведений на рис. 1.  
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Рисунок 1 Результати обчислення прогнозної оцінки обсягу виробництва  

будівельного підприємства ПАТ «Харківський плитковий завод» на 2018 рік 

за моделлю Хольта - Вінтерса 

 

Графік обсягу виробництва ПАТ «Харківський плитковий завод» 

зображено на рис. 2. 

Отже, з рис. 1 та рис.2 видно, що вхідні  дані обсягів виробництва 

підприємства ПАТ «Харківський плитковий завод» були взяті помісячно за 2 

попередні роки – 2016-2017 рр. 

Далі були проведені наступні розрахунки: розраховано 

експоненціально-згладжений ряд Lt на 2016-2017 роки за формулою (1), 

визначено значення тренда на 2016-2017 роки за формулою (2) та значення 

сезонності для зазначеного періоду. Після побудовано прогнозну оцінку на 

один рік – 2018 рік за формулою (4). 
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Рисунок 2 Графік прогнозованого обсягу виробництва  

ПАТ «Харківський плитковий завод» на 2018 рік за моделлю Хольта – 

Вінтерса 
 

 
 

Рисунок 3 Прогнозна оцінка обсягу виробництва ПАТ «Харківський 

плитковий завод» на 2018 рік за моделлю Хольта - Вінтерса 
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З рис. 3 бачимо, що прогнозна оцінка співпадає з сезонними 

коливаннями обсягів виробництва ПАТ «Харківський плитковий завод» за 

2016-2017 рр. Також було проведена оцінка точності моделі Хольта – 

Вінтерса, за результатами якої можна вважати модель точною. Оскільки 

точність прогнозу для даних ПАТ «Харківський плитковий завод» складає  

94,35%, це свідчить, що дану модель Хольта – Вінтерса можна 

використовувати при дослідженні вітчизняних будівельних підприємств та 

отримана прогнозна оцінка є точною та максимально приближеною до 

ринкових умов. 

Висновки та наукова новизна. Адаптивні моделі прогнозування 

можуть використовуватись як зручний інструмент дослідження тенденцій 

розвитку підприємств будівельної галузі, що було доведено на прикладі 

моделі Хольта – Вінтерса для прогнозування обсягів виробництва ПАТ 

«Харківський плитковий завод» на 2018 рік. Використання моделі Хольта – 

Вінтерса дозволяє більш адекватно реагувати на коливання обсягів попиту 

продукції та обчислювати прогнозні оцінки обсягів виробництва продукції на 

попередні роки.  
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CSTC T-PPR: ORGANIZATIONAL ACTIONS INCREASE POWER 

EFFICIENCY RECONSTRUCTION BUILDINGS HISTORICAL 

BUILDING OF ODESSA FOR EXOGENOUS CHANGES 

 

Introduction. World practice shows, that increase power efficiency is 

reached mostly at the expense of organizational changes in a guidance system 

power economy the enterprises or cities. Having introduced system power 

management it is possible to reach without the big financial losses considerable 

energy conservation in 3 … 5 % for 1 … 2 years. Power management includes a 

set of the actions aimed at economy power resources: monitoring power 

consumption, working out power budgets, the analysis existing indicators as bases 
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drawing up new budgets, working out a power policy, mapping out new power 

savings actions etc. Power efficiency building - property of a building, its 

structural components and plumbing system to provide during expected life cycle 

this building household requirements the person and optimum microclimatic 

conditions for its stay in premises such building at is standard-admissible 

(optimum) expenses power resources for heating, illumination, fanning, an air 

conditioning, heating of water taking into account a climatic conditions [1]. 

How it is possible to raise power efficiency in houses old building? 

Basically, there are two various approaches. The first of them consists what to 

reduce thermal energy losses to a minimum, more precisely speaking to a technical 

and economic optimum at the expense thermal protection use. The second method 

consists in application the power plants using a solar energy at the expense 

technological before equipment non-load-bearing elements a building. Both these 

of the approach are not mutually exclusive. As for achievement of power balance it 

is possible to use the creative approach, for example, for solar energy extraction it 

is possible to involve all accessible possibilities.   

In practice the total volume of all undertaken actions is defined on the 

resultant consumption of energy, received from burning minerals. In one part a 

building under certain circumstances it is possible to compensate the raised power 

losses by the energy received from alternative sources. In this respect probably 

balanced consideration of a question, depending on the concrete circumstances 

leading to certain frame preconditions which first of all are defined by a condition 

and value of each architectonic-structural components buildings of historical 

building Odessa.  

For working out variants decrease power consumption buildings, it is 

necessary to describe as power, and building-technical characteristics everyone 

architectonic-structural component:  

• everyone concrete architectonic-structural component buildings of 

historical adjustment loses what volumes energy or on the contrary, on the basis 

such characteristics, as resistance a heat transfer, orientation on parts of the world 

in addition makes. 

• What area from each surface is accessible to use under reception energy 

from renewable sources? What length constructive connections which is necessary 

for providing?  

• In what condition is architectonic-structural component buildings of 

historical building, what its technical condition and is how much highly estimated 

term its service? What the aspects which have a priority before others and speaking 

well for preservation the given element (for example, the law on cultural heritage 

protection) exist?  

• What improvement can achieve thanks to this or that action? Investment 

expenses for it are how much high? 

• What there are compensatory possibilities and in what they consist? 

Differently, whether it will be more rational to leave the element a building which 

is badly giving in to modernization (for example, an external wall with which it is 

difficult to supply with a thermal protection), «as is», and instead as 
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indemnification to modernize other element - for example, a roof or windows, 

having made it on as much as possible high technological level. 

In town-planning is shown the tendency to integration, both in sphere of 

production of goods, and in management sphere; the expanded reproduction 

demands the further increase of level a division of labor, concentration and 

specialization of building manufacture, an intensification of an exchange of results 

is industrial-economic activities. As one of perspective forms of integration 

various complexes act in town-planning structure; in the course of formation of 

plans of social and economic development of large cities even more often there is a 

situation when for increase of efficiency used financial, material and a manpower 

concentration of efforts, but also new progressive forms of the organization of 

building manufacture – corporate, scientific and technical is necessary not simply, 

power efficiency [2, 5…9]. 

In Odessa isolated building contract organizations (constantly varying), 

performing works at low scientific and technical level, without the general vision 

of a specific problem of reconstruction of historical building of a city are engaged 

in reconstruction of historical building of a city. 

According to varying social and economic conditions of a life in a city 

organism naturally die off old fabrics and are born new, therefore updating of cities 

occurs consistently, by replacement of an out-of-date supply available and gradual 

transformation by this basis planned structures in whole or its separate elements. 

The purpose of reconstruction and restoration of an architecturally-town-planning 

heritage is preservation of composite and aesthetic features of the historical city 

environment. Town-planning reconstruction is a purposeful activity on change 

before the generated town-planning structure, caused by requirements of 

development and perfection. The concept reconstruction of cities has double sense. 

On the first, it reflects development of the occupied places, improvement of their 

spatial organization, proceeding long time. On the second, it is material result, a 

building condition at present. Only having understood these parties of 

reconstruction in their interrelation, it is possible to approach correctly to an 

estimation of problems and to establish methods of a reorganization of cities. 

Reconstruction - the continuous process which is passing in each city differently 

depending on the previous growth and modern requirements. It predetermines 

value of a city as historical phenomenon in which various epoch intertwine. And in 

a modern city organism its components [3, 4, 10, 11] continuously change. 

Results of research. The first samples of the joint-stock companies (and 

they were called as corporate) have appeared in days the Middle Ages. Cities were 

which had the right to self-management, universities and monastic order. Their 

feature was that, having actives, they existed irrespective the members. In XV 

century in the Great Britain, which known for existence of system the capable 

right, the English court has generated unique line this organizational form: the 

limited liability principle became lawful, and in 1886 this norm has been legally 

fixed in the USA. 

Corporate forms of modern type have appeared in 1850 in the railway 

industry, and in 1880 – in areas which develop consumer goods. 
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In XX century there are new forms the organization of business, in particular 

holdings and financial and industrial groups. 

The factor which provides formation new forms of corporate business, 

increasing globalization economic. The globalization beginning as scale historical 

process it has appeared in occurrence and development the transnational 

corporations, which steels almost the most effective and the most viable the form 

of the organization of the general business and manufacture. 

Formation of corporate sector in Ukraine was carried out mainly through 

privatization – transformation of the operating enterprises on joint-stock 

companies. The structure of such enterprises was far not optimum in this 

connection they required reorganization. 

Such activity has got the "re-structuring" name; it represented many-sided 

work which concerned different aspects of activity the enterprises. Nevertheless in 

overwhelming majority cases under re-structuring understood processes 

downsizing the separate enterprises, formation on a place of complete legal bodies 

of several subjects of managing with certain functions.  

Organizational structures which were formed on the basis the former state 

enterprises, various enough and depend on scales of manufacture, the purpose of 

development corporation, other powerful factors. Within the limits corporation 

variety the separate enterprises can function, and there can be, on the contrary, a 

rigid control system by a principle linearly-staff where acceptance level of all more 

or less important decisions becomes isolated on the first person. It is necessary to 

notice, that basically reorganization actions went on crushing the enterprises by 

creation separate legal bodies.  

Feature of the Ukrainian integrated corporations is that they were generated 

on the basis of industrial complexes of the Soviet period as to disintegration of the 

USSR they had the highest level of branch integration whereas in the developed 

countries all big business functioned by a principle of inter branch integration, 

merge bank and industrial capitals. As a result all Ukrainian corporate structures 

represent complete industrial chains, but have not complete structure the financial 

block. Activity the integrated corporate structures is describe by instability the 

property rights as it is frequent those rights which are formally fixed, is the 

insufficient basis for realization by their owner. 

Today search new forms of integration which would give the chance to 

strengthen and order relations the property and industrial-financial relations lasts. 

If to consider experience of the developed countries, it is possible to come 

conclusion, that there is no structure which would solve all these disagreements. At 

the same time in the course of evolution forms integration in the Western Europe 

and the USA began to prevail holdings and multidivisional structures. However in 

each of these structures constant search of an optimum parity and functioning its 

part for the purpose increase of efficiency activity all integrated corporation lasts. 

The state (municipal) economic association - the association of the 

enterprises formed by the state (municipal) enterprises under the decision of the 

Cabinet of Ministers the Ukraine or in cases defined by the law by the decision of 

the ministries (other bodies to which sphere management the enterprises which 



363 
 

form association enter), or under the decision competent local governments. 

Be formed economic associations corporations, consortia, concerns and 

other associations can as association. 

The corporation is the contractual association created on the basis 

association industrial, scientific and commercial interests the enterprises which 

have united, having delegated separate powers and the centralized regulation 

activity each of participants to controls. 

In work the scheduling method in the organization of building manufacture 

is used. The planned schedule is such design document, in which dynamically (i.e. 

in time) terms and costs of performance of works are displayed. The planned 

schedule can be presented in various forms (descriptive, matrix, a sheet-calendar, 

graphic, etc.) From which the most evident is the graphic form. Last is widely 

applied in the form of the linear schedule chart (Gantt chart) and the network 

schedule (count). In substantial aspect the planned schedule it is system unites 

technology, the organization and economy building manufacture. Planned 

schedules are a basis both for the organization building manufacture, and for 

projects management. Planned schedules it is developed as a part of following 

projects: the business plan the investment building project; the project organization 

of building; the project a substantiation of investments; offers for its representation 

on the contract auctions; the project manufacture works; the project the annual 

organization of works the building organization; technological cards, etc. 

The planned schedule also is a basis for formation of the schedule of 

financing building and the schedule a monetary stream, connected with an 

estimation economic efficiency of the project. 

The scheduling initial stage is connected with a choice of model the 

organization works which to the greatest degree satisfies to requirements of 

manufacture, concrete economic and to specifications. Depending on taking place 

conditions the organizational-technological scheme which is a basis for working 

out of model the planned schedule is defined. The Organizational-technological 

scheme mainly defines topological statement a problem scheduling, and also 

essential conditions, criteria and restrictions. Methods and ways the organization 

works are defined by concrete conditions building, character coordination of works 

in their technological sequence, in time and in space. Creation of the 

organizational-technological scheme of building object is the difficult creative 

process demanding high qualification the expert in the field scheduling building.  

On planned schedules the general elements take place. We will consider the 

cores from them: 

Division of building space into private fronts of works. The building space 

including either separate object, or group of objects, can be divided into separate 

private fronts works depending on character of design decisions and possibilities 

consecutive performance works on the allocated private fronts. Allocation private 

fronts of works from the general building space is a necessary condition the 

organization the building stream as which basic sign it is necessary to consider 

combination in time performance different kinds of works for different parts of 
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object or a complex objects. It is necessary to notice, that the private front is the 

generalized name of the allocated part of building space.  

Division of building into private streams of works. Division building space 

into private fronts shows, where works are performed. Unlike it division of 

building into private streams defines, what should be performed works. As top 

level of the hierarchy reflecting specialization of work in building, cycles of works 

can be allocated. In turn, cycles of works include separate kinds of works. 

According to hierarchy the work kind is followed by building processes, their 

result of performance is release intermediate or final building production. Building 

processes can be simple and complex, i.e. including simple processes. Further 

simple processes are subdivided into working operations, invariant which the fixed 

cast, means and work tools is. Manufacture of working operations is carried out by 

means of their decomposition on separate working receptions.  

For the description conditions performance kinds of works technological 

cards, for the description of processes - cards of labor processes serve. In some 

cases these descriptions are supplemented with technological normal which define 

all essential conditions and ways of the control of works and the operations, 

necessary for their qualitative and effective performance. 

As leading sign expediency application coordination principles of 

management the generality the economic purposes and the problems, demanding 

industrial cooperation acts. 

From positions methodology management CSTC T-PPR is the economic 

object the new class which has received the name integration. Its specificity 

follows from its integrated approach that assumes: 

High level coincidence interests of the basic industrial organizations entering 

in CSTC T-PPR at preservation a branch accessory and its corresponding 

inclusiveness in branch systems of planning, financing, logistics and management;  

The interrelation of economic activities defining them dependence in 

achievement both own, and branch purposes, forming the given complex;  

Territorially caused social and economic unity, impossible without 

realization the coordinated economic policy, free from administrative restrictions. 

Such are the most general features, testifying that at the organisation 

management CSTC T-PPR it is impossible to adapt only an operating economic 

mechanism, search of new forms and methods is necessary. In effect, the main 

problem is today a maintenance coordination in activity of the controls concerning 

various links and levels building branch. Suggest them to unite "under the general 

roof" more often. But such structures are too bulky, unhandy, and are not always 

realized in practice, especially in building. It is necessary to organize thus 

participants CSTC T-PPR that they, realizing own purposes, would reach also the 

general results - we will tell, with partners in building of those or other building 

objects or with accessory manufacturers, though and not participating directly in 

works, but providing them, etc. Such mechanism is a coordination. Integrity CSTC 

T-PPR is given by not so much spatial organization, how many that end result - a 

product of manufacture of reconstruction which and is created by builders. Now, 

when the emphasis becomes on economic control levers, neglect lessons 
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coordination management in relation to primary economic cells are necessary for 

considering. 

Before builders and architects there is an uneasy problem as reconstruction 

and the adaptation such objects under new functions should be spent taking into 

account all requirements and specifications on protection an architectural heritage 

and to have complex character taking into account prospects development all city, 

separate quarter and object. Carrying out reconstruction, it is extremely important 

to keep aesthetic and architectural qualities historical buildings, especially their 

facades. Therefore, the big attention it is necessary give reconstruction protecting 

designs. 

For all protecting designs a building as a whole, first of all, it is necessary to 

develop the concept a thermal protection and to make the comprehensive list 

actions. It will help to make the decision concerning calculation parameters a 

thermal protection, a choice the sizes and carrying out separate actions for a 

thermal protection. For each constructive element there are various variants a 

thermal protection, and our problem - to choose most practical of them. At 

decision-making the estimation is made by following criteria: power efficiency and 

the importance within the limits of all complex actions for reconstruction; practical 

practicability with reference to an available building and risks of by-effects; 

improvement thermal characteristics, increase comfort and improvement 

appearance a building; cost and an estimation as a group received improvement 

quality. 

Development concepts a thermal protection for protecting designs a building 

is important not less than the list of wishes or exceptions at a choice thermal 

protection material. It is important, because at use ecologically pure materials the 

maximum values can be reached only at higher expenses for designing, the big 

attention to details and as a group to higher cost all works.  

Before the beginning planning power reconstruction it is necessary to be 

defined with quantity power consumption to which it is necessary to aspire. In an 

original form it is recommended to stop on an intermediate variant somewhere in 

between the improved building and "the passive house". Exact values will be 

defined within the limits of the further planning. Basically it is possible to choose 

both the maximum thickness of isolation, and minimum. The matter is that in 

parallel with thermal protection measures on decrease in consumption energy, 

including on hot water supply, other measures are planned for economic-household 

installations and the equipment and other needs also. The principle question 

demanding the answer, is put so: what expenses are demanded by realization this 

or that measure, and what economy energy it will allow to achieve?  

Not for all buildings historical building it is possible to achieve an optimum 

thermal protection, having kept in frameworks adequate expenses. For example, 

restrictions can be imposed by an available design or, say, the legislation on 

protection an architectural heritage. It is possible to compensate these restrictions 

for the account of use the improved heating system that will allow lower the 

expense primary energy considerably. Very important at the earliest stages 

planning to consider all accessible introduction power savings technologies and 
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compare them taking into account their cost received at their expense economy and 

decrease emissions СО2. Here frequently it is required to apply non-standard, and 

even the creative approach. 

The estimation a share flat surfaces various constructive elements protecting 

designs a building (wall/roof/basement overlapping/window) for buildings various 

types shows considerable distinctions. Therefore, at estimation variants a thermal 

protection it is necessary to make both quantitative, and qualitative estimations, in 

appropriate way placing priorities. 

There are such constructive elements buildings for which thermal protection 

perfection is not unique or at least a reconstruction main objective. Some 

constructive elements building and without that require improvement, replacement 

or reconstruction, for example, them the decayed window covers, not tight or even 

the proceeding roof, the peeled off plaster on a facade concern. In such cases an 

expense for power reconstruction are inevitable, because suffers not only 

functionality a building and its suitability for residing, but also building aesthetics, 

and elimination these lacks any case will demand financial expenses. 

Line methods the organization works can be calculated in the different ways, 

therefore they have received names of methods calculation the organization works. 

We will consider a method of continuous use of resources (M-CUR). 

For calculation formation streams on method M-CUR we will consider the 

line organization of works presented by a matrix durations and the schedule 

internal painting and decorating, at reconstruction of buildings of historical 

building Odessa under standards power efficiency (tab. 1). 

On four building objects (buildings of historical building Odessa), defined as 

private fronts of works, are carried out four kinds of works in rigid technological 

sequence (А→B→C→D) on each object: plaster works (index A), priming works 

(index B), under paint putty works (index C) and works on colorings (index D). 

The sequence development private fronts works also is fixed by the following 

sequence: 1→2→3→4. 

Each kind of work is carried out by a constant cast which pass to the 

following object only after the full termination work on previous object. If the 

given complex works was carried out by a consecutive method its minimum 

duration would be equal to the sum of durations of all works entering into a given 

complex:  Т = 7+9+6+8+2+3+2+3+13+17+11+15+5+8+4+6 = 119days. 

For the line organization works at performance any work on any object 

performance two obligatory conditions is required: 

1) the termination the given kind of work a resource on previous object 

(resource readiness of executors); 

2) the termination a previous kind of work on the given object (technological 

readiness private front of work). 

In the centre of each element tab. 1 values durations works in days are 

shown. At formation of schedules works the primary goal consists in calculation 

terms manufacture works or, otherwise, terms the beginnings and the terminations 

works.  
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Table 1 

Matrix durations and the schedule internal painting and decorating, at 

reconstruction buildings of historical building of Odessa under standards power 

efficiency, calculated by a method of continuous use resources 

Index and the 

name of works 

Private front of work Total duration of 

work I II III IV 

А. Plaster 

works 

0  7 7  16 16  22 22  30  

 7   9   6   8  30=7+9+6+8 

             

B. Priming 

works 

23  25 25  28 28  30 30  33 ТБ
р 
= 23 

 2   3   2   3  10=2+3+2+3 

             

C. Under paint 

putty works 

25  38 38  55 55  66 66  81 ТВ
р 
= 2 

 13   17   11   15  
56=13+17+11+1

5 

             

D. Works on 

colouring  

64  69 69  77 77  81 81  87 ТГ
р 
= 39 

 5   8   4   6  23=5+8+4+6 

             

Total durations 

of fronts of 

works 

69=69–0 70=77–7 65=81–16 65=87–22  

Stretching of 

communications 

frontal – 150 

27= 

7+2+13+5 

37= 

9+3+17+8 

23= 

6+2+11+4 

32= 

8+3+15+6 

42=69–27 33=70–37 42=65–23 33=65–32 

Source: It is developed by authors on the basis scheduling. 

 

For the given stream (tab. 1) as restriction maintenance of continuous 

performance of each kind of work (a zero stretching of resource communications), 

and as criterion function – the greatest possible rapprochement of adjacent kinds of 

works (private streams) is entered. 

For a conclusion of the basic settlement formulas the size carrying the name 

of the period expansion which defines a difference between the beginning of the 

subsequent work on private front I and the beginning of previous work on the same 

front – T
p
i+1 is entered into consideration. Clearly, that the work first in a 

technological order is not preceded by any other work and, hence, its beginning is 

accepted by the zero. Thus, having defined the beginning of the first work and the 

corresponding period of expansion of the second work, it is possible to calculate 

the beginning of its manufacture on private front I etc. (on an induction) before 

definition of the beginning of last kind of work. 

Having calculated the beginning of last work taking into account restriction 

on a continuity of performance works, it is possible to define the general duration 

of all complex of works under the formula (1): 
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Where T
p

i+1 – the period of expansion the subsequent work; m – the general 

number of kinds works (a current serial index, i); n – the general number of fronts 

works (a current serial index, j); tm, j – duration of last kind work on j-м front. 

 

For definition of values the periods of expansion subsequent works we will 

take advantage of a condition (2) at which prior to the beginning of any simple 

work previous work by the form on the same private front should be executed: 
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Where ti+1,0 – operation time on zero front is equal to zero. 

 

Let's take advantage the previous formula (2) and we will define the periods 

expansion works Б, В and Г, shown by following formulas (3): 
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Conclusions and scientific novelty. Therefore, reconstruction historical 

building has the big social and economic value. Its primary goals consist not only 

in prolongation service life buildings, but also in liquidation physical and an 

obsolescence, improvement conditions residing, equipment residential buildings by 

the modern engineering equipment, increase operational characteristics and 

architectural expressiveness. It is offered to create in the city Odessa "the 
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Corporate scientific and technical complex town-planning power reconstruction 

"CSTC T-PPR", as the innovative organizational structure using in practice the 

saved up scientific and technical potential for reconstruction buildings historical 

building of Odessa under standards power efficiency. The considered method of 

calculation building stream M-CUR possesses positive property of an effective 

utilization of cost abour and machine resources, at their considerable (defining 

duration of works) costs; however thus there are breaks in development of separate 

private fronts of works. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

АДАПТИВНИМ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ 

 

Актуальність. Сучасний період розвитку українського суспільства 

обумовлений, по-перше, труднощами соціально-економічного характеру 

внутрішнього характеру; по-друге, новими глобальними викликами, 

пов’язаними з посиленням геополітичної конкуренції за сфери впливу в 

сучасному світі. Свій внесок у вирішення найважливіших соціально-

економічних проблем країни можуть внести малі міста, проте в даний час 

малі міста України знаходяться в ситуації виживання, яка обумовлена не 

тільки їх суто внутрішніми проблемами, а й процесами, що відбуваються на 

регіональному і глобальному рівнях. Така ситуація породжує потребу шукати 

нові способи адаптації малих міст до сучасних реалій, які дозволили б їм 

створити більш якісні умови життя для населення, залучити інвестиції та 

кваліфіковані кадри, модернізувати міську інфраструктуру. Нові виклики, що 

стоять сьогодні перед малими містами України, актуалізують проблему їх 

адаптації та розвитку до сучасних соціально-економічних умов. 

В умовах непростих і суперечливих глобалізаційних процесів малі 

міста поступово інтегруються в світовий соціально-економічний простір і 

змушені все більше конкурувати за залучення інвестицій і підвищення якості 

життя населення. Все це гостро ставить питання про формування ефективної 

системи управління розвитком малих міст України, яка змогла б відновити 

економічний потенціал малих міст, створити умови для їх самостійного 

розвитку і поліпшити якість життя їх населення. Актуальність проблеми та 

відсутність її комплексного наукового вивчення формує основу для 

дослідження специфіки управління розвитком малих міст в умовах нових 

викликів.  

Науковий інтерес до проблем малих міст обумовлений тим, що дана 

категорія поселень включає в себе більшу частину міст в усьому світі. 

На сьогоднішній день вивчення міста здійснюється в різних галузях 

науки. В економічній науці місто досліджується як частина цілісної 

соціально-економічної системи соціуму, що володіє загальними і особливими 

економічними характеристиками. В рамках географічного підходу місто 

розглядається в першу чергу як багатофункціональна і багатоцільова форма 

розселення і територіальна організація господарської діяльності. Проблеми 

міста як типу територіальної соціальної спільності розглядаються і в 

демографічному аспекті. В рамках цього підходу акцентується увага на 

вивченні вікової структури населення міста і відтворювального потенціалу 

населення. 

У руслі урбаністичного підходу англійські дослідники Н. Абекромбі і 

А. Ярд виділяли такі ключові характеристики «міського життя», як 
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масштабність, висока щільність населення, різнорідність соціальних груп, 

анонімність, дистанційність і формальність соціальних відносин, зниження 

впливу традицій на поведінку людини.  У такому трактуванні міста присутні 

переважно кількісні характеристики, хоча і дозволяють визначити основні 

відмінності міста від села [1]. До проблем міста в аспекті структурування 

міського простору звертався американський вчений Дж. Форрестер.  

Надалі безпосередньо проблеми міста розглядалися такими 

дослідниками, як Е. Н. Заборова, А. Ф. Ісламова, А. Нещадин, Н. Горін та ін. 

[2,3], які досліджують місто в рамках інституційного підходу, підкреслюючи, 

що місто – це, перш за все, соціальний інститут, який представляє собою 

набір певних правил, традицій, що реалізуються в діяльності людини в межах 

певної територіальної спільності з позицій синергетичного підходу, який 

дозволяє поглянути на місто як органічну саморозвиваючу систему.  

В цілому можна відзначити, що на даний момент вченими накопичено 

чималий матеріал з дослідження міста як складної територіально-

поселенської системи. Однак, незважаючи на це, проблеми малих міст 

України тільки починають ставати предметом дослідження для різних 

галузей знання. 

Результати дослідження. Аналіз наукової літератури з дослідження 

малого міста дозволяє виділити кількісний, якісний і інтегративний підходи. 

З позиції кількісного підходу малим містом традиційно вважається тип 

поселенської спільності з чисельністю до 50 тис. чоловік. Але дана типологія 

є, по-перше, досить формальною, оскільки враховує виключно кількісні 

показники; по-друге, застарілою, оскільки розглядає малі міста переважно як 

індустріальні центри, що в даний час не завжди відповідає дійсності. Хоча 

останнім часом у вітчизняній науковій літературі при визначенні малого 

міста враховується і більший розмір (до 100 тис. чоловік). 

На наш погляд, використання кількісних підходів засноване, перш за 

все, на уявленні малого міста як територіально поселенської спільності, яка 

має стабільну соціальну структуру, трудові ресурси та виробничу базу. 

Якісний підхід у визначенні малого міста акцентує увагу переважно на 

економічних, політичних і культурних відмінностях малих міст від іншого 

роду територіальних поселень. З позиції цього підходу мале місто 

розглядається крізь призму різних показників: економічних, демографічних, 

інфраструктурних, соціокультурних і т.п. Якісний підхід в дослідженні 

малого міста є більш концептуальним, ніж кількісний, так як дозволяє 

виявити загальні закономірності формування малих міст, так і їх специфіку. 

До основних ознак малого міста дослідники в першу чергу відносять 

довготривалу значну концентрацію людей, їх помешкань, відносин на 

порівняно незначній території; статистичний і динамічний ріст поселення і 

його площі;наявність у поселення статусу міста; позначення 

адміністративних і територіальних кордонів; наявність органів 

адміністративного управління; наявність соціальної та професійно-статусної 

диференціації населення; формування міського способу життя і міської 
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культури [4]. На наш погляд, інтегративний підхід виступає найбільш 

ефективним. Інтегративний підхід до вивчення малого міста дозволяє 

враховувати як кількісні, так і якісні показники даного типу територіально 

поселенської спільності, звертаючи увагу переважно на ті функції, які 

виконують малі міста у відповідності зі своєю специфікою. 

На наш погляд, найважливішим фактором, що вплинув і продовжують 

впливати на стан і розвиток українських малих міст, є процес урбанізації, що 

відображає динаміку розселення людей і обумовлений серйозними 

соціальними трансформаціями, які відбувалися в країні протягом останніх 

100 років. 

У сучасній урбанізації в Україні можна виділити два основних періоди: 

радянський і пострадянський, кожен з яких вплинув на сучасний стан малих 

міст. На думку дослідників, радянська урбанізація здійснювалася на основі 

індустріалізації, яка передбачала нарощування і тиражування індустріальних 

виробництв, перекачування трудових ресурсів із сільського господарства в 

промисловість та інші міські галузі, а населення – з села в місто, де мала 

місце концентрація виробництв. 

Ключовою особливістю радянської урбанізації було те, що в даному 

процесі домінуючу роль відігравала держава. Більшість міст створювалися 

виключно зверху, перш за все, в якості військових укріплень, які 

обслуговували інтереси держави і забезпечували функцію державного 

управління територією. 

Зараз в науковій літературі найбільш поширеною є функціональна 

типологія малих міст. У цьому випадку класифікація малих міст відбувається 

на основі виконання тієї чи іншої функції, яку повинно було виконувати 

місто в процесах модернізації радянської держави. 

В рамках цієї типології дослідники виділяють наступні типи малих 

міст: міста-сателіти (міста-супутники), що виконують функцію периферії 

великих індустріальних центрів; міста-центри сільської округи, що 

виконують переважно адміністративні функції; мономіста (монопрофільні 

міста), що склалися на основі одного виробничого підприємства; міста-

наукові центри; міста як рекреаційні центри (міста-музеї, міста проведення 

фестивалів і конкурсів); міста як меморіальні освіти, до яких можна віднести 

історичні заповідники і релігійні центри [5]. 

Ряд дослідників виділяє основний набір проблем, найбільш актуальних 

для кожного малого міста [6]. В першу чергу це: 

 обмеженість економічних і кадрових ресурсів; 

 переважання якоїсь однієї галузі промисловості (проблема,   

характерна  

для мономіст України); 

 технологічна відсталість більшості промислових підприємств; 

 дефіцит робочих місць і зростання безробіття; 

 вкрай несприятлива демографічна ситуація, викликана зменшенням  
населення через міграцію працездатного населення і молоді в більш 
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великі центри, за кордон, а також перевищенням природного порогу 

смертності, відсталістю інститутів охорони здоров’я та соціального захисту; 

 низький рівень розвитку соціально-культурної сфери та 

інфраструктури. 

Слід зазначити, що кризові тенденції, що склалися в більшості 

українських малих міст трансформували їх типологію. В даний час у 

науковій літературі досить поширена типологія на основі соціально-

економічної ситуації, що складається в місті (табл.1). 

 

Таблиця 1  

Типологія міст на основі соціально-економічної ситуації, що 

складається в місті 
Типологія міст характеристики 

1 2 

Прoблeмні міста, для яких характерний низький рівень промислового 

виробництва, малі обсяги будівництва житла та об’єктів 

інфраструктури.  До цього типу належать міста, які не здатні 

вирішити свої проблеми самостійно  

Дeпрeсивні До міст депресивного типу зараховують міста, що знаходяться в 

глибокій соціально-економічній кризі, який проявляється в спаді 

виробництва, безробіття, низький рівень життя населення.  Для 

виходу з депресивного стану таке місто, на думку вчених, 

потребує суттєвого інвестування в процеси реанімування і 

диверсифікації виробництва. 

Кризові До міст кризового типу відносять ряд міст, в яких депресивний 

стан набув затяжного характеру і супроводжується подальшим  

погіршенням соціально-економічної ситуації, а також міста з 

порушенням екологічних умов для проживання або знаходяться в 

зоні збройних конфліктів 

відсталі Основними показниками відсталого міста виступають низький 

рівень виробництва і доходів населення, нерозвиненість 

соціальної та виробничої інфраструктури і т.д. 

оптимізуючі До оптимізуючих міст слід віднести міста, які в ході модернізації 

подолали кризові складності і прагнуть до «оптимізації» 

економічних, демографічний, екологічних показників міського 

життя.  Критерієм виділення стабільних міст виступає стійкість 

соціально-економічних показників.   

стaбільні Високий рівень середньої заробітної плати;  низький рівень 

смертності і найвищий рівень демографічного балансу (в 

основному за рахунок міграційного припливу населення); 

невисокий рівень безробіття; високий оберт роздрібної торгівлі на 

душу населення;  високий обсяг виробництва матеріальних благ 

(промислової продукції) та ін. 

 

На наш погляд, для дослідження сучасного стану малих міст України 

дана типологія є досить концептуальною, оскільки дозволяє глибше 

зрозуміти їх основні соціально-економічні проблеми. 

Реформи, що проводяться в Україні вже близько 27 років, не створили 



374 
 

для малих міст достатніх умов для їх розвитку ні в напрямку формування 

власної економічної основи, зокрема розвитку муніципальної власності;  ні в 

напрямку стимулювання їх внутрішніх ресурсів, а саме підтримки розвитку 

малого підприємництва. 

У зв’язку з цим в останні роки з’явилася достатня кількість публікацій, 

присвячених стратегіям відродження соціально-економічного потенціалу 

малих міст України. Ця проблема відображена в роботах Б. Данилишина, Л. 

О. Радіонової і др. [6, 7]. На думку дослідників, соціально-економічний 

розвиток малих міст є цілком керованим процесом, який здатний вивести 

місто на якісно новий рівень розвитку. Вони солідарні щодо того, що 

життєздатність економічної сфери малого міста зумовлена активністю 

інвестиційної діяльності, низький рівень якої має серйозні внутрішні 

причини: 

– відсутність правової стабільності при здійсненні довгострокових 

інвестиційних проектів; 

– відсутність інформаційної прозорості, яка не дозволяє отримати повні 

і достовірні данні про фінансове становище позичальника, про його 

інвестиційних показниках; 

– наявність високого ступеня економічних ризиків. 

Безумовно, наявність такого роду перешкод не сприяє успішній 

модернізації малих міст.  

Аналіз теоретико-методологічних підходів до проблем малих міст в 

Україні показав, що міста відносяться до складних самоорганізуючих систем, 

що входять в системи більш глобального рівня – регіону, держави. Більш 

того, в сучасних умовах стратегії розвитку малих міст повинні враховувати 

тенденції світового розвитку, які характеризуються постіндустріальної 

моделлю суспільного розвитку. Дані обставини не можуть не впливати на 

моделі управління розвитком малих міст, що включають в себе адекватні 

сучасним вимогам методи управління. 

 В силу цього представляється своєчасне дослідження моделей 

управління розвитком малих міст, які дали б можливість успішно реалізувати 

ефективні стратегії їх розвитку, що дозволяють об’єктивно оцінити потенціал 

міста і вибудувати комплекс завдань, спрямованих на досягнення бажаного 

результату. 

Для дослідження міста як особливої територіально-поселенської 

спільності прийнятний неоіститутиційний підхід (Д. Норт Г. Саймон) [8,9], 

який відкриває можливість вивчення міста як сукупності формальних 

(правові норми) і неформальних інститутів (норми моралі), що впливають на 

специфіку міського середовища. На наш погляд, важливим моментом в 

дослідженні системи управління розвитком малого міста є комплексна оцінка 

тих економічних, політичних і соціокультурних умов, в яких даний вид 

поселенської спільності формується і існує. Розуміння того, що останні 27 

років малі міста України знаходяться в умовах кардинальних соціальних 

трансформацій, пов’язаних найчастіше з травматичними наслідками для 

локальних соціумів, визначає вектор даного дослідження. 
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В силу цього в даному дослідженні будемо спиратися на 

трансформаційний підхід, який дозволяє досліджувати мале місто в контексті 

економічних, політичних, соціокультурних змін суспільного розвитку. Якщо 

в контексті класичної моделі наукового дослідження соціальні трансформації 

традиційно розглядалися як такі, що сприяють прогресу, то негативні 

соціальні явища ХХ-XXI ст. спонукають переосмислити соціальний оптимізм 

прогресистів. Усвідомлення негативних наслідків соціальних трансформацій 

спричинило появу концепції «соціальної аномії» і концепції «соціальної 

травми». Авторами теорії «соціальної аномії» є Е. Дюркгейм, Р. К. Мертон. З 

їх точки зору аномія є ситуацією девальвації системи цінностей в суспільстві 

в умовах соціальних змін, супроводжувану кризою його інститутів [10,11]. 

Концепція «соціальної травми» розроблялася в роботах Ж. С. 

Александера і П. Штомпкі [12]. Сучасні соціальні трансформації, на думку 

авторів, пов’язані з такими негативними і дисфункційними наслідками для 

суспільства, як соціально-економічна і політична нестабільність, в результаті 

якої суспільство занурюється в стан кризи. П. Штомпка виділяє 3 типи 

колективних травматичних симптомів, які свідчать про кризовий стан 

суспільства: біологічний (збільшення смертності і зниження народжуваності, 

деградація населення); соціальний (розпад сім’ї, політична анархія, 

порушення економічного обміну); культурний (руйнування цінностей, норм, 

традицій, переконань і т.п.). Дані підходи є найбільш концептуальними для 

дослідження моделі управління малим містом в умовах соціальних 

трансформацій. 

На наш погляд, саме виклики, пов’язані з травматичними 

трансформаційними процесами, визначають пошук оптимальної моделі 

управління малим містом, здатної знаходити ресурси і забезпечити його 

стабільний розвиток. В сучасних умовах розвиток малого міста залежить, 

перш за все, від того, наскільки дієві будуть «відповіді» на «виклики», 

пов’язані як з пострадянськими трансформаціями українського суспільства, 

так і з глобальними змінами світового розвитку. 

В силу цього поряд з трансформаційним підходом ми спираємося на 

концепцію «виклик – відповідь» А. Дж. Тойнбі [13]. Розглядаючи проблеми 

генезису цивілізацій, А. Дж. Тойнбі вважав, що генезис цивілізацій 

відбувається в результаті пошуку адекватних відповідей на виклики, що 

пред’являються суспільству або природою, або зовнішнім людським 

оточенням. Таким чином, соціальна або екологічна ситуації ставлять перед 

суспільством проблему («виклик»). Тобто вважає, що адекватна відповідь 

сприяє не тільки вирішенню проблеми, а й дає новий імпульс розвитку 

суспільства: якщо ж необхідної відповіді не знайдено, то суспільство 

приходить до занепаду. 

Таким чином, мале місто як тип соціальної спільності, яка має здатність 

до саморозвитку, в процесі свого функціонування стикається з низкою 

проблем, і кожна з них є викликом, оскільки відсутність викликів означає 

відсутність стимулів до зростання і розвитку,  якщо «виклик» представляє 

собою проблему, з якою стикається місто, то «відповідь» являє собою 
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потенційний варіант вирішення цієї проблеми, що обумовлює подальший 

його розвиток. 

У зв’язку з цим в дослідженні малого міста з позиції «викликів» та 

«відповідей» важливо враховувати фактори, що впливають на саморозвиток 

малих міст. Найбільш докладно факторний підхід був розроблений 

американським вченим М. Портером, який глибоко досліджував роль 

факторів в питаннях конкуренції регіонів, держав і окремих територій, в тому 

числі і міських. Дослідник виділив кілька груп факторів, що мали ключовий 

вплив на розвиток соціуму [14]:  

1) людський фактор, який включає в себе сукупність різних елементів 

соціальної структури поселення, в тому числі статеві характеристики 

населення, освіту, професійну сферу, рівень фізичного і психічного стану 

людей, тривалість життя і т.д.; 

2) природно-кліматичний фактор: географічне розташування, 

кліматична зона, кількість і якість землі, наявність водойм, корисних 

копалин, лісових ресурсів; 

3) економічний фактор: структура економічної сфери, інвестиційний 

клімат, ділова інфраструктура, транспортні комунікації, система зв’язку і 

інформації, якість муніципальних послуг, розвиток підприємництва і т.д.; 

4) інтелектуальний фактор: система наукової інфраструктури, що 

включає в себе різні науково-дослідні установи. 

На думку М. Портера, наявність цих факторів впливає на рівень 

розвитку будь-якої територіальної системи. В даний час дослідники 

виділяють як окремий фактор, що впливає на розвиток міського простору, 

управлінський фактор. Стосовно до управління суспільними процесами 

найчастіше використовується термін «соціальне управління». Останнє 

трактується дослідниками як «усвідомлений вплив людей на суспільну 

систему і її окремі ланки на основі пізнання об’єктивних закономірностей і 

тенденцій розвитку суспільства для забезпечення оптимального 

функціонування і регулювання системи при узгодженні сьогодення і 

майбутнього» [15, с. 10].  

Таким чином, соціальне управління як вид людської діяльності виникає 

з об’єктивної потреби в організації спільної діяльності людей. В міру 

ускладнення суспільного життя соціальне управління стає формою 

самоврядування суспільства. Основною ознакою соціального управління 

вважається його раціональний характер.  

На наш погляд, специфіка моделі управління малим містом зумовлена 

рівнем, з якого прийшов «виклик». Оскільки місто входить до складу 

системи регіональних, державних і світових процесів, є об’єктом їх впливу, 

то можна виділити три різних рівня «викликів», які безпосередньо чи 

опосередковано впливають на стратегії розвитку малих міст: мікро-, мезо- і 

макрорівень. 

Мікрорівень – це рівень локальних територій і регіонів, який 

обумовлений наявністю або відсутністю ресурсів (природних, виробничо-

економічних, трудових, інфраструктурних та т.п.) для розвитку міського 
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соціуму. Виклики мікрорівня можуть бути пов’язані з проблемами 

економічного, політичного, демографічного характеру як найменшого міста, 

так і регіону, до якого він включений. Регіон є свого роду територіальною 

господарською системою, яка схильна до впливу різних чинників, здатних 

забезпечити як зростання в економіці та рівні життя населення, так і спад 

основних регіональних соціально-економічних показників.  Включеність 

малих міст до регіональної системи робить їх залежними від стану 

регіональної господарської системи. 

В якості основних проблем малих міст сучасної України дослідники 

виділяють наступне [16]: обмеженість економічних ресурсів, низький рівень 

наявності кваліфікованих кадрів, відсутність інвестицій, безробіття, міграції і 

т. д. Незважаючи на те, що виклики мікрорівня зумовлені найчастіше 

сукупністю причин, вчені вважають, що все-таки основні причини 

депресивного стану більшості малих міст пов’язані саме з їх галузевою 

структурою і спеціалізацією розміщеного в них виробництва [17]: 

Усвідомлення внутрішніх «викликів», характерних для життєдіяльності 

малих міст, породжує пошук «відповідей» на них. Ключовим суб’єктом, 

обтяженим обов’язками пошуку відповідей на виклики мікрорівня, 

виступають органи муніципального управління. 

Початок дослідження проблем муніципального управління сходить до 

робіт зарубіжних соціологів: М. Вебера, С. Стром Текера, Г. Джона, К. 

Мордено, Р. С. Вуда та інш [18]. Автори стверджують, що управлінські 

практики, які здійснюються на муніципальному рівні влади, створюють 

основу для розвитку громадянського суспільства і демократичної моделі 

управління. 

Мезорівень – це рівень об’єктивно обумовлених економічних, 

політичних і соціальних проблем, характерних для держави, який 

представляє собою єдину територіальну організацію політичної влади в 

масштабі всієї країни. Державна влада поширюється на все населення в 

межах конкретної території, що тягне за собою адміністративно-

територіальний поділ держави. Крім того, держава виступає і чинником 

містоутворення. 

Важливо відзначити, що в радянський період процеси урбанізації були 

ініційовані виключно державою. Індустріалізація радянського суспільства 

здійснювалась переважно шляхом мобілізації людських, матеріальних і 

духовних ресурсів. В силу цього міста найчастіше виявлялися лише 

поселеннями при створюваних промислових зонах, що не дозволяло їм бути 

повноцінними територіальними системами ні за своїми функціями, ні по 

територіальній структурі. Таким чином, специфіка радянської урбанізації 

частково створила передумови для появи цілого комплексу проблем малих 

міст, які в повній мірі проявилися в пострадянський період. 

Важливо відзначити, що виклики мезорівня були обумовлені не тільки 

особливостями радянської урбанізації, а й специфікою самих пострадянських 

трансформацій української держави, що призвели країну до глибокої 

соціально-економічної кризи. В цілому реформи пострадянського періоду, 
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що супроводжуються трансформацією механізмів функціонування економіки 

країни, мали негативні наслідки для українських малих міст. Велика частина 

малих міст виявилася не в змозі самостійно вирішити комплекс проблем, що 

виникли. Падіння рівня життя населення, зростання безробіття, криза 

житлово-комунального господарства – все це сьогодні є атрибутом малого 

міста. 

Виклики макрорівня пов’язані з глобальними економічними, 

політичними і соціальними тенденціями світового розвитку. Сучасні міста 

залучені в складні суспільні процеси, які в науковому дискурсі отримали 

назву «глобалізація». Термін «глобалізація» використовується для 

позначення зростаючої взаємозалежності світу – економічної, політичної, 

соціально-культурної. Слід зазначити, що функціонування малих міст 

України здійснюється в контексті все більш глибокого включення їх в 

глобальний простір, що не може не відбиватися на їх розвитку. Глобалізація 

трансформує не тільки соціально-економічну сферу суспільства, а й цінності, 

соціальні інститути, моделі соціально і економічної поведінки. Глобальні 

трансформації суттєво впливають на соціально-економічні процеси в містах, 

на стиль і спосіб життя міського населення, що створює і нові виклики малим 

містам України. Одним із викликів є масштабна міграція трудових ресурсів в 

міста-мегаполіси, які в умовах глобалізації є центрами концентрації 

фінансових і інвестиційних ресурсів, що робить їх привабливими як для 

фахівців, так для низько кваліфікованих кадрів. 

Сукупність «викликів» всіх рівнів гостро ставить проблему пошуку 

ефективної моделі управління розвитком малих міст, здатної знайти на них 

адекватні «відповіді». У зв’язку з цим підвищується значимість 

вдосконалення механізмів управління сучасним розвитком українських 

малих міст. 

Висновки та наукова новизна. Звернення до досліджень, дозволяє 

автору зробити висновок про те, що наукові публікації з даної проблеми 

висвітлюють її окремі аспекти і звертають увагу переважно на питання, 

присвячені соціально-економічних проблем малих міст, або їх типології за 

різними підставами, або проблемам муніципального управління. На 

сьогоднішній день не склалося системного цілісного підходу до вивчення 

ефективних стратегій управління розвитком малого міста, адекватних 

сучасним викликам. Це відкриває можливість для дослідження специфіки 

управління розвитком малих міст України в умовах викликів глобального 

характеру. 

Авторська модель дослідження спирається на – неоінституційний, 

трансформаційний, факторний, урбанізаційний підходи, що дозволяють 

досліджувати специфіку управління розвитком малих міст в умовах сучасних 

інституціональних трансформацій і глобальних процесів. 

Розглядаючи мале місто як особливий тип територіально-поселенської 

спільності, яка має здатність до саморозвитку, ми вважаємо, що в процесі 

свого функціонування місто стикається з низкою викликів, що представляє 

собою проблему, від вирішення якої залежить його майбутнє. Оскільки малі 
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міста України включені в складну систему державних і світових процесів, що 

надають серйозний вплив на їх розвиток, то можна виділити три рівня 

«викликів», які безпосередньо чи опосередковано впливають на стратегії 

розвитку малих міст: мікро-, мезо- і макрорівень.  

Мікрорівень – це рівень локальних територій і регіонів, який 

обумовлений наявністю або відсутністю ресурсів (природних, виробничо-

економічних, трудових, інфраструктурних та т.д.) для розвитку міського 

соціуму. Виклики мікрорівня пов’язані з проблемами економічного, 

політичного, демографічного характеру як самого малого міста, так і регіону, 

в який він включений.  

Мезорівень представляє рівень економічних, політичних і соціальних 

проблем, характерних для держави, яке представляє собою єдину 

територіальну організацію політичної влади в масштабі всієї країни.  

Виклики макрорівня пов’язані з глобальними економічними, 

політичними і соціальними тенденціями світового розвитку. Сучасні міста 

залучені в неоднозначні інтегративні суспільні процеси, які в науковому 

дискурсі позначені терміном «глобалізація». 

 Специфіка моделі управління малим містом зумовлена рівнем, з якого 

прийшов «виклик». В умовах нових викликів, пов’язаних з трансформаціями 

українського суспільства і глобальними змінами, необхідно сформувати 

ефективну модель управління розвитком малих міст, яка забезпечить їх 

стабільне функціонування. 
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ОСББ ЯК БІЗНЕС ОДИНИЦЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Актуальність. Формування інноваційної системи розвитку регіону є 

невід’ємною  складовою частиною інноваційної політики. Вона 

вимагає значного оборотного капіталу, який в Україні досить обмежений.  

Позбавлена оборотного капіталу вітчизняна інноваційна сфера послуг   

втрачає наукомісткі проекти на користь закордонних фірм,  що  знаходяться в 

іншому  фінансовому ринку. Дослідження показують,  що є три реальних 

кроки для подолання цієї згубної ситуації. 

Перший – об’єднати під єдиним управлінням інноваційну й 

інвестиційну функції на державному рівні та в інституціональному полі. 

Другий – сприяти підвищенню зацікавленості виконавців в успішному 

здійсненні всіх етапів єдиного інноваційно-інвестиційнного циклу,  тобто 

задіяти ефективний механізм стимулів. 

Третій – детально вивчити свої ресурси і можливості (потенціал)  і 

зробити «ставку» на свої сили і саморозвиток 

Результати дослідження. Регіональна політика в Україні до цього часу 

ґрунтується на засадах використання традиційного підходу (концепція 
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розміщення продуктивних сил, підтримки і вирівнювання депресивних 

регіонів, бюджетного регулювання тощо). Нові течії в цьому підході 

містяться у поєднанні з новою методологією щодо врахування світових 

тенденцій сталого розвитку, більшої активності регіонального 

самозабезпечення та самоуправління, переходу на інноваційну стратегію 

розвитку з обґрунтуванням пріоритетів, упровадженням кластерних моделей. 

Цей, хоч і неповний перелік сучасних особливостей в регіональній політиці 

засвідчує якісні зміни щодо проблем регіонального розвитку, на цій основі 

відпрацьовуються ще й нові методи та механізми управління таким 

розвитком
1
. 

 У новому підході більше уваги приділяється розрахункам, оцінкам, 

стратегічним орієнтирам, програмно-цільовим схемам, що стають, з одного 

боку, більш затребуваними в інноваційному розвитку регіонів, а з іншого, – 

більш досконалими. І цей науково-практичний інструментарій створює 

умови для вирішення складних завдань регіонального розвитку, 

першочерговим серед яких є комплексне та достовірне оцінювання 

економічного стану регіонів, ресурсної бази їхнього розвитку, механізмів 

взаємодії «центр-регіони», міжрегіональних відносин. У цьому розділі 

аналізуються основні характеристики економічного стану регіонів України. 

Особлива увага приділена показникам обсягу валового регіонального 

продукту, збиткам підприємств, обсягам інвестицій і рівню безробіття 

населення.  

Аналіз чинників, що впливають на формування і  функціонування 

інноваційного розвитку регіону, дозволяє визначити напрямки, в яких 

необхідно  реалізувати  ініціативу  держави, самого регіону з підтримки  

відповідних  ініціатив.  Результати  аналізу  можуть бути покладені в основу 

розробки критеріїв оцінки інноваційної діяльності та обґрунтування 

доцільності побудови механізму управління нею. 

Отже, елементами механізму управління інноваційним розвитком  

регіону  є: принципи,  методи  управління, функції, показники,  організаційна 

структура. Доцільно особливо виділити  такий  елемент механізму   

управління інноваційним розвитком, як організаційна модель взаємодії 

різних управлінських рішень в регіональних органах управлення.  

Ряд галузей економіки України вирізняє високий технологічний рівень 

розвитку. Налагоджено виробництво ракетоносіїв, супутників та обладнання 

для дослідження космосу. Україна є значним виробником військової техніки 

– танків, військово-транспортних літаків, зенітно-ракетних комплексів, 

оптичного обладнання 
2
.  

Господарський комплекс України виник на основі соціального та 

економічного розвитку, міжнародного поділу праці та внутрішньодержавних 

                                                 
1
 Соціально-економічний розвиток регіону: механізми державного впливу : монографія / О. П. Крайник, Г. 

С. Третяк, О. М. Чемерис, І. І. Козак, К. М. Бліщук; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Л., 2011. – 

232 с. 
2
 Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону: монографія / З.В. 

Герамсимчук, Н.С. Куцай. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с. 
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інтеграційних процесів. До основних з них необхідно віднести територіальне 

кооперування, технологічне та інфраструктурне інтегрування. Господарський 

комплекс України відзначається складною структурою: галузевою, 

територіальною, функціональною та організаційною.  

Галузева (компонентна) структура відображає співвідношення, зв’язки 

і пропорції між групами галузей. Головними її компонентами є дві сфери – 

виробнича і невиробнича. 

Виробнича сфера складається з окремих ланок (їх ще називають 

народногосподарськими галузями). Зокрема, це промисловість (добувна й 

обробна), сільське господарство, будівництво та ін. 

У невиробничій сфері виділяють п’ять ланок: 

– апарат органів державного та громадського управління; 

– житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування; 

– охорона здоров’я, спорт, соціальне забезпечення; 

– освіта, культура, наука, мистецтво; 

– сфера фінансів, кредитування, страхування.  

Цілі розвитку бізнес одиниць малого підприємництва у сфері житлово-

комунального господарства беруть свій початок від необхідності 

переведення житлово-комунального господарства на ринкові принципи 

функціонування для забезпечення населення необхідною якістю і кількістю 

житлово-комунальних послуг. Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку є юридичною особою, створеною для ефективної реалізації прав 

співвласників загальної сумісної власності будинку. Проте ОСББ не є ні 

громадською організацією, ні органом самоорганізації населення і не є 

суб’єктом підприємницької діяльності – це окрема категорія юридичних осіб. 

ОСББ як юридична особа має власний ста тут, і відносини між його членами, 

а також між ними і самим об’єднанням регулюються статутом ОСББ. ОСББ, 

як юридична особа, може отримувати кредит на проведення ремонтів, 

встановлення лічильників, облаштування при будинкової території тощо. Цю 

прибудинкову територію у свою власність може отримати тільки ОСББ, у той 

час як власники квартир – співвласники будинку такої можливості не мають. 

Основною метою створення об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку є забезпечення і захист прав його членів та до тримання їхніх 

обов’язків, належне утримання та використання неподільного і загального 

май на, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх 

платежів, передбачених законодавством та статутними документами. По суті, 

діяльність ОСББ обертається навколо спільного і неділимого майна. Саме 

про його збереження і правильне використання дбає об’єднання. Основна 

діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним 

майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової 

території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та 

інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними 

своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання. Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку є в першу чергу ефективним 
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механізмом прийняття спільних рішень співвласниками спільного майна у 

багатоквартирному будинку в умовах, коли стовідсоткової згоди між ними 

досягти неможливо. Засновником та членом ОСББ може стати будь який 

власник (співвласник) житлового або нежитлового приміщення в 

багатоквартирному будинку. Тобто, власник квартири (або її частини), 

власник жилого або нежилого приміщення (або його частини), власник 

будинку. Членами ОСББ не можуть бути: власники та користувачі 

неприватизованих квартир (приміщень), орендарі квартир та нежитлових 

приміщень, особи, котрі не оформили право власності на належні їм 

квартири та приміщення. 

Для реалізації підтримки суб'єктів бізнес одиниць у сфері ЖКГ 

необхідно: 

1. Демонополізація обслуговування муніципального житлового фонду і 

формування ринку послуг, через створення ефективних механізмів 

управління муніципальним житловим фондом шляхом чіткого виділення 

функцій власника житлового фонду (муніципалітету) і делегування їм на 

конкурсній основі функцій управління і обслуговування муніципальної 

нерухомості спеціалізованими організаціями. 

2. Розвиток професійного бізнесу у сфері управління житловою 

нерухомістю. Формування служби замовника (управляючої компанії) як 

суб'єкта ринкових відносин, для реального розвитку конкуренції в 

муніципальному житловому господарстві. 

3. Створення рівних умов для залучення до управління муніципальним 

житловим фондом організацій різних форм власності. 

4. Проведення конкурсного відбору підрядників для поточного 

обслуговування житла, проведення капітального ремонту, виконання 

спеціалізованих робіт (обслуговування ліфтового господарства, вивіз сміття 

тощо) з метою розвитку конкуренції серед підрядних організацій на 

отримання замовлення на обслуговування житла від управляючої компанії. 

5. Створення бізнес-інкубаторів для ведення діяльності обслуговуючих 

організацій і підприємців. Організація ательє прокату обладнання. Створення 

єдиної інформаційної бази про організації у сфері ЖКХ, їх послугах і цінах. 

Житловий комплекс - це єдиний комплекс нерухомого майна, 

утворений земельною ділянкою у встановлених границях, з розташованим на 

ньому житловим багатоквартирним будинком або його частиною разом зі 

спорудженнями й інженерними мережами, які утворять цілісний майновий 

комплекс[8].  ОСББ є юридична особа, створене для подання спільних 

інтересів об'єднань. Вимоги до уставу асоціацій викладені в ст.8 Закону. А 

згідно ст.16 Закону загальні збори членів об'єднання має право делегувати 

асоціації, у яку воно входить, частина повноважень власних органів 

керування. 

Все майно, що згадує в Законі, можна розділити на те, що є приватною 

власністю власників приміщень, і на спільне. Спільне майно ОСББ 

складається з неподільної й спільної майно. Неподільне майно перебуває в 

загальній спільній власності й не підлягає відчуженню. Неподільне майно - це 
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неподільна частина житлового комплексу, що складає із частини допоміжних 

приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного встаткування 

будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку. 

Прикладом неподільного майна можуть бути: фундамент, що несуть стіни, 

міжповерхові перекриття, конструкції даху, покрівля, загальні будинкові 

мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні, вентиляційні 

канали, устаткування ліфтів і т.д. Загальне ж майно перебуває в загальній 

пайовій власності. Частка кожного власника в такім майні може бути 

продана. Вона підлягає відчуженню разом із приміщенням без виділення 

частки в натурі. Прикладом спільної майно є комори, гаражі, майстерні.. 

Згідно ст.11 Закону передача на баланс ОСББ майна (у тому числі 

земельної ділянки), які входить до складу житлового комплексу, але не 

належить ОСББ, не спричиняє виникнення права власності ОСББ на нього. 

Таке майно залишається в спільній власності власників житла. 

Об'єднання власників - це не кооператив. Кооперативи це одна з форм 

спільного володіння приміщеннями в будинку. Різниця укладається в тім, що 

в кооперативі власником всіх квартир, інших приміщень і будинком у цілому 

є кооператив, а його члени (пайовики) володіють лише своїм паєм - коштами, 

які вони внесли, вступаючи в кооператив і беручи участь у його 

господарській діяльності. На відміну від кооперативу, у кондомініумі 

мешканці є власниками, як своїх квартир, так і невід'ємної частки майна, що 

перебуває в спільній власності. Сучасний кондомініум, як показує 

багаторічний досвід багатьох закордонних країн, здатний забезпечувати 

ефективне керування, утримування й використання багатоквартирних 

житлових будинків і прилягаючих до будинків територій. Про це свідчить 

прекрасний стан житлового фонду в країнах Західної Європи й Америки.  

Вищим органом керування є збори членів Об'єднання власників, на 

якому приймається Устав, обирається Правління й ревізійну комісію, 

затверджуються кошториси й фінансові звіти, приймаються рішення про 

ремонти, реконструкції, форми використання різних приміщень і ін. Всі 

кошти, включаючи дотації й субсидії, концентруються в Правлінні, що дає 

можливість їх контролювати й ефективно використати. Для рішення завдань 

керування може бути дві альтернативи: самоврядування й найм професійний 

керуючого або фірми, кожна з яких має певні переваги й недоліки.  

Керування справами здійснюється Правлінням. Переваги: низькі 

видатки на керування, безпосередній контроль діяльності, більша ймовірність 

того, що всі побажання членів товариства (мешканців) будуть задоволені. 

Недоліки: ризик некваліфікованого керування, труднощі знайти бажаючого 

займатися керуванням справами, необхідність часу для придбання досвіду, 

можливість виникнення розбіжностей про упередженість прийнятих 

Правлінням рішень.  

Наймання професійного керуючого. Такий керуючий або фірма будуть 

займатися поточним керуванням, відповідати за експлуатацію й 

техобслуговування будинку. Крім того, може бути найнятий бухгалтер для 

збору й реєстрації встановлених платежів і ведення фінансової звітності. 
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Переваги: наявність досвіду й можливості самим фірмам провадити деякі 

види робіт, ніхто не зможе дорікнути професіоналів в упередженості 

прийнятих рішень, а Правління зможе контролювати якість роботи й 

дотримання умов контракту. Недоліки: більші видатки на керування, 

труднощі з пошуком кваліфікованого підрядника на цю роль. Слід зазначити, 

що Об'єднання власників, що мають спільні інтерес, має достатню чинність 

(чинністю солідарності) для проведення ефективних переговорів з житлово-

комунальними організаціями й іншими установами. Причому якщо загальні 

збори й правління є органами ОСББ, наявність яких обов'язково, те ревізійна 

комісія може бути замінена аудитором. 

Керування неподільною й спільною майно житлового комплексу 

здійснюється залежно від того, чи перебуває це майно на балансі ОСББ. Якщо 

перебуває, то керування таким майном здійснює або безпосередньо ОСББ, 

або управитель. Якщо ж майно не перебуває на балансі ОСББ, то управляти 

їм повинен управитель. 

Відносини власників приміщень і управителя регулюються договором 

між ними, що укладають на підставі Типового договору, форму якого 

затверджує спеціально вповноважений орган виконавчої влади з питань 

містобудування й житлової політики. У випадку передачі частини функцій по 

керуванню майном житлового комплексу юридичній особі, між власником 

приміщення й такою особою укладається окремий договір. Одним з 

найважливіших переваг кондомініуму є воля у виборі підрядника на 

експлуатацію, техобслуговування й ремонт приміщень. ОСББ дозволяє вийти 

з-під залежності від ЖЭКа. Члени Об'єднання зможуть самі вирішувати, який 

підрядник краще й дешевше відремонтує місця загального користування, 

усуне неполадки й замінить сантехнічне або електротехнічне встаткування, 

скільки знадобитися фарби, й іншого матеріалу, коли потрібно включити або 

виключити опалення. Об'єднання може найняти окремих працівників для 

збирання приміщень і виконання дрібного ремонту, а для виконання більших 

робіт шукати підходящого підрядника. Також може бути укладений договір з 

одним генеральним підрядником, що буде стежити за станом будинку й 

виконувати всі роботи з техобслуговування. Такий підрядник може також 

виконувати функції керуючого. Найкращим способом визначити гарного 

підрядника (найвища якість при мінімальній ціні) є організація й проведення 

конкурсу на експлуатацію й техобслуговування будинку. У кожному разі, 

члени ОВ можуть проконтролювати видатки, пов'язані з виконанням робіт, 

що в нинішніх умовах, коли експлуатацією будинків займаються ЖЭКи, 

неможливо. Члени Об'єднання можуть спільно вирішувати як найбільше 

вигідно використати підвали, горища, нежитлові приміщення й прибудинкові 

території. Наприклад, вони можуть відкрити в будинку будь-яке мале 

підприємство по наданню послуг мешканцям будинку й населенню, якщо 

дозволяють санітарні умови - кафе, магазин, кулінарію. Вони можуть здати 

нежитлові приміщення в оренду або продати. Якщо прибудинкова територія 

досить велика, можуть побудувати легкі спорудження для загального 

користування або гаражі, здавані в оренду. Доходи від комерційного 
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використання спільної майно й території повинні піти в загальну скарбничку 

й у такий спосіб знизити видатки на експлуатацію будинку, поліпшення 

інтер'єрів і зовнішнього вигляду будинку, благоустрій прибудинкової 

території й інші мети.  У багатьох домах-кондомініумах у великих містах 

збільшується кількість викуповувати товариствами (за пільговими цінами) 

нежитлових приміщень у своїх будинках, де потім розміщаються центри 

здоров'я із тренажерними залами, масажними кабінетами, саунами, салонами 

краси й т.д. Це зручно й вигідно для жителів, тому що приносить додатковий 

дохід від оренди. Цей же досвід показує, що з утворенням кондомініуму в 

членів товариства з'являються нові, досить значні права. Насамперед, 

товариство має переважне право придбання у власність нежитлових 

приміщень у будинку. Підвали, горища, різні прибудови після цього можна 

передавати в оренду й використати отримані кошти для погашення частини 

видатків на квартплату, для оплати робіт з капітального ремонту, по 

поточному ремонті будинку. Причому якщо товариство утвориться в 

будинку-новобудові, то воно може купити ці нежитлові приміщення 

(наприклад, магазин при будинку) по фактичній вартості, без яких-небудь 

надбавок. Товариство також має право розмістити на своєму будинку рекламу 

який-небудь «коли» або прального порошку, також заробляючи на цьому 

гроші. Треба додати, що товариства мають і пільги по оподатковуванню на 

федеральному й місцевому рівні. Якщо ж говорити про закордонний досвід, 

то у Швеції, ФРН, Англії взагалі, як тільки в будинку утвориться більше 51% 

власників житла, він за законом переходить у керування приватної компанії. 

В ОСББ також забезпечується виконання його членами правил 

користування житловими й нежитловими приміщеннями, місцями загального 

користування, утримування будинків і прибудинкових територій. Зараз 

границею володіння служать вхідні двері у квартиру, усе, що за межами є 

державною власністю, який не прийнято дорожити. Усвідомлення того, що 

все в будинку належить самим мешканцям, як показує закордонний досвід, 

приносить прекрасні результати. Об'єднання також забезпечує захист прав і 

інтересів власників нерухомого майна. ОСББ додатково захищає їхні права, 

які гарантуються Уставом. Явно проглядаються переваги створення ОСББ  і в 

Україні: 

1. Зросте якість надаваних послуг. Простіше говорячи, ми можемо 

найняти людину (як правило, із числа наших же сусідів), що стане займатися 

організацією обслуговування мешканців. Він буде укладати найбільш вигідні 

договори на обслуговування будинку з ремонтниками, будівельниками, 

компаніями, що вивозять сміття, і стежити за виконанням ними цих 

договорів. 

2. Права власника будуть захищені. Найнятий нами людина буде 

представляти інтереси мешканців в організаціях-постачальниках. 

 3. Можливість контролювати нарахуванню квартплату. Кожний житель 

у будь-який момент зможе зажадати звіту про те, на підставі чого він платить 

ту або іншу суму.  

4. Контроль над  раціональним використанням коштів. Можна буде 
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переглянути кошториси, звіти й зрівняти побачене на папері з тим, що 

реально зроблено. 

5. Подорожчання вартості квартир у даному будинку, що особливо 

вигідно тим, хто продає або здає квартиру. 

6. Одержання права розпоряджатися прибудинковою територією, що є в 

кожного будинку. Тобто, співвласник одержує додаткову ділянку землі у 

дворі. За рахунок цього можна буде виручити додаткові кошти за здачу в 

оренду об'єктів загальної власності. Наприклад, можна буде обладнати 

паркування біля будинку, де члени об'єднання мешканців зможуть залишати 

свої машини безкоштовно, а жителі інших будинків або гості - платити за неї.  

7. Трудовий внесок мешканця може бути зарахований у рахунок 

квартплати. Наприклад, пенсіонер, якому важко платити за квартиру, зможе 

працювати двірником у своєму ж дворі. Можна розмістити свій штат: голова 

або керуючий, слюсар, бухгалтер, консьєржки, садівники - кількість 

працівників залежить від можливостей і бажання мешканців. Тобто ОСББ дає 

можливість створити нові робочі місця, при цьому люди зможуть працювати  

у будинку. 

8. Всі дотації, які сьогодні держава виділяє ЖЕКам, будуть надходити 

на рахунок об'єднання. Пільги ж окремих жителів теж будуть покриватися 

державою. 

9. Можна буде усунути всі протиріччя, що виникли при приватизації 

житла. Учасники об'єднання мешканців уже мають усі права й обов'язки по 

керуванню їхньою загальною власністю. 

10. В об'єднаннях мешканців не може бути тиску "зверху" від 

чиновників, оскільки це незалежна організація, що існує на кошти мешканців. 

У всіх країнах світу, а з недавніх пор і в нашій державі, квартирами й 

іншими приміщеннями в багатоповерхових житлових будинках володіють 

різні типи власників. Приватні квартири сусідять із муніципальні й 

відомчими, нежитлові приміщення зайняті підприємцями або перебувають у 

державній власності. У будь-якому будинку є також місця загального 

користування (під'їзди, сходові клітки, коридори, технічні поверхи, підвали, 

дахи й т.д.) і інженерне встаткування (ліфти, механічне, електричне, 

сантехнічне й ін. споруди), що обслуговує всіх, хто живе в будинку. Крім 

того, з будинком нерозривно зв'язаний земельна ділянка, на якому він 

розташований, а також інші об'єкти, що становлять із будинком єдиний 

комплекс (гаражі, стоянки, дитячі ігрові площадки й ін.). Для керування й 

розпорядження всім цим господарством і створюються об'єднання власників, 

за кордоном вони називаються кондомініумами. Посередником між ОСББ 

і підприємствами обслуговування буде виступати спеціально створене 

комунальне підприємство. Що стосується самих обслуговуючих компаній 

ними стануть притягнуті на конкурсній основі підприємства будь-яких форм 

власності, але що мають відповідний досвід роботи й кваліфікованих кадрів. 

Фахівці впевнені, що бажаючих найдеться чимало, тому що ЖКХ  вигідний 

бізнес, і навіть порекомендували зробити участь у конкурсі платним, щоб 

відсіяти сумнівних учасників.  
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Висновки та наукова новизна. Підсумовуючи аналіз державної 

політики в напрямку формування ефективного власника житла (чи радше 

проектів державної політики), можна говорити про великий обсяг проведеної 

підготовчої роботи, яка може слугувати якісно новою базою для справжньої 

реформи. Однак, говорячи про перспективи впровадження її на практиці, 

повертаємося до основних причин, які можуть «загальмувати» всі ініціативи 

- викривлене розуміння власності та серед громадян та політичні маніпуляції 

житлово-комунальними питаннями замість реальних кроків. Тому тільки 

консолідовані дії органів державної влади, місцевого самоврядування та 

лідерів громадської думки можуть подолати ці перепони і створити умови, за 

яких поява ефективного власника житла стане вигідною і для людини, і для 

держави. Отже, тільки створення конкурентного середовища за участь бізнес 

одиниць-ОСББ поліпшить та прискорить реформування галузі. 
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ТРЕНДИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

ТРАНСПОРТНОЇ СФЕРИ 

 

Актуальність. Глобалізаційні процеси, якими охоплені всі сфери 

життя, суттєво вплинули й на економічні відносини. Відмічається їх перехід 

на більш високий рівень – формування економіки знань, що вимагає 

посилення ролі людини, яка персоніфікує знання та є їх носієм.  

У зв'язку з сутнісними відмінностями економіки знань від традиційної 

економіки, для ефективного функціонування в ній необхідна трансформація 

принципів і моделей управління персоналом підприємств, що неможливо без 

пошуку нових концепцій, теорій, методів, механізмів формування кадрового 

потенціалу. І саме тому визначення впливу сучасних трендів в сфері праці 

обумовлює актуальність представленого  дослідження. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
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Особливої важливості така робота набуває в сфері кадрового 

забезпечення суб’єктів господарювання, адже саме зростаюча роль людини, її 

інноваційні, креативні та підприємницькі здібності визначають успішність їх 

розвитку. При цьому, важливості набуває галузева специфіка, адже умови 

праці, рівень заробітної плати та особливості праці по-різному впливають на 

активність працівника, його рішення. Своєчасність таких досліджень в сфері 

транспорту обумовлена декількома причинами: по-перше, транспортні 

підприємства визначають інфраструктурне забезпечення економічного 

розвитку всіх сфер господарювання та обумовлюють його; по-друге, сфера 

транспорту потерпає від нестачі кваліфікованих працівників, що стримує її 

реформування та розвиток; по-третє, в епоху швидкості, час стає вагомим 

чинником бізнес-успіху, що визначає важливість саме цієї сфери діяльності.  

Мета дослідження полягає в аналізі впливу сучасних трендів на 

формування кадрового потенціалу підприємств. Досягнення зазначеної мети 

зумовило необхідність постановки та вирішення основних завдань: означити 

основні тенденції ринку праці на різних рівнях; визначити сучасні тренди в 

системі розвитку кадрового потенціалу підприємств; виявити фактори 

впливу на кадровий потенціал підприємства та їх дію на тенденції розвитку 

кадрового потенціалу; розкрити проблематику як на загальному ринку праці 

країни, так і в пріоритетних видах економіки держави. 

Теоретико-методичною базою авторського дослідження в цій сфері 

стали:  

- офіційна статистична інформація у вигляді звітів, прогнозів, тощо, що 

генерується та аналізується Державною службою зайнятості, Державною 

службою статистики України, Міністерством інфраструктури України[4;6, 

12-15]; 

- дослідження вітчизняних та закордонних науковців в сфері економіки 

праці, кадрового потенціалу, транспорту [3,7,10];  

- авторські розробки [1,5]. 

Результати дослідження. Базуючись на системному підході, кадровий 

потенціал підприємства (КПП) є складною соціально-економічною 

динамічною системою, яка представлена наявною сукупністю здібностей і 

можливостей кадрів підприємства, що мають кількісні та якісні 

характеристики, необхідні підприємству задля сталого розвитку [1]. 

Логічно, що КПП як мікросистема взаємодіє з макросистемою і 

підпадає під дію цілого ряду факторів, які можна класифікувати на внутрішні 

та зовнішні по відношенню до нього. Саме вплив чинників визначають 

кількісно-якісні характеристики кадрового потенціалу підприємства в будь-

якій сфері діяльності.  

На початку дослідження визначимося із базовими термінами та їх 

розумінням для уніфікації сприйняття їх значень. Фактор (лат. facere — 

«діяти», «виробляти», «примножувати»), згідно «Академічного тлумачного 

словника» [2], це умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник. 

Детермінант є словом іншомовного походження, яке є синонімічним 

поняттям «фактор» та «чинник», тому їх можна вживати як слова замінники.  
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На погляд автора, доцільно окремо виділити зовнішні фактори впливу 

макроекономічного (мегаглобальні та національні) та мезоекономічного 

(галузеві та регіональні) рівнів. Перша група зовнішніх факторів формується 

у світі загалом та, через призму державно-національної специфіки, 

відображається на національному рівні. Друга група зовнішніх факторів 

формується під впливом макроекономічних чинників, але, із врахуванням 

галузевих та регіональних особливостей. 

Внутрішні фактори впливу на кадровий потенціал підприємства також 

розподілені на дві групи: особистісні та мікроекономічного рівня. Так як 

КПП є живою соціально-економічною системою, то на нього впливатимуть 

особисті якості працівників підприємства, їх ментальність, виховання, 

релігійні та культурні принципи, моральність і духовність. Крім того, кожне 

підприємство, як відкрита, динамічна система, також характеризується 

специфічними рисами: стилем керівництва, місією, цілями, цінностями, 

виробничим потенціалом, організаційно-правовою формою, тощо, які 

визначатимуть на всіх етапах існування кадровий потенціал підприємства. 

Всередині підприємства – на внутрішньому ринку праці – також можна 

виділити ряд факторів впливу на величину його кадрового потенціалу: 

- соціальна мобільність на внутрішньому ринку праці, яка виражається 
в освітньо-кваліфікаційній та професійній, тобто якісній, зміні характеристик 

кадрів; 

- рівень оплати праці, що склався на підприємстві в порівнянні з 
рівнем оплати праці в країні, галузі, регіоні або в порівнянні з попереднім 

періодом, який би заохочував до змін кількісно-якісних характеристик 

кадрового потенціалу. 

Окрім групування факторів за критерієм відношення до КПП 

(внутрішні/зовнішні), пропонується їх згрупувати за сутнісним критерієм, та 

виділяти якісні, які визначають якісні характеристики КПП та їх зміни, та 

кількісні, що визначають кількісні характеристики КПП та їх зміни (рис. 1). 

Між групами факторів як зовнішніх, так і внутрішніх існує взаємний 

вплив, який може бути прямим чи опосередкований, із значною силою чи ні, 

але він, в будь-якому випадку існує.  

Дія факторів з певною частотою та силою впливу визначає тенденції 

розвитку об’єкту (КПП), тому, для оцінювання сили впливу факторів є сенс 

визначитися з існуючими трендами в економіці. Їх також доцільно 

розглядати на різних рівнях соціально-економічної системи. 

На погляд автора, доцільно окремо виділити зовнішні фактори впливу 

макроекономічного (мегаглобальні та національні) та мезоекономічного 

(галузеві та регіональні) рівнів. Перша група зовнішніх факторів формується 

у світі загалом та, через призму державно-національної специфіки, 

відображається на національному рівні. Друга група зовнішніх факторів 

формується під впливом макроекономічних чинників, але, із врахуванням 

галузевих та регіональних особливостей. 

Внутрішні фактори впливу на кадровий потенціал підприємства також 

розподілені на дві групи: особистісні та мікроекономічного рівня. 
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Рисунок 1 - Групування факторів впливу на кадровий потенціал  

підприємства (розроблено автором) 

 

Так як КПП є живою соціально-економічною системою, то на нього 

впливатимуть особисті якості працівників підприємства, їх ментальність, 

виховання, релігійні та культурні принципи, моральність і духовність. Крім 

того, кожне підприємство, як відкрита, динамічна система, також 

характеризується специфічними рисами: стилем керівництва, місією, цілями, 

цінностями, виробничим потенціалом, організаційно-правовою формою, 

тощо, які визначатимуть на всіх етапах існування кадровий потенціал 

підприємства. Всередині підприємства – на внутрішньому ринку праці – 

також можна виділити ряд факторів впливу на величину його кадрового 

потенціалу: 

- соціальна мобільність на внутрішньому ринку праці, яка виражається 
в освітньо-кваліфікаційній та професійній, тобто якісній, зміні характеристик 

кадрів; 

- рівень оплати праці, що склався на підприємстві в порівнянні з 
рівнем оплати праці в країні, галузі, регіоні або в порівнянні з попереднім 

періодом, який би заохочував до змін кількісно-якісних характеристик 

кадрового потенціалу. 

Окрім групування факторів за критерієм відношення до КПП 

(внутрішні/зовнішні), пропонується їх згрупувати за сутнісним критерієм, та 

виділяти якісні, які визначають якісні характеристики КПП та їх зміни, та 

кількісні, що визначають кількісні характеристики КПП та їх зміни. 

Між групами факторів як зовнішніх, так і внутрішніх існує взаємний 

вплив, який може бути прямим чи опосередкований, із значною силою чи ні, 

але він, в будь-якому випадку існує.  

Дія факторів з певною частотою та силою впливу визначає тенденції 

розвитку об’єкту (КПП), тому, для оцінювання сили впливу факторів є сенс 

визначитися з існуючими трендами в економіці. Їх також доцільно 

розглядати на різних рівнях соціально-економічної системи: глобальні, 

національні, галузеві тренди. 
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Глобальними трендами соціально-економічних систем визначено:  

- зміна поколінь. Відбувається чергова зміна технологічних укладів, 

яка перемінює характеристики самих людей – в найближчий час у 

працездатний вік вступлять люди, які не уявляють життя без комп’ютерів, 

інтернету, що необхідно враховувати під час управління ними. Вказане 

актуалізується значною трансформацією на ринку праці, яка відбувається 

внаслідок зміни поколінь. Вона передбачає поділ всіх людей залежно від 

років народження на покоління Х, Y та Z, які мають специфічні поведінкові 

особливості, що визначають їх поводження й на ринку праці. Так, покоління 

Y (мілленіали) до 2030 року становитиме близько 75% світового ринку праці 

[3]. За даними того ж джерела [3], особливості роботи з поколінням Y були 

визначені як основнні фактори, що ускладнюють залучення та утримання 

талантів (управління залученням). 

-  підвищення рівня автоматизації, роботизації праці. 

Прогнозується, що до 2025 року розумні машини і програми зможуть 

замінити 33% професій [3]. Тобто, особливістю майбутніх вимог 

роботодавців до працівників стане вміння виконувати не рутинну працю, а 

креативну, що, в свою чергу, змінить самі методи управління таким трудових 

колективом.  

- зростання чисельності та віку населення [3]. До 2030 року 

населення планети збільшиться на 13% і становитиме 8,4 млрд людей, а 

медіанний вік населення збільшиться до 34 років, що на чотири роки більше, 

ніж зараз;  

- посилення міграційних процесів [3].  Глобалізація сприяє вільному 

переміщенню робочої сили і капіталу в місця з більш сприятливими умовами 

та формує нові способи взаємодії. Як результат, компаніям стає дедалі 

складніше залучати й утримувати талановитих співробітників. збільшення 

частки мігрантів на 5% призводить до збільшення світового доходу на 1%;  

- підвищення гнучкості та адаптивності управлінських процесів. 

динамічні трансформації економічних процесів, глобалізація вимагають 

зміни підходів до формування трудових колективів взагалі. Організаційні 

структури повинні бути гнучкими та адаптивними до швидких перетрубацій 

зовнішнього середовища, оновлених вимог та потреб. Сучасне покоління 

працюючих намагається спробувати себе у різних галузях та сферах 

діяльності провокує часту зміну робочого місця, бажання працювати за 

гнучким графіком та з різних місць світу, що вимагає від кадрових служб 

підприємств пошуку нестандартних рішень комплектації штату. Саме тому 

з’являється поняття «комбінованої» робочої сили – коли для реалізації 

бізнесзавдань компанії залучають не тільки штатні співробітники, а й 

зовнішні галузеві експерти, фрілансери, тощо. 

Національний рівень ринку праці підпадає під їх дію і, відповідно, 

сучасні тенденції ринку праці України свідчать про розбалансованість між 

потребою в працівниках певної професії й кваліфікації та наявним трудовим 

потенціалом, що формує його трудодефіцитну кон’юктуру. Вказане 

ґрунтується на офіційно визначеній проблематиці ринку праці України [4], де 
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слід відмітити значну плинність кадрів у пріоритетних видах економічної 

діяльності, міграцію за кордон висококваліфікованих кадрів (особливо 

молоді), дисбаланс у професійно-кваліфікаційному розрізі внаслідок 

неадекватної реакції ринку освітніх послуг на потреби ринку праці.  

До основних трендів вітчизняного ринку праці слід віднести (табл. 1): 

- високий рівень міграційних процесів, в якому Україна 

розглядається як транзитна країна, що обумовлює вимивання кваліфікованих 

кадрів, при цьому 30% мають вищу освіту, що оплачена і з бюджетних 

коштів [5]; 

- ріст питомої ваги населення, яке задіяне у секторі неформальної 

зайнятості з 22,9% до 26,2% за період 2010-2015рр [5]; 

- виникнення нових форм нестандартної праці, які, на даний 

момент, майже не регламентуються чинним національним законодавством в 

сфері праці, серед яких варто відзначити дистанційну зайнятість (телероботу) 

і запозичену працю [5]. Її негативний вплив полягає ще й в тому, що 

найбільш кваліфіковані кадри працюють на закордонних роботодавців, тобто 

вітчизняний кадровий потенціал використовується на розвиток іноземних 

економік, а не вітчизняної; 

- скорочення зайнятого населення в Україні (так, в 2012р. 

чисельність зайнятих становила 19621 тис. осіб, а в 2015р. 16443,2 тис. осіб, в 

2017р. – 16156,4 тис. осіб), що обумовлено не лише анексією територій, але й 

іншими факторами, переважно економічного характеру (за даними [6]); 

- нестабільність в сфері оплати праці та її низький рівень: не 

дивлячись на зростання її номінального рівня (за  2010-2017 роки, відмічаємо 

позитивну динаміку середньої заробітної плати, яка збільшилася на 4495 грн, 

або на 171,63%.) на тлі масштабної девальвації національної валюти 

відбувається стрімке падіння середньої заробітної плати в іноземному 

еквіваленті. Так, у 2017 р. даний показник становив 263$, що на 64$, або на 

24,33% менше, ніж у 2010 р. Це свідчить про зниження рівня життя 

населення, підвищення соціальної напруженості в суспільстві та сприяє 

трудовій міграції кваліфікованих працівників у працездатному віці [6]. 

- зростання кількості вакансій (на 3,7% за період 2012-2017рр.) при 

одночасному зменшенні навантаження зареєстрованими безробітними. 

Розглянемо вплив визначених тенденцій на сферу транспорту в Україні.  

Слід відмітити, що транспортна галузь, займає важливе місце в економіці 

України, так, виходячи із структури валової доданої вартості за I кв. 2018р., її 

частка становила 8,2% (для порівняння: будівництво – лише 2,2%, сільське 

господарство – 4,0%, хоча нижче, аніж в промисловості – 27,7% та торгівлі – 

17,5%) (за даними [6]). 

Базовим в дослідженні є поняття «транспорту», яке розуміється як 

«галузь матеріального виробництва, що здійснює комплекс транспортно-

технологічних процесів при переміщенні пасажирів і вантажів» [7].  
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Саме транспортна інфраструктура забезпечує діяльність всіх інших 

галузей економіки і сприяє економічному розвитку країни, створюючи 

додаткову вартість, шляхом надання транспортних послуг, які включають в 

себе [6]: безпосередньо перевезення пасажирів і вантажів;  вантажно-

розвантажувальні роботи; зберігання вантажів на складах станцій; 

обслуговування і підготовку рухомого складу до перевезень; надання засобів 

перевезення в оренду або напрокат; інші послуги.  

Слід відмітити, що транспорт є важливою ланкою інфраструктури ((від 

лат. infra – «нижче», «під» та лат. structura – «будівля», «розташування»), яка 

розуміється як: 

– сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для 

функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов 

життєдіяльності суспільства) наряду з енергетикою, комунікаціями, 

комунальним господарством [8]; 

– сукупність специфічних форм, методів і процесів, а також 

різноманітних споруд та комунікацій, що забезпечують загальні умови і 

нормальне функціонування економічної, соціальної, екологічної та інших 

галузей життєдіяльності суспільства, його відтворення і розвиток [9]. 

Саме транспортна інфраструктура забезпечує діяльність всіх інших 

галузей економіки і сприяє економічному розвитку країни, створюючи 

додаткову вартість, шляхом надання транспортних послуг, які включають в 

себе [10]: 

- безпосередньо перевезення пасажирів і вантажів;  

- вантажно-розвантажувальні роботи;  

- зберігання вантажів на складах станцій;  

- обслуговування і підготовку рухомого складу до перевезень;  

- надання засобів перевезення в оренду або напрокат;  

- інші послуги.  

Особливостями послуг, в т.ч. й транспортних є (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Специфічні риси послуг (побудовано на основі [10]) 

 

процес надання та споживання послуги, як правило, є одночасним; 

П
О
С
Л
У
Г
А

 

представляє собою поєднання процесу її надання та результату; 

в сфері сервісу вагома частка ручної праці, якість якої залежить від 

кваліфікації персоналу 

споживач послуги не виступає власником її результатів; 

не зберігається, її неможливо накопичувати. 
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Транспортна галузь, займає важливе місце в економіці України, так, 

виходячи із структури валової доданої вартості за I кв. 2018р., її частка 

становила 8,2% (для порівняння: будівництво – лише 2,2%, сільське 

господарство – 4,0%, хоча нижче, аніж в промисловості – 27,7% та торгівлі – 

17,5%) [6]. 

Але важливість транспортного комплексу, на нашу думку, 

визначається не лише його прямим позитивним економічним впливом на 

ВВП, але й опосередкованим, адже розвинена транспортна інфраструктура 

спричиняє мультиплікативний ефект у вигляді підвищення доступності 

інвесторів, туристів та власних громадян до будь-якого місця України. А це, 

в свою чергу, обумовлює створення логістичних хабів, нових робочих місця, 

пожвавлює виробництво та торгівлю, туризм, тим самим підвищуючи 

загальне ВВП та ВРП. Розрахувавши коефіцієнти кореляції (R ) між ВВП 

України (млн. грн) та обсягами вантажообороту (млрд. т.км), а також між 

ВВП та обсягами перевезених вантажів (млн.т), врахувавши аналітичний 

період 2002-2017рр., отримаємо високу щільність зв’язку – 0,756 та 0,766 

відповідно. Вказане ще раз доводить важливість галузі для національної 

економіки. 

Державне управління в галузі транспорту здійснюють центральний 

орган виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у  сфері  транспорту, дорожнього господарства, туризму та 

інфраструктури (Міністерство інфраструктури України), місцеві Ради 

народних депутатів  та інші спеціально уповноважені на те органи відповідно 

до їх компетенції [11].  

Склад Єдиної транспортної системи України  представлено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Склад Єдиної транспортної системи України  

(побудовано на основі [11]) 

 

Звичайно, розвиток транспортної інфраструктури передбачає її 

реформування, яке й закладене в «Транспортній стратегії України на період 

до 2020 року», що затверджена в 2010р. [12], «Оновленій транспортній 

Метрополітен 

Єдина транспортна система України 
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стратегії України: напрямки політики» [13] та «Національній транспортній 

стратегії на період до 2030 року «Drive Ukraine 2030», яка була затверджена 

30.05.2018р. [14]. 

В Національній транспортній стратегії на період до 2030р. враховано 

світові тренди, що притаманні транспортній сфері (рис. 4). 

Із врахуванням вказаних трендів, розроблено Стратегію, де визначено 4 

основних напрямків реформування транспорту [14]: конкурентоспроможна та 

ефективна транспортна система; інноваційний розвиток транспортної галузі 

та глобальні інвестиційні проекти; безпечний для суспільства, екологічно 

чистий та енергоефективний транспорт; безперешкодна мобільність та 

міжрегіональна інтеграція. У якості очікуваних результатів, які 

безпосередньо стосуються сфери праці, визначено: забезпечення збереження 

та розвиток професійного кадрового потенціалу; визнання національних 

дипломів світовими транспортними компаніями; виконання спільних 

програм закладів освіти, органів державного управління та бізнес-структур з 

розвитку діяльності транспортної галузі; створення нових робочих місць на 

підприємствах транспортної галузі; зростання продуктивності праці в 

транспортній галузі та частки доданої вартості в національній економіці; 

залучення та створення нових робочих місць у транспортному будівництві, 

машинобудуванні та суміжних галузях економіки, не менш як 20 тис. нових 

та 80 тис. суміжних робочих місць на кожні 10 млрд. доларів США 

інвестицій; забезпечення формування професійного потенціалу та створення 

ефективної системи професійної підготовки та науково-технічного супроводу 

інноваційного розвитку транспортної галузі, зокрема шляхом впровадження 

превентивної моделі підготовки фахівців (новітня освітня програма 

підготовки персоналу); досягнення рівня продуктивності праці в 

транспортній галузі (приведені тонно-кілометри, пасажиро-кілометри на 

одного працюючого на рік) вищого, ніж середні показники в ЄС, створення 

нових робочих місць. 

Як бачимо, реформування транспортної сфери передбачає значні 

трансформації в цьому напрямку. Вони враховують глобальні, національні та 

галузеві тенденції. Отже, вивчення трендів та факторів, що впливають на 

формування та розвиток кадрового потенціалу, є необхідним та важливим 

науковим завданням. 

Такі глобальні перетворення потребують зміни управлінських 

принципів та навчання відповідних кадрів, які могли б за європейськими 

стандартами та правилами здійснювати керування інфраструктурними 

проектами в сфері транспорту. Тому гостро постає питання щодо 

збереження, оновлення, формування кадрового потенціалу підприємств, що 

забезпечують діяльність транспортної системи України. 

Відповідно, необхідним є аналіз сучасних тенденцій галузевого ринку 

праці, які, в певній мірі, визначають процеси формування кадрового 

потенціалу підприємств транспортної галузі.  

 



398 
 

 
Рисунок 4 – Глобальні тренди в сфері транспорту  

(побудовано автором на основі  [14]) 

 

Загальногалузевими тенденціями є (табл. 1): 

- скорочення чисельності зайнятих з 1150,9 тис. осіб в 2012р. до 991,6 

тис. осіб в 2017р. (за даними [6]); 

- зростання рівня заробітної плати по галузі за аналітичний період 

2012-2017рр. з 3405 грн. до 7688 грн. При цьому, в порівнянні з 

загальнонаціональним рівнем, заробітна плата галузева була нижчою в 

2012р, а в 2017р. Рівень галузевої заробітної плати перевищував 

загальнонаціональний на 8,2% (за даними [6]); 

- зростання чисельності вакансій з 4,4 тис. до 5,4 тис. за період 2012-

2017рр. (за даними [4,6]); 

- скорочення обсягу вантажо- та пасажирських перевезень, 

вантажообігу та пасажирообігу. 
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Вважаємо, що на чисельність зайнятих в сфері транспорту впливають 

як фактори, що характеризують економічну активність в галузі, так і фактори 

мотиваційного характеру, які роблять її привабливою для праці. 

Загальновідомими показниками, які визначають активність в сфері 

транспорту є вантажооборот та пасажирооборот, а мотиваційним є рівень 

оплати.  

Таким чином, можна розглянути гіпотезу, що на формування 

чисельності зайнятих в сфері транспорту впливають вантажооборот ( 1x ), 

пасажирооборот ( 2x ) та рівень заробітної плати в перерахунку на курс долара 

США ( 3x ), що дозволяє побудувати модель прогнозування чисельності 

зайнятих на підприємствах транспорту, залежно від визначених факторів, та 

визначати майбутній рівень кількісного базису для кадрового потенціалу 

підприємств. Для цього доцільно використати кореляційно-регресійний 

аналіз. 

Масив даних для аналізу представлений в табл. 4. Слід зауважити, що 

формування масиву даних відбувалося на основі офіційних даних Державної 

служби статистики України та враховувалися зміни в методиках збору даних, 

а саме: до 2006р. вантажооборот розраховувався без міського транспорту, 

тому з 2007р. його обсяги виключено із загальної суми для співставимості 

даних. Слід відмітити, що множина вихідних даних має великі скачкоподібні 

зміни. Вирівнювання даних може здійснюватися у два способи: нормалізація 

даних та їх згладжування. 

Таблиця 4 

Масив даних щодо факторів та залежної змінної  

(побудовано автором  на основі [6]) 

Роки y  
1x  2x  3x  

2002 1353,5 398,1 89,1 107,48 

2003 1361,4 450,7 95,8 128,45 

2004 1374,9 469,4 104,7 158,50 

2005 1400,5 460,6 111,4 206,46 

2006 1428,3 477,2 116,3 263,01 

2007 1451,9 496,4 119,3 330,69 

2008 1465,8 491,75 125,6 405,23 

2009 1387,9 380 112,7 309,07 

2010 1389,7 404,573 113,2 343,55 

2011 1379,5 426,43 116,1 394,50 

2012 1150,9 394,65 114,3 426,10 

2013 1163,6 379,05 110,8 448,14 

2014 1113,4 335,15 89,9 316,91 

2015 998 315,34 81,6 212,89 

2016 997,2 323,47 86,9 227,37 

2017 991,6 343,06 83,8 288,84 
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Нормалізація дозволяє перетворити діапазон зміни значень числової 

ознаки в інший діапазон, більш зручний для застосування до даних тих чи 

інших аналітичних алгоритмів, а також узгодити діапазони змін різних ознак. 

Часто використовується приведене до одиниці, коли весь наявний діапазон 

даних «зжимається» в інтервал [0; 1] або [1; 1].  

Найпоширенішими видами нормування вибірок даних є мінімаксна 

нормалізація і нормалізація за допомогою стандартного відхилення. Для 

подальших рішень беремо мінімаксну нормалізацію, так як вона повністю 

вписується в діапазон [0; 1].  

Вирішення проблеми можливе також шляхом застосування 

експоненціального згладжування для вирівнювання часових рядів. Даний вид 

згладжування є більш прийнятним для роботи із соціально-економічними 

явищами. 

Сутність цього методу полягає в тому, що кожен елемент (рівень) 

часового ряду згладжується за допомогою зваженої плинної середньої, 

причому вага її зменшується по мірі віддалення від кінця ряду. 

На рис. 5 представлена порівняльна характеристика сформованих на 

основі кореляційно-регресійного аналізу моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Моделі формування чисельності зайнятого населення як 

кількісної основи КПП (розроблено автором) 

 

З рис. 5 очевидно, що, хоча обидві моделі є адекватними, але для 

прогнозування залежності рівня зайнятості в сфері транспорту доцільно 

використовувати модель 2, яка побудована на основі обсягів пасажирообігу 

та рівня заробітної плати скоригованої та отримана із використанням 

експоненціального згладжування, адже вона має вищі рівні достовірності та 

адекватності. 

Високий прямий вплив такого фактору як пасажирооборот потребує 

додаткової уваги щодо забезпечення кадрами в цій сфері та його врахування 

для формування кадрової стратегії підприємств пасажирського транспорту. 

Модель дозволяє прогнозувати чисельність зайнятих в транспортній галузі 

Критерії адекватності моделі: 982,0R ; 

964,02 R ; таблфакт FF   ( 805,3178  ) 

Модель формування зайнятого населення як кількісної основи ККП 

32 133,1941,130275,141 ххy   32 213,1596,14708,105 ххy   

Варіант 1 Варіант 2 

Критерії адекватності моделі: 938,0R ; 

88,02 R ; таблфакт FF   ( 805,302,48  ) 
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залежно від факторів впливу та є основою для прийняття управлінських 

рішень. 

Висновки та наукова новизна:  

- встановлено, із використанням методів статистичного аналізу, 

тенденції розвитку національного ринку праці та галузевого – в сфері 

транспорту, до яких віднесено: скорочення зайнятих в національній та 

галузевій економіці (скорочення чисельності зайнятого населення в Україні, 

характерна й для сфери транспорту; скорочення вантажообороту (-13,07%), 

обсяги перевезень вантажів (-17,71 %), пасажирообороту (-25,06%) та 

кількості перевезених пасажирів (-31,78%), що, на нашу думку є головними 

економічними факторами скорочення чисельності зайнятих в цій сфері. 

Загальноекономічне та галузеве падіння супроводжується зростанням 

вакансій в усіх сферах економічної діяльності, в т.ч. і в транспортній. Такі 

зрушення впливають на кількісний базис формування кадрового потенціалу, 

що вимагає визначення причин цього явища. 

- розкрито різновекторну тенденцію: з одного боку діяльність галузі 
демонструє негативну тенденцію щодо обсягів в натуральному вираженні і, 

логічно припустити, що потреба в кадрах також буде зменшуватися (і не з 

рахунок автоматизації процесів), а з іншого – наростаюча потреба в кадрах. 

Вказане свідчить про розбалансування національної та галузевої трудових 

екосистем та управління економічними процесами в «ручному» режимі; 

скорочення показників економічної діяльності транспорту; ріст заробітної 

плати в національній валюті та скорочення її із врахуванням інфляційних 

процесів;  

- визначено глобальні, національні та галузеві тренди ринку праці та 
встановлено напрями впливу визначених трендів на кадровий потенціал 

підприємств; 

- обґрунтовано фактори впливу на чисельність зайнятих в 

транспортній галузі: вантажооборот, пасажирооборот та рівень заробітної 

плати, та запропоновано гіпотезу оцінки їх впливу, яку підтверджено за 

допомогою кореляційно-регресійного аналізу, що дозволило сформувати 

прогнозну модель чисельності зайнятих залежно від обґрунтованих факторів. 
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аспірант, викладач кафедри економіки Устіловська А.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Актуальність. Сьогодні все більшої значущості в роботі персоналу на 

підприємстві набуває саме інтелектуальна складова, яка не відображена в 

повній мірі в існуючих школах управління персоналом, тому з’являється 

необхідність створити перспективну школу управління персоналом, яка б 

основувалась на творчій роботі персоналу.  

Дослідженню управління персоналом присвячено наукові праці таких 

вчених, як Міхова Л. І., Стояненко І.В., Дерунця Я.В., Єсінової Н.І., Зайченко 

О.І., Кузнецової В.І., Смачило В.В., Калініченко Л.Л., Халіної В.Ю., Редькви 

О.З., але саме інтелектуальній складовій в управлінні персоналом приділено 

недостатньо уваги. 

На даний час все більшого розвитку набувають саме інтелектуальні 

здібності працівників, що потребують особливого підходу до управління 

персоналом та створення досі не існуючої перспективної школи управління 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74163
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74163
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tpaeiv_2015_2%282%29__3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
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персоналом. Головною метою цієї роботи є створення перспективної науко-

вої школи управління персоналом, яка на даний час набуває все більшої 

актуальності.  

Результати дослідження. Функціонування персоналу та підприємства 

в цілому неможливе без впливу на працівників з боку керівництва, тому 

з’являється потреба в створенні системи управління персоналом. Управління 

– процес цілеспрямованого впливу на систему (механічну, технологічну, 

біологічну, соціальну), в результаті якого досягається її впорядкованість, 

розвиток у відповідності з поставленими цілями [1]. 

Насамперед важливим є той факт, що управління персоналом має саме 

науковий зміст.  

В.Г. Никифоренко [2] відмічає, що управління персоналом – це 

комплексна прикладна наука про організаційно-економічні, адміністративно-

управлінських, технологічних, правових, групових і особистісних факторах, 

способах і методах впливу на персонал підприємства для підвищення 

ефективності в досягненні цілей організації.  

На думку В.А. Ландсмана [3] у загальному вигляді управління 

персоналом становить комплексну прикладну науку і сферу практичної 

діяльності щодо розробки і впровадження організаційно-економічних, 

адміністративно-управлінських, правових і особистісних факторів, способів, 

методів впливу на персонал підприємств для підвищення ефективності 

діяльності останніх. 

Н. І. Антощишина, Д. О. Малюкіна [4] вважають, що управління 

персоналом – це Комплексна, прикладна наука і сфера практичної діяльності 

щодо розробки і впровадження організаційно-економічних, адміністративно-

управлінських, правових і особистісних факторів, способів, методів впливу 

на персонал підприємств для підвищення ефективності діяльності останніх. 

Процес формування управління персоналом як науки почався разом з 

розвитком самого управління. Розвиток теорій управління персоналом йшло 

паралельно з розвитком різних шкіл управління персоналом. З кожною 

новою теорією управління мінялося відношення до персоналу в організації: 

від «гвинтику в механізмі» до «людських відносин». У сучасній концепції 

управління персоналом виділяються наступні наукові школи: 

1. Школу наукового управління (1856-1920) розвинули такі провідні 

менеджери: Ф.Тейлор, Г.Гант, ФГ.Форд, Г.Емерсон, Ф. і Л.Гилберт, М.Витку, 

М.Дунаєвський, О.Гастев. Основною концепцією була наукова організація 

праці шляхом раціоналізації й стандартизації праці, індивідуальна кількісна 

оцінка результатів праці, виключення втрат робочого часу, підвищення 

ефективності праці персоналу за рахунок нормування робіт та операцій. 

Вперше було впроваджено відрядну систему оплати праці як його кількісну 

оцінку. 

2. Класичну школу управління (1920-1950) розвинули такі вчені: 

А.Файоль, Л.Урвик, Л.Гьюлик, Д.Муни, А.Рейли, М.Вебер. Основні завдан-

ня, які вирішувалися – виділення груп операцій управління, формування 

універсальних принципів управління, виділення загальних і специфічних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92$
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функцій управління: планування, координування, мотивація, контроль, 

прийняття рішень і комунікації. 

3. Школу людських відносин (біхевіоризм) (1930-1960) розвинули такі 

дослідники: М - П.Фоллет, Э. Мэйо, Ч. Барнард, А. Маслоу, Ф. Герцберг,  

Д. Макклелланд, К.Альдерфер. Концепція школи – вирішальний вплив на 

ріст продуктивності праці робітника роблять не матеріальні, а психологічні й 

соціальні фактори. Предметом спеціального дослідження школи стають 

почуття робітника, його поводження, настрій, переконання й т. д. Мотивація 

персоналу лежить на перехрестя як проблем, так і досягнень організації. У 

деякому змісті розвиток мотивації приводить до підвищення продуктивності 

діяльності в не меншій мері, чим технологічне переозброєння. Більше того, в 

історії відомі приклади, коли перевага досягалася не за допомогою передової 

технології, а саме всупереч їй – на основі ефективно працюючої системи 

моральних і матеріальних стимулів. 

4. У 70-80 р. ХХ століття розвинувся ситуаційний підхід до управління 

персоналом, стратегічне планування. Цим напрямком із управління 

персоналом займалися: Д.Вудворт, В.Врум, Р.Блейк, Г.Стивенсон, Ф Фидлер, 

К.Бланчардж. Завдання ситуаційного підходу – прийняття рішень по 

управлінню персоналом з урахуванням сформованої ситуації, використання 

SWOT-аналізу та вибір ефективного стилю управління. 

5. 90-ті роки ХХ століття й дотепер – системний підхід до управління, 

управління «по цілям», оточення організації. Основні представники 

системного підходу: П.Друкер, Р.Лайкерт, Т.Питерс, П.Уотерман, А.Ансофф. 

Це період розвитку підходу «management by objectives» – управління за 

результатами кожного об'єкта управління (підрозділів, колективів, окремих 

працівників) з контролем фактично виконаних робіт. Система «7S» – рішення 

найважливіших проблем у керуванні стратегія, навички й майстерність 

персоналу, визнані цінності, структура організації, персонал, стиль [5]. 

У теорії й практиці управління персоналом можна виділити чотири 

концепції, що розвивалися в рамках трьох основних підходів до управління – 

економічного, організаційного й гуманістичного. Виникнення й розвиток цих 

підходів зумовлений еволюцією ринкових відносин. При цьому всі підходи, у 

тій чи іншій мірі, залишаються актуальними й дієвими при вирішенні завдань 

управління персоналом для підвищення ефективності виробництва. Тому 

вивчення цих підходів з позиції відображення в них сутності персоналу, 

принципів і функцій управління є важливим при формуванні комплексного 

розуміння сучасної концепції менеджменту праці (табл. 1) [6].  

На даний момент сучасному управлінню персоналом підприємств 

притаманний гуманістичний підхід, який передбачає більш інтелектуальний 

стиль роботи працівників, а керуючі органи розцінюють працівника як 

особистість та створюють для нього більш комфортні умови праці.  

Зазначені підходи до управління персоналом перетворюються з 

розвитком наукових шкіл управління персоналом (рис. 1). 

Школа наукового управління та класична школа управління 

розвиваються саме в той період, в який використовується економічний підхід 
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до управління персоналом підприємства, відповідно школа людських 

відносин розвивається у період організаційного підходу, а школа 

ситуаційного підходу до управління персоналом та школа системного 

підходу до персоналу – у період гуманістичного підходу. Сучасні умови 

господарювання базуються на школі системного підходу до управління 

персоналом, принципами якої є економічні, адміністративні та соціально-

психологічні методи управління персоалом. Також автор відмічає, що є 

необхідність запропонувати перспективну школу управління персоналом, яка 

в найближчий час стане досить актуальною та буте пристосована до 

економічних перетворень, так розвинені країни світу широко застосовують в 

економічному просторі категорію – «економіка знань». 

 

Таблиця 1  

Еволюція підходів до управління персоналом підприємства 
Підходи Економічний підхід 

(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Організаційний підхід  

(сер. ХХ – кін. ХХ ст.) 

Гуманістичний підхід  

(кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) 

1 2 3 4 

Характер 

праці 

Фізична, 

Низько кваліфікована 

Автоматизована, 

потребує високої 

кваліфікації 

Інтелектуальна, творча 

Об’єкт 

управління 
Людина як робоча сила 

Людина як фактор 

виробництва 

Людина як складний 

біо-психо-соціальний 

феномен 

Методи 

управління 

Економічні, 

адміністративні 

Економічні, 

адміністративні 

Економічні, 

адміністративні, 

соціально-психологічні  

Фунуції 

управління 

Контроль за кількістю 

та якістю праці. 

Заохочення та 

покарання працівників 

Підбір персоналу.  

Оцінка персоналу. 

Планування кар’єри.  

Підвищення 

кваліфікації 

Формування колективу 

працівників. Організація 

та управління відноси-

нами в колективі.  

Створення необхідного 

організаційно-культур-

ного середовища на 

підприємстві 

 

Американський економіст Ф. Махлуп (першим ввів у 1960-х рр. в 

науковий обіг поняття «економіка знань») розумів під цим терміном лише 

окремий сектор економіки, що охоплює сферу освіти, досліджень і розробок, 

інформаційну діяльність та відіграє вирішальну роль у функціонуванні 

економічної системи. Пізніше П. Друкер запропонував та популяризував 

інший підхід до трактування сутності цього поняття, зокрема, під 

економікою знань почали розуміти такий тип економіки, у якому знання 

відіграють вирішальну роль та є джерелом зростання економіки [9]. 

Відомий український вчений В. Геєць економіку знань характеризує як 

економіку, в якій домінуючим фактором є процеси накопичення та 

використання знань; спеціалізовані (наукові) знання, як і повсякденні, стають 

важливим ресурсом, який поряд з працею, капіталом і природними
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ресурсами забезпечує зростання і конкурентоспроможність економічної 

системи [10]. Наукові дослідження дають людині нові знання, які 

трансформуються у технології та продукти наукоємного виробництва, 

стимулюють зростання продуктивності праці, зниження матеріало- та 

енергоємності, підвищення конкурентоспроможності суспільного 

виробництва, прискорюючи темп накопичення суспільного прибутку, 

змінюючи мотивації трудової діяльності, і тому виступають фактором 

постіндустріального економічного зростання. Інтелектуальний капітал здатен 

давати на кожну одиницю додаткового інвестування найвищу економічну 

віддачу, забезпечуючи не лише високу рентабельність виробництва та 

надійні конкурентні переваги на світових ринках, а й створюючи підґрунтя 

стратегічної прибутковості для інноваційних інвестицій. 

Відтак, у сучасному світі лідерами в створенні економічного багатства 

стають країни, у валовому внутрішньому продукті (ВВП) яких значну питому 

вагу складають знання, нематеріальні активи, великі обсяги інвестицій у 

освіту, науку, охорону здоров’я, поліпшення якості довкілля. У доповіді 

Організації економічного співробітництва і розвитку «Карта 2001 – до 

економіки знань», проранжовано близько 30 країн за рівнем їхніх інвестицій 

у інтелектуальний капітал. У першій десятці – США, Швейцарія, Швеція, 

Ірландія, Нідерланди, Угорщина, Канада, Бельгія, Великобританія, Південна 

Корея [11]. 

Формування економіки знань є й для України реальним шансом, 

можливістю зайняти гідне місце в глобальній економічній системі. Одна із 

найзначніших конкурентних переваг України на шляху до розбудови 

економіки знань – високий рівень освіченості її громадян. Так, 45% 

української робочої сили мають вищу освіту, і за цим показником Україна 

посідає п’яте місце серед 37-ми країн [12].  

На даному етапі розвитку цивілізації економіка знань відрізняється від 

класичної стандартної економіки насамперед істотними змінами філософії: 

якщо раніше економіка знань була важливим, але не головним елементом 

світової економіки, то нині вона набуває дедалі більшого значення. У 

контексті переходу світової економіки до нової, заснованої на знаннях 

моделі, зростають і здобувають вплив індустрії, що займаються 

виробництвом не товарів, а послуг. Саме останні стали основним об’єктом 

купівлі-продажу в постіндустріальному суспільстві, а головним виробничим 

ресурсом – інформація й знання. Розвиток економіки знань є найважливішою 

умовою становлення інформаційного суспільства. У такій економіці знання 

збагачують усі галузі, сектори й учасників економічного процесу. Вона не 

тільки використовує знання у різноманітній формі, але й створює їх у вигляді 

наукової і високотехнологічної продукції, висококваліфікованих послуг, 

освіти [18].  

В розрізі економіки знань відбувається становлення нової епохи у 

розвитку людства, що спричинене стрімким розвитком технологій, 

демографічними і геополітичними змінами. Ці зміни вимагають нових 

навичок і, що вкрай важливо, нових підходів до роботи. Організації, які 
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перемагатимуть на ринку через п’ять років, будуть значно відрізнятися від 

організацій сьогодення. Організації будуть більш «людяними», фокусуючись 

на людях як головній конкурентній перевазі. Вони створюватимуть умови, 

що дозволять їхньому персоналу застосовувати у роботі унікальні людські 

якості – емоційний інтелект, креативність, інноваційність тощо. В світі 

майбутнього «рутинні співробітники» не потрібні – вся монотонна робота 

поступово передається машинам. Майбутнє визначають нові сили, серед яких 

важливе місце займають творчість та інноваційність – людські якості, які 

слабо доступні алгоритмічному мисленню комп’ютерів [13]. Також слід 

відмітити, що такий підхід до організації праці не потребуватиме постійного 

знаходження працівників та керівників на робочому місці, а матиме 

дистанційний характер, що обумовлює досить комфортні умови праці та ще 

раз наголошує на гуманістичному підході до управління персоналом. Це 

зумовлює розробку перспективної (інноваційної) наукової школи управління 

персоналом (рис. 2), яка буде направлена на: 

– зростання обізнаності працівників;  

– підвищення рівня освіти;   

– креативну роботу працівників; 

– мінімізацію монотонної роботи. 

Висновки та наукова новизна. Розглянуто визначення «управління 

персоналом», в яких виявлено ключову особливість, після чого автор 

наголошує на тому, що найважливішим є саме той факт, що наведена 

категорія має науковий характер. Проаналізовано наукові школи управління 

персоналом та обґрунтовано створення перспективної школи, яка відображає 

управління більш творчими та інтелектуальними трудовими здібностями 

персоналу.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИКИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

Актуальність. В інформаційних технологіях велика увага приділяється 

розвитку електронного бізнесу, який утворився з появою Інтернету. Інтернет 

у наші часи – це ціла індустрія, яка швидко проникає у всі галузі людської 

діяльності. Саме зараз ця індустрія перебуває у стадії стрімкого зростання. 

Величезна кількість компаній у всьому світі бачать в Інтернеті великий 

комерційний потенціал та можливість переходу свого бізнесу на якісно 

новий рівень. Перша можливість Інтернету, якою користувалися багато 

компаній, розповсюдження інформації про свою продукцію та запрошення до 

співпраці. Цей спосіб роботи з клієнтами не просто розширює такі традиційні 

способи, як друкована та телевізійна реклама, але й забезпечує двостороннє 

спілкування – Інтернет-комерція. 

Значна частина компаній не зупинилася на досягнутому, 

перемістившись на наступний рівень – електронну комерцію. Електронна 

комерція дозволяє замовляти продукцію та послуги прямо на сайті, а потім 

отримувати їх традиційним шляхом: за допомогою транспортної організації, 

або для інформаційних продуктів, пересилкою каналами Інтернету. 

Електронна комерція – термін, що відноситься до використання Інтернету 

для проведення комерційних операцій між підприємствами або між 

підприємством та споживачами. Одне з найважливіших завдань сучасної 

електронної комерції –заміна традиційного механізму торгівлі між 

підприємствами. При цьому передбачається, що клієнт попередньо вибирає 

товар, а з допомогою Інтернету проводиться операція продажу. 

В епоху розвитку інтернет магазинів і замовлень он-лайн торгові 

компанії в галузі роздрібної торгівлі, логістики та електронної комерції 

стикаються з жорсткими умовами конкуренції. Їх успіх багато в чому 

залежить від організації зберігання товарів і терміни доставки до покупця, 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2/txts/07sigdkp.htm
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що в свою чергу впливає на лояльність клієнта до компанії і на ймовірність 

повторних покупок. 

Результати дослідження. Щоб краще зрозуміти механізм електронної 

комерції, розглянемо її головні функції: 

- реклама – спосіб привернути увагу споживачів до певного сайту; 

- демонстрація товару – показ продукції засобами Інтернет, 

- здійснення операцій (придбання) – швидкі і безпечні розрахунки, 

варіанти доставки; 

- після продажне обслуговування – допомога, що надається клієнтові як 

при оформленні покупки, так і після її здійснення; 

- налагодження довгострокових відносин з клієнтом (вивчення переваг 

і смаків). 

Найбільш далекоглядні фірми використовують Інтернет для 

підвищення ефективності усіх аспектів свого бізнесу. На цьому рівні 

Інтернет стає глобальним діловим середовищем, що об'єднує працівників 

підприємства, його клієнтів, партнерів, постачальників, виробників та 

учасників мережі продаж. Така модель використання Інтернету розширює 

поняття електронної комерції, і тому її називають більш загальним терміном 

«електронний бізнес» [9]. 

Електронний бізнес – будь-яка ділова активність, при здійсненні якої 

використовуються комунікаційні можливості глобальних інформаційних 

мереж з метою отримання прибутку. 

Електронна комерція є одним з основних елементів електронного 

бізнесу й охоплює будь-які форми ділових угод, укладання яких 

здійснюється електронними засобами замість фізичного обміну або 

безпосереднього фізичного контакту. 

Перші системи електронної комерції були створені в 60-х роках XX ст. 

у США з метою обслуговування замовлень квитків у транспортних 

компаніях, а також координації діяльності різноманітних служб у процесі 

підготовки рейсів. 

У той час електронна комерція здійснювалася за допомогою мереж, які 

функціонували за спеціально створеними стандартами електронного обміну 

даними між організаціями (Electronic Data Interchange, EDI). Ці стандарти 

містили правила електронного оформлення типових ділових документів: 

замовлень, накладних, митних декларацій, страхових форм, рахунків тощо. 

На початку 70-х у США діяли вже чотири стандарти для обміну даними в 

системах управління авіаційним, залізничним та автомобільним транспортом. 

Подібні стандарти розроблялися і в інших країнах, наприклад, Великій 

Британії, але переважно у сфері торгівлі. Розроблений тут набір специфікацій 

та протоколів Tradacoms та GTDI (General-purpose Trade Data Interchange) був 

прийнятий Європейською економічною комісією ООН як стандарт обміну 

даними в міжнародних торговельних організаціях [2]. 

Поступово відбувалися процеси уніфікації та стандартизації різних 

систем електронного обміну, а у 80-х роках на базі англійських та 

американських стандартів міжнародна організація із стандартизації ISO 
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розробила новий стандарт Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport (EDIFACT, ISO 9735). Одночасно динамічно 

зростали обсяги електронної торгівлі, а також кількість компаній, які її 

здійснювали. Так, у 1996 р., коли торгівля за допомогою Інтернету лише 

формувалася, обсяг EDI-трансакцій становив 300 млрд дол. США, а в 1999 р. 

– 1,1 трлн дол. США. 

Однією з найсучасніших розробок у галузі інтеграції інформаційних 

систем є нова розширена мова розмітки документів eXtensible Markup 

Language (XML), на основі якої створюються нові стандарти електронних 

Комунікацій між компаніями. Прогнозується, що використання цієї мови 

дасть змогу спростити процеси взаємодії між інформаційними системами 

підприємств, а отже – розширити участь середніх та малих підприємств у 

електронній торгівлі. 

Поява Інтернету та його подальший розвиток значно полегшили 

ведення електронної комерції, а також суттєво скоротили витрати такої 

діяльності. Низька собівартість передачі інформації привела до появи нових 

її форм: «бізнес – бізнес», «бізнес – споживач», «бізнес – адміністрація» та 

«споживач-адміністрація» [1]. 

Бізнес-бізнес (business-to-business, В2В) – охоплює всі рівні взаємодії 

електронними засобами між компаніями, які в такий спосіб можуть 

ефективно будувати дво- та багатосторонні господарські зв'язки – 

реалізовувати продукцію, самостійно розміщувати замовлення, здійснювати 

моніторинг їх виконання за допомогою баз даних постачальників тощо. 

Бізнес-споживач (business-to-consumer, В2С) – електронна роздрібна 

торгівля, орієнтована на кінцевого споживача. Найхарактернішим прикладом 

цього напряму електронної комерції є роздрібна торгівля (Інтернет-магазини, 

замовлення квитків тощо) в Інтернеті, спрямована безпосередньо на 

споживачів. 

Бізнес-адміністрація (business-to-administration, В2А) – визначає 

взаємодію компаній з адміністративними органами. Охоплює ділові зв'язки 

комерційних структур з державними та міжнародними організаціями. Так, 

останнім часом багато відомих міжнародних організацій (Всесвітній банк, 

МВФ) намагаються перенести в мережу частину своєї діяльності, в тому 

числі закупівлю товарів, користування послугами експертів, інформаційний 

обмін тощо. У США, наприклад, інформація стосовно державних закупівель 

надходить у Інтернет, і компанії можуть надсилати свої пропозиції 

електронними засобами. Цей сегмент електронної комерції поки що 

недостатньо розвинутий, але має добрі перспективи розвитку за умов, що 

уряди країн активніше будуть використовувати власні можливості для 

підтримки бізнесу [3]. 

Споживач-адміністрація (consumer-to-administration, С2Л) визначає 

взаємодію споживачів з адміністрацією. 

Найпоширеніші операції, які дають змогу здійснювати електронну 

комерцію: 

- встановлення комерційних контактів та обмін інформацією у процесі 
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ділового співробітництва; 

- інформаційна підтримка товарів та послуг – надання детальних 

характеристик продукції, розміщення документації та відповідей на 

запитання споживачів; 

- безпосередня купівля та продаж товарів і послуг; 

- розповсюдження товарів, які можуть бути передані за допомогою 

електронних засобів, а також моніторинг виконання замовлень фізичних 

товарів; 

- організація віртуальних підприємств – груп окремих спеціалістів або 

навіть незалежних компаній для ведення спільної комерційної діяльності; 

- електронна сплата рахунків та замовлень, у тому числі за допомогою 

електронних платіжних систем. 

Електронні системи відрізняються від традиційних ринків низкою 

параметрів. По-перше, використання комп'ютерів автоматизує процес 

торгівлі та власне торговельні відносини як між продавцями, так і між 

продавцями та клієнтами. По-друге, переваги використання електронной 

комерції на фінансових ринках полягають у зменшенні вартості, підвищенні 

ефективності та поліпшенні умов управління ризиками. Системи електронної 

комерції здійснюють безпосередню обробку даних, що дає змогу інтегрувати 

практично всі ланки торговельного процесу, починаючи від надання 

інформації про товар або послугу і закінчуючи управлінням ризиками [5]. 

Чим більше інтернет і технології інтегрувалися в наше життя тим 

більше зростав і ставав більш різноманітним ринок e-commerce. Уже зараз ми 

можемо спостерігати багатомільярдні обороти у таких маркетплейсов як 

AliExpress, Amazon, eBay і інших. Україна в цьому плані теж має досить 

непогані показники. 

Спробуємо розібратися що думають експерти, відносно ринку 

електронної комерції в Україні. Один із засновників компанії Promodo, яка 

обслуговує близько 20-25% гравців ринку e-commerce України, Олександр 

Колб і підприємець Віталій Яницький, не бачать ніяких принципових 

відмінностей у розвитку e-commerce українського сегмента, в порівнянні з 

іншими країнами. Для більш наочного орієнтування розглянемо поетапно 

історію розвитку цього ринку в нашій країні. 

Перший період. Для України перший період почався приблизно в 

2004 році. Багато великих бізнеси тоді не звертали увагу на онлайн-сегмент 

ринку і не бачили в ньому конкуренції. Майже всі гравці оффлайна не вірили 

в розвиток онлайну, що також сильно впливало на його розвиток, так як вони 

не охоче відвантажували товар e-commerce гравцям. До 2009 року ринок 

розвивався органічно, фактично всі були однакового розміру. В країні була 

відсутня екосистема для розвитку E-комерс. Експерт, Юлія Белінська, що є 

головним редактором і видавцем нішевого порталу про ритейлі Retail 

Community, порівнює інтернет-магазини цього періоду з великим ринком, 

схожим на Одеський 7км або Харківський ринок Барабашова. У такому 

вигляді великі бізнеси не бачили в онлайн-підприємництво ніякої 

конкуренції [7]. 
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Другий період. Криза 2008 року значно перерозподілив сили. 

Відбулися зміни і в логістиці. З 2009 року компанія PGK GROUPE Віталія 

Яницького запустила проект Postman, який здійснює адресну доставку 

замовлень для ринку електронної комерції, а також проект Точка, де були 

поєднані сервіс оффлайна і потреби онлайну. Тим самим з'явився імпульс для 

розвитку електронної комерції в цілому, так як логістика є одним з ключових 

факторів розвитку дистанційної торгівлі. 

З лютого 2009 року інтернет-магазин Rozetka, заснований Владиславом 

Чечоткіним, почав експансію в регіони через сервісні центри Точка і ця подія 

дозволило в регіонах почати формувати довіру до онлайн-магазинам. 

Спочатку споживач побоювався купувати у невідомого онлайн-магазину, і 

тому йшов в офлайн. Тепер же нові сервіси Точки дозволяли перед покупкою 

ознайомиться з придбаним товаром. 

Пройшовши кризу, ринок з 2010 року почав формуватися і переходити 

від органічного розвитку до планового, тобто проектного. Цьому звичайно 

сприяв розвиток світового ринку онлайн і звичайно ж російського, який був в 

свою чергу ментально схожий на український. Почали розвиватися сервіси 

для E-commerce: маркетинг, складські послуги, колл-центри та інші [8]. 

У 2011 році Віталій Яницький планував партнерство з Владиславом 

Чечоткіним в онлайн-проекті Label.ua. В команду запросили менеджера 

світового рівня Мауріціо Аскеро. Запуск проекту був запланований на весну 

2012 року, проте через звинувачення «Розетки» в несплаті податків Яницький 

змінив плани і запустив проект в форматі закритого клубу. 

2011-2013 був періодом активного росту онлайну і формування ринку з 

щорічним 40% збільшенням. У ринок почали інвестувати глобальні фонди і 

виходити стратеги, такі як Naspers і венчурних фондів такі як Flint Capital, 

Rocket Internet. Також почалася синергія між фондами та гравцями ринку, так 

в 2013 році Label Groupe, підконтрольна Віталію Яницький, спільно з Flint 

Capital Дмитра Смирнова, запустили спільний венчурний фонд з первинним 

портфелем в 10 млн. Доларів для інвестування в екомерс на ринках СНД [6]. 

У 2013 році керівники компаній-лідерів логістичного ринку Нова 

пошта, MeestGroupe, взяли участь в першій виставку-ярмарку та конференції, 

присвяченій онлайн-ритейлу і технологій B2B і B2C-сегментів. Цей захід 

відвідали близько 3000 осіб, стенди представили близько 50 компаній, яку 

організували Pgk Groupe і Label Groupe, івент організатором ярмарки, 

виступила компанія I LOVE YOU. 

У 2013 році Віталієм Яницьким навіть була заснована національна 

премія UKRAINIAN E- COMMERCE AWARDS якій зазначаються лідери 

вітчизняного ринку електронної торгівлі. Генеральним партнером всіх 

заходів стала компанія «Нова Пошта», аудитором «прозорості» голосування 

була компанія Deloitte. 

Надалі B2B-напрямок E-commerce Expo відокремили в окремий захід – 

Ukrainian E-COMMERCE CONGRESS. Воно стало щорічною конференцією, 

на якій зустрічаються ключові гравці ринку. А для контролю якості сервісу 

представників ринку електронної комерції запустили проект TrustedShops – 
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сервіс з оцінки якості продукту ринку онлайн-торгівлі. 

Ці проекти досі актуальні. У 2016 році їх об'єднали під брендом 

Ukrainian E-commerce Expert і передали керуючому партнеру Ірині Холод в 

управління і розвиток. За 5 років компанія провела 17 заходів, з загальною 

кількістю учасник 

Інтернет-торгівля – це дуже перспективний і зростаючий ринок. За 

різними оцінками ринок продажів через інтернет-магазини росте у всіх 

країнах разом з розвитком інформаційних технологій. Темпи цього зростання 

значні: за різними оцінками темпи зростання інтернет-торгівлі 30-60% в рік. 

Для порівняння, ринок оффлайн торгівлі – звичайних магазинів росте всього 

на 1-3% в рік [4]. 

У той же час відсоток невдач у інтернет-магазинів на порядок вище, 

ніж у звичайній торгівлі. Пов'язано це з тим, що в інтернет-торгівлі 95% 

бізнес-процесів так чи інакше залежать від ефективності збудованої 

логістики і витрат на логістичні операції. 

Новостворювані торгові Інтернет-компанії, в разі вдалого старту, 

процвітають перший час за рахунок інноватівного першості в своїй товарній 

ніші і серйозної економії масштабів. Але з появою конкурентів і зростанням 

бізнесу, їх успіх все більше і більше залежить від ефективного 

функціонування бізнесу: часу реакції, обліку та контролю, якості 

одержуваної клієнтами продукції, організації логістики. Організація 

логістики – це не тільки вибір способів доставки, а й інформаційно-облікові 

системи, інструменти для планування і підтримки прийняття рішень, оцінка 

постачальників і партнерів, створення складів і розподільних центрів. 

Aссортімент товарів, кількість партнерів у віртуальному і традиційному 

світах компанії Amazon.com зростає з кожним днем. Успішність її діяльності 

безпосередньо залежить від системи фізичного розподілу. У 1999 році в 

США був побудований вже шостий операційно-складський центр компанії в 

7 разів більший центрального центру в Сіетлі. 

Все це вимагає, по-перше, серйозних інвестицій, а, по-друге, 

професійних знань і навичок. З останнім якраз і виникають основні 

проблеми. Спочатку створюються як віртуальні, підприємства електронної 

торгівлі стикаються зі складними, трудомісткими і незнайомими їм 

проблемами реального розподілу продукції. Підприємства, що відкривають 

віртуальну торгівлю паралельно зі своєю традиційною діяльністю, 

стикаються з нестикування, внаслідок відмінності бізнес-моделей, обліку та 

управління реальною і віртуальною логістикою, яка може привести до 

погіршення стану справ в цілому [2]. 

Природним виходом є встановлення контрактних відносин із 

спеціалізованими логістичними операторами, або, використовуючи Інтернет 

термінологію, провайдерами. Недарма лавиноподібне зростання числа 

електронних магазинів, спричинив за собою, майже синхронний, зростання 

обсягів перевезень, які виконуються кур'єрськими службами: Fedex, TNT, 

UPS. Для більш плідних відносин, оптимізації логістичної сфери діяльності 

віртуальних компаній можливе включення логістичних фірм до складу 
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альянсів. 

А ось ще один випадок з практики, лідер роздрібної торгівлі Wall-Mart 

Stores Inc., звинуватив лідера електронної торгівлі Amazon.com в 

переманюванні фахівця з інформаційно-логістичним технологіям, що мав 

доступ до конфіденційних «ноу-хау» і знань компанії. 

Таким чином, логістичні знання, експертиза, так само цінні для 

електронної торгівлі, як і знання в області комп'ютерних, телекомунікаційних 

та Інтернет технологій. А значить, буде рости попит і на професіоналів, що 

володіють цими знаннями – логістиків [1]. 

Побудова логістичної системи – це завдання не одного дня і не 

тривіальна, тому початківцям компаніям інтернет-магазинах краще 

користуватися послугами фулфілмента від 3PL операторів, що знизить 

ризики невдачі. Особливо це актуально при доставці на «останньої милі». 

Створення своєї кур'єрської служби справа клопітка і витратна, а у всіх 

населених пунктах це зробити просто нереально. У міру розвитку інтернет-

магазину можна поступово створювати власні логістичні структури. Але не 

факт, що власна логістика виявиться менш витратною, ніж на аутсорсингу. 

Кожна ланка логістичного ланцюга потрібно ретельно прораховувати за 

критеріями економічним – витрати, якісним – рівень сервісу, кількісним – 

швидкість доставки, час обробки замовлень. 

У деяких випадках вибирати просто нема з чого, так як клієнт може 

перебувати там, де працює тільки Укрпошта, що стосується України. 

Потрібно усвідомлювати, що інтернет-торгівля – це низько маржинальний 

бізнес, тому ціна помилки на порядок вище, ніж в офф-лайні, так як не 

покриється хорошим прибутком. Крім цього, інтернет-торгівля – це новий, 

несталий, швидкоплинні бізнес в якому ІТ має найважливішу роль. Засоби 

інформаційних технологій (ІТ) – техніка, програмне забезпечення 

оновлюються щомісяця, тому закуплене вами обладнання швидко застаріє і 

втратить свою ефективність і конкурентоспроможність в інтернет-торгівлі 

[9]. 

Тому далеко не завжди і далеко не все потрібно мати «власне»! 

«Власне» може не встигнути окупитися, як застаріє. Відсоток повернень в 

он-лайні на порядок вище, ніж в офлайні, в звичайному магазині, де покупець 

може реально побачити, помацати, поміряти потрібну йому річ. Відсоток 

повернень в інтернет-торгівлі доходить до 40-50%, що істотно збільшує 

витратну частину логістики інтернет-магазину. Це дійсно серйозна проблема, 

але розв'язувана! Ось від того, хто як вирішить цю задачу мінімальними 

засобами і буде залежати конкурентоспроможність на інтернет ринку. 

Наявність у інтернет-магазину поворотної логістики є серйозним 

конкурентним перевагою і ознакою зрілості магазину, ознакою його 

надійності. Тому поворотна логістика в інтернет-торгівлі справляє помітний 

вплив на електронну комерцію. Логістика завжди шукає «золоту середину» – 

оптимум. 

Чим більше різнорідних ланок у ланцюзі постачань, чим складніше 

система, тим нижче її надійність, нижче якість роботи і вище логістичні 
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витрати в одиниці товару. Ланцюжок поставок потрібно ретельно 

прораховувати, щоб знайти оптимальну кількість ланок ланцюга. 

Не потрібно забувати про проблеми межфункционального взаємодії, 

тим більше в різнорідних системах управління процесами. Ці проблеми 

створюють додаткові витрати в логістичній ланцюга, гальмують 

проходження по ній товару. Розвиток електронної торгівлі вносить нові 

правила на ринку перевезень. Перш за все, це пов'язане з доставкою товару 

одержувачу в найкоротші терміни, в потрібному обсязі, з мінімальними 

витратами. Поява інтернет-магазинів, покупок через соціальні мережі, а 

також на сайтах виробників внесли зміни на ринку доставки товарів. 

З’явилася необхідність в кур'єрській доставці, а також доставки 

великогабаритної побутової техніки на будинок. У зв'язку з цим транспортні 

та поштові компанії розширили комплекс послуг, що надаються, а також 

скоротили терміни доставки вантажів. Розвиток даного направлення на 

українському ринку дуже актуально на сьогоднішній день і триває стрімко 

[7]. 

В сучасній електронній комерції учасники не зацікавлені в простому 

придбанні разових послуг у традиційних логістичних посередників. На цьому 

ринку затребуване виконання провайдерських функцій на умовах публічної 

оферти, коли угода укладається на підставі заявки замовника та попередньої 

оплати послуг. Час відокремлених сервісних послуг минуло й на зміну їм 

приходять стандартизовані функції, що їх інтегрованими в інфраструктуру 

ринку незалежними провайдерами. 

Інакше кажучи, для продавця не потрібен випадковий посередник, який 

самостійно визначає умови і вартість своїх послуг. Продавцю потрібен 

провайдер, інтегрований в розподільну мережу, що здійснює логістичний 

супровід продажів на стандартних умовах (терміни, ціна, сервіс і т.д.). Такий 

провайдер несе відповідальність не тільки за якість послуг, що надаються, а й 

за дотримання стандартних умов їх надання. Наприклад, інтернет-продавців 

цікавлять не грошові перекази, а прийом оплати з допомогою інтегрованих 

платіжних систем, що дозволяють покупцям не замислюючись, одним кліком 

миттєво відправити гроші на вказаний банківський рахунок. 

Загальна тенденція розвитку посередницької діяльності в електронній 

комерції полягає в поступовому переході від надання індивідуальних послуг 

до повноцінної інтеграції провайдерів в інфраструктуру віртуального ринку. 

Якщо раніше провайдери просто надавали стандартні логістичні послуги, то 

сьогодні найбільш успішні з них стають невід'ємною частиною 

інфраструктури мережевої економіки [1]. 

В цілому слід виділити три основні напрями провайдерської діяльності 

в електронної комерції: транспортно-розподільний, платіжно-фінансовий і 

комунікативне. Вони мають різне походження і динаміку розвитку. Однак 

без них електронна комерція була б неможлива. Саме ці напрямки 

визначають екзогенні технологічні чинники, які задають параметри розвитку 

мережевої економіки. 

Для України, як і для інших країн, актуальними бачаться наступні 
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чотири основні завдання сучасної логістики. 

1. Скорочення операційних витрат в одиницю часу і на одиницю 

продукції. 

2. Скорочення часу на проведення логістичних операцій (наприклад, 

термін доставки повинен зменшуватися, але одночасно потрібно знижувати 

витрати на доставку, і при цьому якість доставки страждати не повинна). 

3. Прискорення інноваційних процесів (тобто для поліпшення якості 

логістичних операцій потрібні інновації). 

4. Раціональне використання ресурсів і альтернатив. Пошук 

альтернативних постачальників товарів (сировини) і послуг. 

Висновки та наукова новизна. Електронний бізнес сьогодні є: 

- ефективним засобом проведення маркетингових досліджень та 

здійснення платежів; 

- найкращою системою комунікацій, яка дає можливість установити та 

підтримувати постійний зв'язок з будь-яким абонентом у світі (за умов його 

підключення до мережі); 

- інструментом удосконалення адміністративного та господарського 

управління; 

- потужним джерелом економічної, фінансової та наукової інформації. 

Водночас повній реалізації потенціалу електронної комерції 

перешкоджають ряд чинників. Серед них можна умовно виділити такі: 

- глобалізація – проблеми, пов'язані з мовним та культурним 

розмаїттям світової спільноти користувачів електронних мереж; 

- договірно-правові та фінансові проблеми – ускладнення, пов'язані з 

укладанням угод через Інтернет, що виникають під час визначення часу, 

місця, юридичного статусу такої угоди, а також особливостей оподаткування; 

- права інтелектуальної власності – товари, які поширюються 

електронними засобами, можуть бути легко скопійовані; 

- таємність та безпека – проблеми створення ефективних та надійних 

механізмів забезпечення конфіденційності, автентифікації (можливість для 

кожної із сторін угоди пересвідчитися в реальному існуванні одна одної) та 

цілковитого виконання всіх положень угоди. Більшість механізмів таємності 

та безпеки сьогодні передбачає сертифікацію третьою стороною 

(спеціалізованою установою або державою), що потребує створення 

глобальної сертифікаційної системи; 

- взаємодія та сумісність систем – проблеми забезпечення 

універсальності стандартів взаємодії та сумісності при роботі в глобальній 

мережі незалежно від національних та географічних особливостей; 

- залучення нових учасників – проблеми, пов'язані з недостатнім рівнем 

знань та кваліфікації окремих суб'єктів світової економіки (зокрема, середніх 

та малих підприємств), а також загальним технологічним відставанням 

окремих регіонів світу. 

Компанія з розвиненою системою логістики виділяється на тлі 

конкурентів і в стані тривалий час утримувати свої позиції на ринку. Наразі 

розроблено комплексні роботизовані рішення по автоматизації, які 
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допоможуть вам підвищити ефективність за рахунок швидкої поставки, 

економії складських площ, збільшення точності комплектації і багато чого 

іншого. Вбудоване програмне забезпечення використовує відкриті стандарти, 

сумісно з обладнанням інших постачальників і зручно для користувача. 

Використання програмного забезпечення гарантує прозорість процесу 

поставок на всіх його стадіях, включаючи надходження замовлення, 

зберігання, комплектації, упаковки, сортування і відправки продукту. 

Переваги роботи в логістиці: 

- різна вантажопідйомність, радіус дії і спеціальні виконання 

дозволять вам вибрати підходящу роботу для будь-якого, в тому числі і 

непростого, завдання; 

- оптимізація експлуатації складських приміщень; 

- скорочення витрат на персонал до 20%; 

- скорочення часу обробки, упаковки і відправки замовлення. 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ З РОЗВИТКУ МІСЬКОГО 

ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ  

 

Актуальність. Тема дослідження є актуальною, оскільки проблема 

збалансованого та найбільш ефективного використання та розвитку 
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пасажирського транспорту потребує застосування сучасних підходів і 

методів дослідження. 

Аналіз попередніх базових досліджень показує, що роботи у цій сфері 

проводяться, як правило, без їх належного системного опрацювання. Тому 

інвестуванню у розвиток міського пасажирського транспорту властива 

недостатня вивченість і відсутність єдиної злагодженої основи з урахуванням 

різноманітних чинників ризику. Це нагальна проблема не лише м. Харкова, 

але й багатьох міст України. 

Результати дослідження. Проблема оновлення парку трамваїв, 

тролейбусів, автобусів, вагонів метрополітену, будівництва нових та 

реконструкції наявних трамвайних і тролейбусних ліній, тягових підстанцій є 

характерною для органів місцевого самоврядування та комунальних 

транспортних підприємств багатьох міст України. Саме тому 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. №805 [8] було 

схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку для 

реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні» у обсязі 200 

млн. євро. Таким чином, було закладено підґрунтя для підтримки органів 

місцевого самоврядування та комунальних транспортних підприємств у 

питаннях залучення пільгових кредитних коштів на покращення якості 

надання населенню послуг з перевезення, забезпечення стабільного 

функціонування і подальшого розвитку міського пасажирського транспорту, 

покращення екологічного стану у містах. 

Верховною Радою України 12.04.2017 р. було прийнято Закон України 

«Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський 

транспорт в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним 

банком» [11], який передбачає залучення коштів на реалізацію підпроектів з 

розвитку міського пасажирського транспорту в містах України. Одним із 

бенефіціарів проекту є КП Харківської міської ради «Харківський 

метрополітен» [7]. 

Харківський метрополітен (збудований другим в Україні) діє з 22 

серпня 1975 року. Сьогодні метрополітеном здійснюється майже 40% обсягів 

загальноміських пасажирських перевезень [6]. 

Харків'ян та гостей міста обслуговують 30 станцій метрополітену із 

трьома пересадочними вузлами, експлуатаційна довжина його ліній 

становить 38,7 км, у тому числі: 

- Холодногірсько – заводська лінія – 17,3 км (13 станцій); 

- Салтівська лінія – 10,4 км (8 станцій); 

- Олексіївська лінія – 11,0 км (9 станцій). 

Три лінії взаємно перетинаються, що дає можливість пасажирам 

здійснювати поїздки між двома станціями різних ліній у будь-якому 

напрямку з мінімальними витратами часу й тільки з однією пересадкою. 

Час проїзду пасажирами відстані між кінцевими станціями 

Холодногірсько-заводської, Салтівської й Олексіївської ліній становить 

відповідно 29, 18 та 18 хвилин. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249472999
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249472999
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-viii
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Пасажиропотік Харківського метрополітену залежить від пори року: 

максимальні перевезення припадають на листопад - березень, мінімальні – на 

липень - серпень. У зв'язку із цим службою руху підприємства розроблені 

графіки руху поїздів для кожної лінії на зимовий, осінньо-весняний і літній 

періоди, які відрізняються кількістю поїздів на лінії та мінімальним 

інтервалом руху. Крім того, розроблені окремі графіки на перевезення 

пасажирів  після масових заходів, у дні цілодобової роботи. Таким чином, 

для організації процесу перевезень та оптимального режиму експлуатації 

рухомого складу на метрополітені використовуються більше 30 графіків 

руху. 

Щодобовий обсяг перевезень становить понад 550 тис. пасажирів. 

Щорічно метрополітен перевозить близько 210 млн. пасажирів. За всю 

експлуатаційну діяльність підприємства було перевезено майже 9 млрд. 

пасажирів [6] . 

Весь проект з розвитку міського пасажирського транспорту в м. 

Харкові передбачає продовження "зеленої" лінії метрополітену в Харкові на 

3,47 кілометрів у напрямку аеропорту, будівництво двох станцій метро - 

Державінської та Одеської, будівництво нового електродепо та придбання 85 

одиниць рухомого складу. 

Враховуючи, що зареєстроване населення Харкова становить близько 

1,5 млн. осіб, без урахування значного обсягу трудових ресурсів, які 

проживають у передмісті, і студентів, існуюча транспортна система, 

заснована переважно на автобусах і маршрутних таксі, не забезпечує 

ефективне перевезення пасажирів, особливо в умовах зростання кількості 

приватного автотранспорту, що призводить до перевантаженості магістралей 

міста. 

Станом на 1 січня 2018 р. КП «Харківський метрополітен» володіє 327 

вагонами метро, які використовуються для перевезення пасажирів. Вік 308 

вагонів (94% загального парку) понад 15 років. Стосовно 112 вагонів (36% 

загального парку), фізичний та моральний знос становить понад 90% їх 

початкової балансової вартості. 

У діючій ситуації 35 вагонів вийдуть з експлуатації вже у 2022 р. 

Харківський метрополітен буде змушений скоротити перевезення та закрити 

Салтівську лінію. Вагони, що залишаться, будуть переведені на лінії, що 

залишаться, або відведені у резерв. 

Проект з розвитку міського пасажирського транспорту в м. Харкові 

«Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» передбачає 

придбання 35 вагонів метро. Буде замінено рухомий склад, який знаходиться 

у критичному стані і буде виведено з експлуатації у наступні 3 роки. 

Придбання нових одиниць вагонів надасть можливість оновлення існуючого 

рухомого складу, технічний знос якого добігає до 100% та по строкам 

служби потребує заміни, а також відшкодує існуючий дефіцит парку вагонів 

у зв’язку із запланованим розвитком метрополітену. 

Нові вагони метро є більш ефективними в експлуатації і надаватимуть 

можливість: 
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- підвищити потужність на колісних парах (на моторні візки мають 

бути встановлені асинхронні тягові двигуни потужністю 150-180 кВт), 

покращити коефіцієнт тяги,  зменшити динамічні впливи на екіпаж та колію; 

- знизити витрати електричної енергії на тягу поїздів за рахунок 

використання статичних перетворювачів на IGBT-транзисторах замість 

реостатно-контактної системи управління, використання енергії рекуперації, 

наявності нетягового вагону (середнього проміжного). Питомі витрати 

електроенергії при максимальному навантаженні вагону становитимуть не 

більше 40 Вт-год/т-км; 

- покращити технологічність, зменшити матеріалоємність, скоротити 

кількість відмов та експлуатаційні витрати;  

- скоротити долю трудомістких робіт по ремонту тягових двигунів, 

вивільнити частину робочої сили та підняти рівень культури технічного 

обслуговування. 

Новий рухомий склад підвищить комфорт як для машиністів, так і для 

пасажирів. Комфорт для машиніста забезпечуватиметься кабіною з 

ергономічно обладнаним пультом управління, індикаторними і 

комунікаційними приладами, інформаційними дисплеями і системами: 

управління, пожежної сигналізації і пожежогасіння, освітлення, 

кондиціювання, вентиляції, відеоспостереження (як в салонах вагонів, так і з 

зовнішньої сторони вагонів з метою спостереження за рухомим складом), 

опалення, інформаційного забезпечення та охоронної сигналізації, якісними 

освітлювальними приладами. 

Зростання середнього інтервалу руху за проектом, у порівнянні з 2018 

р., пов’язане з погіршенням іншого рухомого складу (окрім 35 вагонів). 

Таблиця 1 надає обсяг перевезень при порівнянні діючого і проектного 

станів. 
 

Таблиця 1 

Прогноз перевезень при порівнянні діючого і проектного станів,  

млн. грн. 

Роки 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 2040 2050 

Діючий стан 

Пасажири повного арифу 168,0 169,8 171,7 173,6 119,3 120,6 121,4 121,4 121,4 

Студенти 16,8 16,8 16,8 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Без оплати 24,7 24,7 24,7 24,7 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Всього пасажирів 209,5 211,3 213,2 215,1 147,6 148,9 149,7 149,7 149,7 

Річна динаміка, % 0,88 0,88 0,88 0,88 31,40 0,89 - - - 

Проект 

Пасажири повного тарифу 168,0 169,8 171,7 173,6 175,5 177,4 179,4 179,4 179,4 

Студенти 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Без оплати 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 

Всього пасажирів 209,5 211,3 213,2 215,1 217,0 218,9 220,9 220,9 220,9 

Річна динаміка, % 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 - - - 

Наростаючі перевезення - - - - 69,4 70,1 71,2 71,2 71,2 
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Проект передбачає придбання 35 вагонів метро (7 потягів, 5 вагонів у 

поїзді). Ціна за одиницю рухомого складу надана у таблиці 2. 

Загальна вартість проекту оцінюється у 646840653 грн. (23  млн. євро) 

без ПДВ, яка не застосовується для зовнішнього фінансування 

(Європейський інвестиційний банк). Сума ПДВ становить 129368131  грн. 

(4,5 млн. євро) і має бути профінансована місцевим бюджетом. Загальна 

вартість проекту з ПДВ становить 646840653грн. (23  млн. євро). 

 

Таблиця 2 

Ціна за одиницю рухомого складу (без ПДВ) 

Інвестиційний компонент Ціна за одиницю Загальна вартість 

Рухомий склад метро (35 

вагонів) 

1848111 грн. 

642860 eur 

646840653 грн.  

23 млн. eur 

 

Готівковий потік інвестиційних витрат проекту базується на наступних 

припущеннях: 

- авансовий платіж у 20% ціни контракту (перший місяць 

контракту); 

- 25% ціни контракту після прийняття проектної документації; 

- 25% ціни контракту після прийняття проектної документації (6 

місяців після підписання контракту); 

- 15% вартості кожного вагону після завершення виробництва 

вагонів (місяці 18 – 29); 

- 35% вартості кожного вагону після тимчасової прийомки вагонів 

(місяці 20 – 31); 

- 5% вартості кожного вагону після гарантійного 2-річного періоду 

(місяці 54-65). 

Початкові інвестиційні витрати проекту наведені у табл. 3. 

 

Таблиця 3  

Початкові інвестиційні витрати проекту за роками, млн. грн. 

 Стаття витрат 2018 2019 2020 Разом 

Рухомий склад 

метрополітену 

291,078 155,242 200,52 646,86 

Всього 291,078 155,242 200,52 646,86 

ПДВ 58,215 31,048 40,04 129,303 

Разом  349,293 186,322 240,56 776,163 

 

Експлуатаційний етап проекту розпочнеться у 2021 р. На той час 

Харківський метрополітен повинен прийняти в експлуатацію всі 

метропоїзди. 2022 і 2023 роки – це гарантійний період рухомого складу. 

Оплати гарантійного періоду включено у 2020 р. для того, щоб 

дотриматись пільгового періоду кредиту в 3 роки, 2018 – 2020 рр. Вартість 
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одиниці рухомого складу є обґрунтованою, зважаючи на технічні 

специфікації рухомого складу, який купується. 

В аналізі використано наступні основні припущення: 

- аналіз вигід-зисків побудований на методі приросту; 

- аналіз консолідує готівкові потоки між містом та Харківським 
метрополітеном; 

- з фінансово-економічного аналізу виключено резерв на 

непередбачувані витрати, які розглядаються лише в оцінці фінансової 

стійкості (непередбачувані витрати не включено до проекту як частина 

інвестиційних витрат проекту); 

- контрольний період для аналізу визначено у 34 роки, виходячи з 
середнього терміну експлуатації активів, які включають і період 

впровадження (4 роки, у т.ч. придбання) і період експлуатації (30 років); 

- фінансово-економічний аналіз виконано у постійних (реальних) 

цінах. Для грошових потоків у реальних умовах використовується ставка 

дисконтування 2% у фінансовому аналізу та 3% в економічному; 

- ПДВ, відповідно до національного законодавства, не 

відшкодовується. ПДВ не є прийнятним для фінансування за Правилами 

фінансування ЄІБ і тому буде фінансуватися містом. Фінансовий аналіз 

виконується на грошових потоках, які включають ПДВ. На громадські 

перевезення (ціна квитків), відповідно до національного законодавства, не 

поширюється 20% ставка ПДВ; 

- економічний аналіз включає грошові потоки без ПДВ. Для 

інвестиційних витрат (початкові інвестиційні витрати, витрати на заміну та 

залишкова вартість) без ПДВ використовується фінансовий коефіцієнт 

коригування 0,9. Для експлуатаційних витрат без ПДВ фінансовий 

коефіцієнт коригування становить 0,85; 

- залишкова вартість розраховується на основі залишкової 

неамортизованої облікової вартості; 

- прийняті останні за часом макроекономічні прогнози, побудовані на 
статистиці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Міністерства 

фінансів України; 

- необхідні видатки на оновлення активів належним чином визнані у 
майбутніх грошових потоках проекту як експлуатаційні витрати (витрати на 

заміну). 

У фінансовому аналізі визначення всіх витрат і доходів за час життя 

проекту виконується для оцінки його здатності досягти фінансової сталості 

та задовільної норми рентабельності. Аналіз виконано у сталих ринкових 

цінах та на готівковій основі (тобто, різниця між всіма доходами та 

видатками у момент, коли вони виникають). Проект породжує доходи, які 

виплачуються користувачами (тарифи на поїздки), але чистий дохід проекту 

(різниця між приростом операційних доходів та витратами на експлуатацію 

та техобслуговування) є негативним. Метрополітен укладе контракт на 

кредит, а також забезпечить фінансування ПДВ, який не відшкодовується. 

Джерела фінансування проекту наведені у табл. 4. 
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Таблиця 4 

Джерела фінансування проекту 

Джерело фінансування Сума, млн. грн.  Частка, % 

Кредит Європейського інвестиційного 

банку 
646,84 83,3 

Міський бюджет 129,37 16,67 

Всього 776,163 100,00 

 

Фінансова прибутковість інвестицій є негативною, що й очікується від 

проекту, коли експлуатаційні доходи нижче за його експлуатаційні видатки 

(зокрема, оновлення та технічне обслуговування), але це є типовим для галузі 

міського громадського транспорту. Негативний коефіцієнт рентабельності 

проекту означає, що метрополітен не може фінансувати видатки проекту зі 

своїх експлуатаційних доходів і необхідна державна дотація.  

Аналіз фінансової сталості на рівні проекту покликаний оцінити, чи він 

здатний збалансувати свої позитивні та негативні грошові потоки протягом 

контрольного періоду. Аналіз показує, що витрати з впровадження проекту 

фінансуються за рахунок кредиту і внеску міста (фінансування ПДВ). Як 

можна очікувати для таких проектів, під час їх діяльності 

породжуватимуться негативні грошові потоки. З метою забезпечення 

сталості проекту баланс між вхідними і вихідними потоками повинен бути 

досягнутий за рахунок підвищення дотації зі сторони міста у рамках 

зобов’язань щодо дотацій. У своїх фінансових планах місто зобов’язалося 

підняти дотацію до рівня, який покриватиме очікувані експлуатаційні збитки 

метрополітену, отже є обґрунтоване підтвердження того, що фінансова 

сталість проекту може бути забезпечена. 

Соціально-економічний аналіз проекту інвестування включає наступні 

впливи (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Витрати та вигоди під проекту інвестування 

Витрати Вигоди 

Інвестиційні витрати Виграш для споживача 

Витрати на заміну  Економія часу в дорозі 

Надлишок для виробника  Зовнішні чинники 

Витрати на експлуатацію та 

технічне обслуговування 

(включаючи їх економію) 

Зменшення забруднення повітря 

Тарифи Скорочення впливу на кліматичні 

зміни 

 

Коефіцієнти перетворень є 0,9 для капітальних витрат (початкові 

інвестиційні витрати, витрати на заміну та залишкова вартість) та 0,85 для 

експлуатаційних та технічних витрат. 
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Відбудеться економія часу в дорозі завдяки продовженню експлуатації 

парку рухомого складу та збереженню всіх трьох ліній метро. 

Економія часу в дорозі впливає на всі три лінії, оскільки в ситуації зі 

старими вагонами метрополітен буде змушений змінити інтервал руху на 

кожній лінії (включаючи і Салтівську лінію, до її закриття у зв’язку із 

зняттям зношеного рухомого складу). 

Економія часу в дорозі розрахована як різниця часу, який проводиться 

у метро в ситуації з новими вагонами і зі старими вагонами (наприклад, 

припускається, що старі вагони залишаться в експлуатації і Салтівська лінія 

не буде призупинена). Таке припущення є консервативним щодо економії 

часу в дорозі, тому що пасажири, які будуть переходити із закритої 

Салтівської лінії на інші види громадського транспорту (тролейбус, автобус і 

трамвай), найімовірніше змушені будуть більше часу витрачати на поїздку 

від пункту відправлення до пункту призначення, ніж якби вони їхали на 

метро.  

Для оцінки одиниці вартості часу для робочих поїздок був прийнятий 

метод економії витрат. Вартість робочої сили оцінена на підставі 

національної статистики. Одиниця вартості часу для неробочих поїздок 

розрахована із використанням коефіцієнта 0,4 до вартості часу для робочих 

поїздок. 

Вартість одиничних величин зростає з часом з кроком 0,7 до зростання 

ВВП на душу населення. 

Відсутність транспортних експлуатаційних витрат для тих, хто перейде 

з приватних автомобілів на громадський транспорт у зв’язку з проектом 

(привернені користувачі), враховується як зиск. 

Проект не породжує економії транспортних експлуатаційних витрат, 

оскільки немає припущення про зміну виду транспорту з приватних 

автомобілів на громадський.  

Впровадження нових вагонів зменшить шум метропоїздів, які 

використовуються для руху в метро. Це є складовою підвищення рівня 

комфорту для пасажирів. 

Зменшення навантаження на екологію передбачається як результат 

того, що не відбудеться переорієнтації руху з метрополітену на громадський 

(автобусний) транспорт. Збереження Салтівської лінії в експлуатації 

дозволить уникнути зростання споживання пального автобусами і тому 

зменшить викиди забруднювачів повітря.  

У таблиці 6 узагальнено вплив на забруднення повітря. Розраховано 

зміну викидів  завдяки проекту, а також її економічну цінність. 

Проект включає дві зовнішні переваги: 

-  скорочення викидів СО2 завдяки економії електроенергії новими 

вагонами; 

- скорочення викидів СО2 завдяки уникненню переорієнтації руху з 

метро на автобуси. 

Хоча електротранспорт є найекологічнішим видом транспорту, для 

виробництва енергії використовується викопне паливо, що створює викиди 
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СО2. У цьому випадку викиди СО2 при виробництві електроенергії, яка 

використовується метрополітеном, не розглядаються як зовнішня вартість.  

 

Таблиця 6 

Вплив проекту на забруднення повітря  

Роки 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
3
0
 

2
0
4
0
 

2
0
5
0
 

Пасажири без Проекту, Лінія 3 

6
7
,0

 

6
7
,6

 

6
8
,2

 

6
8
,8

 

- - - - - 

Пасажири з Проектом, Лінія 3 

6
7
,0

 

6
7
,6

 

6
8
,2

 

6
8
,8

 

6
9
,4

 

7
0
,1

 

7
1
,2

 

7
1
,2

 

7
1
,2

 

Переорієнтація руху, якої вдалося уникнути, 

Лінія 3 - - - - 6
9
,4

 

7
0
,1

 

7
1
,2

 

7
1
,2

 

7
1
,2

 

Частка руху, переорієнтації якого вдалося 

уникнути (автобуси), % 2
1
 

2
1
 

2
1
 

2
1
 

2
1
 

2
1
 

2
1
 

2
1
 

2
1
 

Пасажири, які не перейшли з метро на 

автобус - - - - 1
4
,6

 

1
4
,7

 

1
5
,0

 

1
5
,0

 

1
5
,0

 

Середня відстань поїздки на Лінії 3, км 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

5
,6

2
 

Переорієнтація руху, якої вдалося уникнути, 

пас.-км - - - - 8
2
,0

 

8
2
,7

 

8
4
,0

 

8
4
,0

 

8
4
,0

 

Середня кількість пасажирів на автобус 4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

Переорієнтація руху, якої вдалося уникнути, 

тз-км - - - - 2
,0

 

2
,1

 

2
,1

 

2
,1

 

2
,1

 

Питома вартість забруднення повітря, грн. 

тз-км 1
,0

1
 

1
,0

4
 

1
,0

8
 

1
,0

9
 

1
,1

1
 

1
,1

3
 

1
,2

5
 

1
,3

4
 

1
,3

4
 

Загальне скорочення забруднення повітря 

- - - - 2
,2

8
 

2
,3

4
 

2
,6

3
 

2
,8

2
 

2
,8

2
 

 

Таким чином, проект, як передбачається, не породжує зростання 

перевезень метрополітеном, але зберігає існуючий рух та запобігає 

переорієнтації на альтернативні види громадського транспорту. 

Таким чином, результати аналізу чутливості та ризику свідчать, що 

загальний рівень ризику проекту є від низького до середнього. Заплановані 

заходи попередження появи визначених ризиків та мінімізації їх негативного 

впливу, як очікується, знизять ризики проекту.  

Висновки та наукова новизна. З метою управління проектом з 

розвитку міського пасажирського транспорту в м. Харкові пропонується: 

1. З метою забезпечення стабільного функціонування і подальшого 

розвитку міського пасажирського транспорту, покращення екологічного 

стану у містах відбулося залучення позики від Європейського інвестиційного 
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банку для реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні»  

вартістю 200 млн. євро.  

2. Було визначено, що у діючій ситуації 35 вагонів КП «Харківський 

метрополітен» вийдуть з експлуатації у 2022 р. Він буде змушений скоротити 

перевезення та закрити Салтівську лінію. Саме тому пропонується проект з 

розвитку міського пасажирського транспорту в м. Харкові «Оновлення 

рухомого складу Харківського метрополітену», який передбачає придбання 

35 вагонів метро. Буде замінено рухомий склад, який знаходиться у 

критичному стані і буде виведено з експлуатації у наступні 3 роки. Загальна 

вартість під проекту, фінансування якого здійснюється за рахунок 

Європейського інвестиційного банку та міського бюджету Харкова, 

оцінюється у 646840653 грн. (23  млн. євро) без ПДВ.  

3. Серед переваг проекту є те, що впровадження нових вагонів 

зменшить шум метропоїздів, які використовуються для руху в метро. 

Збереження Салтівської лінії в експлуатації дозволить уникнути зростання 

споживання пального автобусами і тому зменшить викиди забруднювачів 

повітря. 
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РОЗДІЛ 3 

АДАПТИВНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

 

 

канд. екон. наук, доц. Андренко І.Б. 

Харківський національний університет міського господарства імені  

О.М. Бекетова 

 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОСОБЛИВИЙ СЕГМЕНТ 

СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Актуальність теми обумовлена гострим питанням реабілітації людей з 

інвалідністю та особливих категорій населення держави – учасників та 

постраждалих в АТО. «Інклюзивний туризм» для осіб з інвалідністю є 

інноваційним напрямом туризму порівняно з рекреаційним чи пізнавальним, 

створює умови для реструктуризації культури суспільства, його правил і 

норм поведінки, умови для прийняття всіх сторін життя й особистих 

відмінностей та потреб осіб з інвалідністю, надає змогу включити в 

туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її фізичних 

можливостей, з урахуванням особливостей її фізично-психологічного стану. 

У систему туристських заходів щорічно залучаються десятки мільйонів 

людей і закладів, в тому числі і готельні заклади. Разом з тим, інклюзивний 

туризм є порівняно новим напрямком туризму і динамічно розвивається тому 

є перспективним сегментом споживачів послуг для готельних підприємств. 

Тому доцільно розглянути сутність і особливості інклюзивного туризму. 

Соціальна значущість туризму для особливих категорій населення 

обумовлена, зокрема, тим, що відносне і абсолютне число осіб з різними 

видами обмеження життєвих можливостей безперервно зростає. У подібній 

ситуації актуальною стає розробка інноваційних засобів соціальної 

реабілітації, орієнтованих на розширення життєвого простору осіб з 

обмеженими життєвими можливостями. Одним з найбільш ефективних 

засобів розширення життєвого простору та оздоровлення осіб «з особливими 

проблемами» є інклюзивний туризм, який в даний час розвивається в Україні 

в основному як стихійний рух. Однією з причин негативних аспектів 

сформованої ситуації є недостатня вивченість особливостей туризму для осіб 

з обмеженими життєвими можливостями. Слід також зазначити, що 

недостатня вивченість туризму для особливих категорій населення 

ускладнює його інтеграцію в загальне соціальне простір туризму, соціальної 

реабілітації, адаптивної фізичної культури, спорту і безумовно потребує 

подальших досліджень в цій сфері.  

Згідно з Глобальним етичним кодексом туризму, туризм – це чинник 

індивідуального і колективного вдосконалення, адже коли туризм 

практикується з духовним розкріпаченням та розвитком, він стає унікальним 

чинником самоосвіти, терпимості і пізнання законних відмінностей між 
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народами і культурами і їх різноманітності; це і чинник стійкого розвитку як 

людини, так і природи; це сфера, яка не тільки використовує культурну 

спадщину людства, але й робить свій внесок в її збагачення.[1] 

Слово “туризм” зазвичай асоціюють зі здоровими та міцними людьми з 

наплічниками. Починаючи зі школи, де організовують екскурсії цікавими 

місцями, закінчуючи турами Європою та екзотичними країнами, туризм 

вважають справою фізично сильних. Однак існує таке поняття, як туризм 

осіб із особливими потребами. 

За даними світової статистики сьогодні у світі близько 15 % осіб з 

обмеженими можливостями, в країнах Європи інваліди становлять від 22 до 

31 % населення, в США – 54 млн. (17 % населення держави) інвалідів [2]. 

Відомо, що у зв’язку з певними перешкодами інваліди подорожують менш 

активно. В той же час, мандрівки людей з інвалідністю складають 7–8 % у 

всьому світі, 11 % усіх туристичних поїздок в Європі; 11 % внутрішнього 

туризму США та Австралії – це туризм людей з особливими потребами. При 

цьому, найбільш активно подорожують інваліди Великобританії (37 %) та 

Німеччини – 53 % [2]. Дослідження на пострадянському просторі (Казахстан, 

2016 р., Білорусь, 2014 р., ЦІІТІН, 2014 р.) [2], свідчать, що близько 30 % 

людей з інвалідністю займаються бізнесом, беруть участь у політиці. Ще 

близько 30 % – це люди, які належать до категорії середнього класу і вони 

могли б подорожувати, коли б їм створили відповідні умови. В Україні, за 

статистичними даними, 5,8 % населення країни – люди з інвалідністю, а це 

кожний 18-й громадянин держави, з них близько 170 тисяч – діти [2]. Близько 

половини інвалідів – це люди з обмеженими можливостями пересування 

(«візочники») – молоді люди віком до 40 років. Часто вони займають активну 

життєву позицію, освоюють нові професії. Експерти припускають, що попит 

на ринку туризму, доступного для всіх, буде рости і в нашій державі уже 

найближчими роками. Нажаль, сьогодні практично немає вітчизняних 

досліджень із питання щодо вивчення потреб людей з інвалідністю в Україні 

в інклюзивному туризмі або ємності даного сектора ринку. Інформація про 

доступне в туризмі для людей з обмеженими можливостями українською 

мовою практично відсутня. [2]. 

Інвалідність — проблема багатогранна, безпосередньо пов’язана з 

рівнем економічного, політичного, соціального розвитку людського 

суспільства, його культурою, освітою, мораллю, релігією. Поняття 

інвалідності в законодавстві кожної країни має свої національні особливості, 

трактування та правові норми.  

Конвенція ООН про права інвалідів (ратифікована Україною 16 грудня 

2009 р.) підтримує і пропагує дану модель розвиваючи її далі, визнаючи 

«інвалідність» як «правову проблему» — визначає осіб з інвалідністю як 

правовласників та суб’єктів прав людини на рівній основі; визнає і поважає 

«інвалідність» людини як елемент людського розмаїття; покладає 

відповідальність на суспільство і уряд за забезпечення політичного, 

правового, соціального та фізичного середовища підтримки прав людини та 

повного включення та участі людей з інвалідністю.[3] 
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В Україні за Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»: 

«Інвалідність – міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що 

перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості 

здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи 

нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних 

факторів». [4] На жаль, в Україні поняття про людину з інвалідністю 

асоціюється виключно з людиною, яка має офіційне медичне підтвердження 

статусу інваліда певної групи (І, ІІ, ІІІ). Відповідно до ст. 3 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «інвалідність як 

міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах 

медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України». [5] 

Різні тлумачення сутності поняття «інвалідність» лягли в основу 

формування існуючих «моделей інвалідності», які є яскравим відображенням 

суспільної думки певного періоду до людей з інвалідністю, а саме:  

а) моральна модель «інвалідності»; б) благодійна модель інвалідності;  

в) медична модель «інвалідності»; г) реабілітаційна модель «інвалідності»;  

д) економічна модель інвалідності; е) соціальна модель «інвалідності»;  

ж) британська модель «інвалідності»; з) модель HANDICAP; і) культурна 

модель «інвалідності»; к) розуміння «інвалідності» як правозахисної моделі 

[5]. 

У процесі досліджень феномена туризму для людей з інвалідністю 

застосовуються понад 50 специфічних термінів, що свідчить про те, що 

приділяється значна увага проблемам людей з обмеженими можливостями.  

Проаналізувавши різні джерела інформації, можна узагальнити, що, 

говорячи про інклюзивний туризм, за кордоном найбільш часто вживають 

такі поняття: «доступний туризм» (accessible tourism), «туризм для усіх» 

(tourism for all), «безбар’єрний туризм», «туризм для людей з обмеженими 

можливостями». Отже, виникає потреба уточнити зміст і суть цих термінів. 

Ураховуючи семантичні особливості мови, вищенаведені терміни мають різні 

смислові відтінки, а тому їх не завжди можна вважати тотожними. 

Термін «туризм, доступний для усіх» закріплений у міжнародних 

нормативно-правових актах. У 1991 р. Генеральна асамблея ЮНВТО 

прийняла резолюцію під назвою «Створення можливостей для туризму 

людям з обмеженими можливостями в дев’яності роки» (Creating Tourism 

Opportunities for Handicapped People in the Nineties), текст якої був у 

подальшому поновлений у 2005 р. у Дакарі (Сенегал) і названий «Туризм, 

доступний для усіх» (Резолюція A/RES/492(XVI)/10). [1] А в Рекомендаціях, 

прийнятих на 20-й сесії Генеральної асамблеї ЮНВТО від 11 червня 2013 р. 

надано таке визначення: «туризм, доступний для усіх, – це форма туризму, 

що передбачає процес співробітництва учасників туристичного процесу, що 

дозволяє людям, які мають потребу в доступі, зокрема пов’язану з 

мобільністю, зором, слухом і когнітивними функціями, функціонувати неза-

лежно, справедливо та доступним шляхом, надання їм розробленого на прин-

ципах універсального дизайну продуктів туризму, послуг та середовищ» [1]. 

Отже, «туризм, доступний для усіх», або доступний туризм, передбачає 
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доступність туристичних об’єктів і установ щодо пристосування та адаптації 

інфраструктури для людей з обмеженими фізичними можливостями 

(інвалідів та осіб, що їх супроводжують, тимчасово маломобільних груп 

населення, літніх людей, осіб із дитячими візочками та ін.). 

Основою доступного туризму є універсальний дизайн в архітектурі, 

принципи якого були сформульовані і реалізовані під керівництвом 

архітектора Рона Мейса з колегами у NCSU (NCSU – North Carolina State 

University, Державний університет Північної Кароліни). Універсальний 

дизайн описаний як «дизайн усіх виробів та умов, що максимально 

придатний до використання усіма людьми і не потребує будь-якої адаптації 

чи спеціального проектування». Доступне середовище, створене за 

принципами універсального дизайну, життєво необхідне 10% населення 

усього світу, в ньому мають потребу 40% населення і він зручний для усіх. 

Згідно з позицією Центру з питань універсального дизайну у NCSU 

принципи можна застосовувати для оцінки наявного дизайну, спрямування 

процесу подальшого розвитку дизайну та навчання дизайнерів, споживачів 

використовувати товари та умови оточуючого середовища за більш 

придатними характеристиками. Рон Мейс сформулював сім основних 

принципів універсального дизайну. 

Австралійський учений Саймон Дарсі у науковій статті 

«Загальнодержавний життєвий підхід до туризму» (2009 р.) дає такий опис: 

«доступний туристичний продукт передбачає збільшення кількості 

туристичних напрямів, продуктів та послуг, що є доступними для усіх людей 

незалежно від їхніх фізичних обмежень, інвалідності чи віку». 

У працях, Є. Ліханос,О. Байдаков зазначається, що «доступний туризм» 

асоціюється, зокрема, з фінансовою доступністю. Але для людей з 

інвалідністю особливу значимість має саме питання доступності фізичної. 

Таким чином, «доступність» у цьому контексті має більш широке 

трактування [6]. 

Таким чином, термін «доступний туризм» найчастіше характеризується 

як послуга в галузі туризму для усіх категорій споживачів незалежно від віку, 

фізичних можливостей конкретної людини або наявності інвалідності. 

Водночас доступним туризмом часто називають малобюджетні тури. 

Тобто, цей термін має більш широке, неоднозначне трактування. 

Ще одне популярне визначення: безбар’єрний туризм (аccessible 

tourism) – це туризм, доступний для усіх незалежно від постійних або 

тимчасових обмежень фізичних можливостей. Як вважає один із 

найвідоміших західних пропагандистів і основоположників цього виду 

туризму Скотт Райн, безбар’єрний туризм – це насамперед соціальна 

інтеграція людей з обмеженими можливостями у сучасне суспільство. 

У працях Д. Смирнової зазначається, що безбар’єрний туризм – це 

переміщення осіб із постійно або тимчасово обмеженою здатністю до 

мобільного пересування та осіб, що їх супроводжують, на територію, 

відмінну від постійного місця проживання, які мають усі необхідні ресурси 

для здійснення цілей подорожі. Водночас безбар’єрний туризм – це 
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діяльність підприємств туристичної (і суміжних із нею) індустрії, спрямована 

на формування і продаж комплексного туристичного продукту, що відповідає 

додатковим потребам окремих маломобільних категорій туристів (з 

урахуванням їхнього фізичного і психологічного стану здоров’я), а також 

людей, які їх супроводжують [7].  

Безбар’єрний туризм, інтуїтивно сприймається як поняття, яке вказує 

на усунення/адаптацію саме фізичних бар’єрів. Однак останні можуть мати й 

економічний, і психологічний, і соціальний характер. 

Н. Маньшина пропонує використовувати термін «інклюзивний туризм» 

(від фр. «включає у себе», лат. іnclude – «укладаю», «включаю»), що означає 

процес розвитку туризму, який передбачає доступність туризму для усіх 

щодо пристосування інфраструктури туристичних центрів і об’єктів 

туристичного показу до різних потреб усіх людей, зокрема інвалідів, літніх 

осіб, їхніх опікунів та членів сімей, людей із тимчасово обмеженими 

можливостями, сімей із маленькими дітьми [6]. 

Є. Лиханос, О. Байдаков зазначають, що інклюзивний туризм 

ототожнюють із поняттям «усе включено» (аll inclusive), коли турпакет 

містить певний комплекс туристичних послуг [6]. Але цей термін поки що не 

отримав широкого поширення. 

Розрізняють також «реабілітаційний туризм» і «лікувально-

оздоровчий» туризм для інвалідів. Такі підходи до визначення туризму для 

людей з обмеженими можливостями розглядаються у контексті реабілітації, 

оздоровлення, лікування. Туризм для інвалідів часто ототожнюють із 

лікувальним чи медичним туризмом. Хоча характер втручання у кожному з 

цих самостійних, на нашу думку, видів туризму різний. Ми ж розглядаємо 

туризм для людей з інвалідністю не тільки з погляду реабілітації та 

лікування, а й із позиції рекреації, відпочинку, активного туризму. 

Фахівцями також вживаються такі поняття, як «туризм для людей з 

особливими потребами», «туризм для людей з обмеженими фізичними 

можливостями». Усі ці терміни, на наш погляд, є синонімами й означають 

доступність туризму щодо пристосування туристичної інфраструктури й 

об’єктів туристичного показу до потреб інвалідів та маломобільних груп 

населення (людей із тимчасово обмеженими можливостями). 

О. Анікєєва, Ю. Анісімова відзначають, що на туристичному ринку 

можна знайти різні пропозиції для людей з інвалідністю: «подорожі для 

інвалідів», «паратуризм», «інвалідний туризм», «туризм глухих», «туризм 

сліпих» [6].  

С. Євсєєв вводить поняття «адаптивний туризм», розуміючи його як 

туризм для інвалідів та осіб із відхиленнями у стані здоров’я, новий вид 

адаптивної рухової реакції, фізичної реабілітації, оздоровлення і соціальної 

інтеграції зазначеної категорії людей. 

Є. Сигида, І. Лук’янова зазначають, що адаптивний туризм – це 

реабілітаційний напрям розвитку туристичних послуг, і пропонують таке 

визначення: адаптивний туризм – це комплекс взаємовідносин соціального, 

спортивно-оздоровчого, медичного, психологічного чи іншого характеру, що 
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зумовлюють специфіку туристичного продукту під час надання туристичних 

послуг особам з особливими потребами. Науковці наголошують, що основне 

призначення адаптивного туризму полягає у тому, щоб сприяти рішенню 

задач надання рівних можливостей для осіб з особливими потребами у 

туристичних послугах із метою їх повної соціальної інтеграції. [6]. 

О. Топалова дає таке визначення: адаптивний туризм – це відносно 

новий вид туристичної діяльності, розрахований на людей з обмеженими 

фізичними можливостями, який є видом адаптивної рухової рекреації та 

сприяє фізичній реабілітації, оздоровленню та соціальній інтеграції 

особливої соціальної категорії населення. [6]. 

Деякі вчені відносять інклюзивний туризм до категорії соціального 

туризму. С. Панченко розглядає туризм для інвалідів як важливий фактор у 

розвитку туризму загалом. До категорії соціального туризму вчений 

зараховує туристів-інвалідів та інші соціально вразливі верстви населення. 

У свою чергу, А. Бавельський, Г. Зоріна, А. Ручін також вважають, що 

інвалідний туризм є одним із сегментів соціального туризму [6]. 

Усі суперечки щодо визначення створені нестандартністю і 

невизначеністю термінології. Слід зауважити, що в основі багатьох дефініцій 

інвалідно-туристичної проблематики лежать терміни, пов’язані з 

інвалідизацією, доступністю та адаптацією. 

Туризм для людей з інвалідністю - процес розвитку туризму, вид 

діяльності, суб’єктом якого виступає особа з обмеженими можливостями 

здоров’я (інвалід), спрямований на надання туристичного продукту, 

інформації, окремих туристських послуг з урахуванням потреб інвалідів усіх 

нозологій, в плані пристосування туристичної інфраструктури і об'єктів 

туристського показу. Обслуговування цього сегменту в готельних закладах 

вимагає певних заходів щодо адаптації існуючої інфраструктури туризму для 

потреб неповносправних осіб. 

Наші прагнення до цивілізованого громадянського суспільства 

зобов’язують нас інтегрувати цю верству населення у загальну громаду. В 

зв’язку з цим, на ринку відпочинкових послуг з’явиться кілька мільйонна 

армія споживачів, які будуть шукати можливості задоволення своїх потреб. 

Отож чому підготовка технічної інфраструктури та працівників туристичних 

фірм, готелів, ресторанів, турбаз та відпочинково-рекреаційних зон до 

прийому нової категорії споживачів є актуальною та терміновою. 

Основні напрямки адаптації це: 

1. Адаптація способів діяльності, правил і процедур. Це може 

охоплювати зміну правил використання території і обладнання (наприклад, 

надання незрячому, для якого тварина є поводирем, винятку з правил, які 

забороняють тваринам перебувати в рекреаційному центрі), зміну 

реєстраційних правил (скажімо, дозволити неповносправному пройти 

реєстрацію першому, позачергово).  

2. Усунення бар’єрів пересування. Це може передбачати забезпечення 

транспортування від дверей до дверей для неповносправних, які не можуть 

самостійно прибути на екскурсію або в місця відпочинку. 
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3. Забезпечення допоміжними засобами та службами. Це може, 

наприклад, передбачати забезпечення сурдоперекладом, звуковими 

допоміжними системами, текстовими телефонами для людей з вадами слуху, 

спеціальними брошурами з випуклим шрифтом Брайля, кваліфікованими 

читачами для людей з вадами зору та незрячих. 

4. Усунення архітектурних бар’єрів. Це може бути створення доріжки 

між туристичними об’єктами та зоною відпочинку, влаштування схилу біля 

вхідних дверей. 

5. Усунення структурних комунікаційних бар’єрів. Воно може 

передбачати встановлення візуальної сигналізації у готелі чи рекреаційному 

центрі, що дасть змогу неповносправним самостійно, у разі відсутності 

інших людей, отримати, скажімо, повідомлення про пожежу. 

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проектування, 

будівництва та експлуатації житлових та громадських будинків і споруд, а 

також з урахуванням досвіду експериментального проектування та 

реконструкції об’єктів з організацією доступності маломобільних груп 

населення, вважається доцільною така пріоритетність критеріїв організації 

безбар’єрного архітектурного середовища: 1) фізична доступність; 2)безпека; 

3) інформативність; 4) зручність. 

Критерій доступності повинен містити вимоги: а) до можливості 

безперешкодного і зручного руху маломобільних відвідувачів земельною 

ділянкою або закладом обслуговування; б) до входів у будинки; в) до 

дверних і відкритих прорізів; г) до безперешкодного руху комунікаційними 

шляхами, приміщеннями і просторами як у будинку, так і на земельній 

ділянці; д) до можливості своєчасно скористатися місцями відпочинку, 

очікування і попутного обслуговування; є) щодо проходів до різного 

обладнання і меблів; ж) до ширини внутрішніх сходів. 

Під безпекою слід розуміти можливість безперешкодного проживання 

у житловому будинку, відвідування об’єктів обслуговування без ризику бути 

травмованим будь-яким чином або заподіяти шкоду своєму майну, будинку, 

споруді чи обладнанню. Це стосується розміщення вхідних площадок, сходів 

і підйомних пристроїв та їх захист від атмосферних опадів; шляхів руху 

відвідувачів представників мало мобільних груп населення усередині 

будинку, а також матеріалів для огороджень, дверей і т. ін. 

Основні вимоги безпеки складаються з: 1) можливості уникати травм, 

поранення, каліцтва, надмірної втомлюваності і т. ін. через властивості 

архітектурного середовища; 2) можливості своєчасного розпізнавання і 

реагування на місця і зони ризику; 3) уникнення місць перехрещення шляхів 

руху, які погано сприймаються; 4) попередження мешканців житлових 

будинків, відвідувачів про зони, які становлять потенційну небезпеку; 5)  

виключення помилкових ефектів сприйняття середовища, яке провокує 

ситуацію ризику. 

До вимог інформативності віднесені: 1) своєчасне розпізнавання 

орієнтирів у архітектурному середовищі будинків; 2) точна ідентифікація 

свого місця знаходження і місць, які є метою відвідування; 3) використання 
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засобів інформування, які відповідають особливостям різноманітних груп 

споживачів; 4) можливість ефективної орієнтації відвідувачів як при денному 

світлі, так і в нічний час; 5) скорочення часу і зусиль на отримання 

необхідної інформації, можливість мати безперервну інформативну 

підтримку на усьому шляху руху до будівлі і всередині неї. 

Розміщення і характер використання елементів інформаційного 

забезпечення потребують врахування: а) відстані, з якої повідомлення може 

бути ефективно сприйняте; б) кутів поля огляду, зручних для сприйняття 

інформації глядачем; в) ясного зображення і контрастності, а при 

необхідності — рельєфності зображення; г) відповідність застосованих 

символів або пластичних прийомів загальноприйнятного значення; д) 

виключення перешкод для сприйняття інформаційних засобів. 

Критерій зручності рекомендується формувати на основі таких вимог: 

- створення умов для комфортного проживання мешканців житлових 

будинків, для мінімальних витрат часу і зусиль на задоволення своїх потреб 

відвідувача об’єктів обслуговування; 

- забезпечення умов для компенсації зусиль, які були витрачені під час 

руху і отримання послуг; 

- підвищення якості обслуговування через його концентрацію у 

просторі споруди/будівлі; 

- збільшення асортименту послуг з урахуванням стану здоров’я 

відвідувачів за рахунок створення додаткових умов, які допомагають 

відвідувачеві в отриманні необхідного обслуговування. 

Найменшою межею зручності слід вважати створений рівень, в якому 

житлові умови та рівень обслуговування не можуть бути визначені 

дискомфортними (незручними). 

Нормалізацію зазначених пріоритетів пропонується запроваджувати на 

основі ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд 

для маломобільних груп населення», які набули чинності з 1 травня 2007 р. і 

введені на заміну ще радянського ВСН 62-91 «Проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 

групп населения». 

Цей нормативний документ поширюється на проектування та 

реконструкцію цивільних (житлових та громадських) будинків і споруд з 

урахуванням можливостей маломобільних груп населення. Вимоги його не 

поширюються «на будинки спеціалізованих закладів для постійного і 

тимчасового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах 

опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для 

обслуговування і постійного перебування даних категорій населення, а також 

на житлові будинки для однієї сім’ї». Він призначається для проектних, 

будівельних та експлуатаційних організацій, а також Міністерств і відомств. 

ДБН складається з 7 розділів, в яких послідовно розглядаються сфера 

застосування, нормативні посилання, терміни та визначення понять, загальні 

положення, вимоги до земельних ділянок, загальні вимоги до будинків і 

споруд, які включають: входи та шляхи руху; сходи і пандуси; ліфти і 
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підйомники; шляхи евакуації; внутрішнє обладнання; санітарно-гігієнічні 

приміщення; особливі вимоги до середовища життєдіяльності МГН, які 

включають: житлові будинки і приміщення; зони обслуговування 

відвідувачів у громадських будинках; робочі місця. 

Персонал повинен пройти перепідготовку або підвищення кваліфікації 

й також, як і „надання першої допомоги“, він повинен знати й уміти дати 

інформацію незрячому або слабозорому клієнту. 

Також персонал має при в’їзді клієнта в готель з’ясувати, чи потрібен 

незрячому супровідник для ознайомлення з місцевістю готельного 

комплексу. 

Працівники готельного комплексу повинні надати в номер клієнта всю 

інформацію шрифтом Брайля: розклад режиму дня, довідкову інформацію 

про готельний комплекс, прейскурант додаткових послуг, телефонний 

довідник внутрішніх телефонів готелю і т.ін. 

Номер для людей з фізичними обмеженнями має бути близько до ліфта, 

сходів, пожежного виходу, тобто повинен бути розміщений так, щоб 

незрячий легко увійшов у номер і вийшов з нього за будь-якої штатної чи 

позаштатної ситуацій. 

Територія готельного комплексу має бути пристосована для 

переміщення по ній незрячої людини: а) ніяких навісів і дашків, що стирчать, 

труб і т.ін.; б) на доріжках повинні бути рельєфні мітки (перед сходами, на 

перехрестях тощо); в) кожна будівля повинна мати біля входу, навіть 

„чорного“ й непрацюю-чого, брайлівську мітку з назвою, функціональністю 

входу, режимом роботи й т.ін.; г) готельному комплексу треба мати в себе 

для безкоштовного надання незрячому клієнтові брайлівського плану (карти) 

території та найближчих околиць. 

У готельних комплексах мають бути зарезервовані місця для осіб із 

фізичними обмеженнями. Столики повинні стояти недалеко від входу й 

підходи до нього не можна чим-небудь перекривати. 

Незрячий має самостійно без помилок і перешкод для інших 

відпочиваючих зайняти своє місце за столиком, а також безперешкодно 

покинути його. 

Офіціанти повинні: 

а) особливо уважно спостерігати за таким столиком, тому що незрячий 

не може „виловити“ офіціанта самостійно; 

б) із зміною страв офіціант повинен попереджати й коментувати (за 

методикою) усі свої дії: що прибрано, що принесено, які зміни на столі й 

т.ін.; 

в) під кришку столу можна вмонтувати кнопку викликів офіціанта, 

тому що умовними жестами не завжди зручно привертати до себе увагу. 

Ознаками доступності об'єктів для користування людьми з особливими 

потребами є: 

1. Безпроблемне пересування по прилеглій території: 

- тротуари шириною не менше 1,50м -1,80м; відсутність сходів на 

тротуарах; 
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- пандуси в місцях переходу через проїжджу частину. 

2. Наявність визначених місць для паркування автомобілів інвалідів 

найближче до входу у будинок. 

3. Входи/виходи, двері 

4. Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси. 

5. Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори. 

6. Доступність до усіх поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори, 

пандуси тощо). 

7. Наявність доступного і пристосованого для неповносправних 

туалету. 

8. Доступні для людей у візках таксофони 

9. Означення місцезнаходження (піктограми) 

Означені заходи є актуальними, однак на практиці їх впровадження у 

існуючих середніх і великих готелях ускладнено, а саме малі готелі мають 

змогу адаптувати свою МТБ до потреб таких людей. Впровадження заходів 

щодо адаптації готелів до потреб людей з обмеженими фізичними 

можливостями забезпечить підвищення комфорту для обслуговування цієї 

категорії клієнтів і при прийомі таких осіб готель може бути базовим для 

обслуговування цієї категорії людей. 

Висновки. Отже, сьогодні в Україні гостро постає питання реабілітації 

людей з інвалідністю та особливих категорій населення держави – учасників 

та постраждалих в АТО. За загальною світовою статистикою, в кожному 

суспільстві є 8–12 відсотків неповносправних осіб. Можемо констатувати, що 

в Україні налічують приблизно 5 мільйонів неповносправних. Сьогодні ці 

люди ще деякою мірою залучені до всіх видів суспільного життя, відпочинку. 

Основне завдання держави стосовно людини з інвалідністю – надати 

можливість повного або часткового відновлення здібностей до побутової, 

суспільної та професійної діяльності . За таких умов «інклюзивний туризм» 

як вид медичної, соціальної та психологічної реабілітації створює умови для 

реструктуризації культури суспільства, його правил і норм поведінки, умови 

для прийняття всіх сторін життя й особистих відмінностей та потреб осіб з 

інвалідністю за рахунок тісних, плідних відносин між здоровими особами та 

інвалідами в сучасному суспільстві. Готельним закладам, як складовій 

інфраструктури туризму доцільно створити усі потрібні умови щодо 

комфортного перебування осіб з інвалідністю, тобто забезпечити доступність 

готельних закладів. 

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку концептуальні засади 

та теоретичні положення інклюзивного туризму, що передбачають адаптацію 

готельних закладів до цього сегменту споживачів. 
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АДАПТИВНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ В УМОВАХ НЕЛІНІЙНИОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Глобальна цифрова революція (масове поширення інформаційних 

комп’ютерних систем та інших цифрових технологій) тягне за собою 

революційні зрушення в ситуації, що до організації економіки і суспільства в 

цілому. Це обумовлено тим, що: 

По-перше, інтернет-комунікації безпосередньо пов'язують один з 

одним учасників ринкового обміну, витісняючи цінові механізми закону 

попиту і пропозиції. Це принципово розширює світові ринки і за складом 

учасників, і за складом продуктів. 

По-друге, індустріальної економіці притаманна конкуренція на 

локальних ринках за обсяги випуску, яка змінюється глобальною 

конкуренцією за швидкість в інноваціях, за створення постійно нових 

продуктів і цінностей на базі все більш складних технологій у відповідь на 

все більш вибагливі запити споживачів. 

По-третє, глобальне ускладнення технологій, структури пропозиції і 

попиту супроводжується переходом економічних систем до більш складного 

типу зростання. У науковій літературі це позначається низкою подібних 

термінів - постіндустріальна економіка, економіка знань, інноваційна, 

цифрова, розумна економіка і т.д. [1]. 

Найбільш системним соціально-економічним наслідком цифрової 

революції слід визнати необоротну зміну лінійного алгоритму розвитку 

систем на нелінійнe, що і є метою цього дослідження.  

Роль адаптивного управління підприємствами і масштаби його 
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практичного застосування в сучасній економіці обумовили значний інтерес з 

боку науковців. Наукова література вміщує достатньо велику кількість 

публікацій з проблем формування механізмів, застосування інструментів 

адаптивного управління. Окремими питаннями адаптації займалися Р. Акофф 

[2], І. Ансофф, Ст. Бір, М. Бодсон, П. Друкер, У.Р. Ешбі, В. Забродський, В. 

Прабху, Л. Растригін [3], С. Састре, В. Скурихін, А. Соломатін. Серед 

сучасних українських вчених питаннями адаптації економічних систем 

займалися І. Алексєєв, Н. Білошкурська, М. Буднік, Є. Галушко, Т. Горохова, 

Т. Гринько [4], І. Грозний, М. Кизим, Т. Клебанова [5], С. Кудлаєнко, Є. 

Кузькін, О. Кучеренко, Т. Ландіна, Р. Лепа, А. Мельник, Й. Петрович, О. 

Пушкарь [6], О. Раєвнєва, Л. Саломатіна, Ю. Степанова, В. Тимохін, О. 

Тридід, А. Турило та інші дослідники. 

Нелінійний розвиток (nonlinearity) характеризують нерівномірні 

скачки, розгалуження імовірнісних сценаріїв, різновекторні випадкові зміни 

та інші прояви недетермінірованної поведінки економічного середовища. На 

відміну від лінійних нелінійні системи розвиваються непропорційно. В одних 

випадках невеликі зміни в поведінці окремих елементів системи породжують 

великомасштабні зміни в її стані, а в інших - значні зміни в поведінці 

окремих елементів надають слабкі або нульові ефекти на всю систему в 

цілому [7]. Нелінійність створює нерівноважну, постійно мінливу середу і, як 

наслідок, ситуацію постійно високої невизначеності. Вважається, що в XXI 

ст. зростання невизначеності та непередбачуваності прийняли історично 

безпрецедентні масштаби [8]. 

Реагуючи на зростаючу невизначеність, глобальна економіка 

ускладнює принципи своєї організації, рухаючись до більшої гнучкості і 

маневреності. Дихотомія та ринок-ієрархія, характерна для індустріальної 

епохи, еволюціонує в бік гібридного мережевого порядку - розподіленої 

моделі координації зв'язків через мережеві вузли, що дозволяє системам усіх 

рівнів підвищувати свою адаптивність до змін зовнішнього середовища.  

Слід визначити, що постіндустріальна економіка вибудовує себе у 

вигляді сукупності горизонтальних (неіерархічних) мережевих партнерств, 

набагато більш пластичних по своїй конфігурації, ніж жорсткі вертикальні 

ієрархії, і одночасно більш інтегрованих, ніж гнучкі, але маленькі ринки. Цю 

еволюцію можна розглядати в контексті теорії економічних порядків В. 

Ойкена  [9], що стала методологічною основою концепції «соціального 

ринкового господарства» (Фрайбурзького школа) і «економічного дива» 

післявоєнної Німеччини [10]. Також переваги мережевого порядку, в 

порівнянні з ієрархічними і ринковим, полягають в тому, що він опирається 

на рушійну силу соціальних комунікацій, яка підвищує швидкість і 

різноманіття обмінів, відкриваючи принципово нові можливості для розвитку 

економіки і суспільства вцілому [11]. 

Глобальна економічна криза 2007-2009 рр. стала першим могутнім 

проявом фундаментальної трансформації економічних систем в напрямку 

мережевої організації. Логіка і механізми цієї перебудови поки не знайшли 

відображення в економічному просторі, проникаючи в економічну теорію і 
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політику з ділової практики, міждисциплінарних дискусій, досягнень інших 

соціальних наук, особливо природничих дисциплін. 

Мережеву систему прийнято вважати складною, якщо вона охоплює 

певну множину неоднорідних автономних гравців (елементів), які 

взаємодіють один з одним нелінійним і непередбачуваним чином [12]. Такі 

системи описуються в літературі за допомогою ряду взаємозамінних понять - 

як складні нелінійні, складні динамічні або складні адаптивні системи.  

Аналізом складних адаптивних систем (complex adaptive systems) 

цілеспрямовано займається теорія складності (complexity theory), яка 

розвинулася з 1980-х років в США (Santa Fe Institute, Нью Джерсі) і базується 

на нобелівському відкритті І. Пригожина про дисипативних структурах, 

здатних генерувати порядок з хаосу [13].  

Зокрема, як стверджує один із сучасних розробників теорії складності 

Ц. Ідальго, для розуміння природи економічного зростання потрібно 

спочатку усвідомити природу наведення порядку - його зв'язок зі 

структурними функціями інформації [14]. Згідно Ідальго, економічна система 

функціонує як розподілений комп'ютер для акумуляції, обробки і 

кристалізації інформації, причому кристалізація нових ідей і знань у все 

більш складні об'єкти (процес, що характеризує сучасну економіку) вимагає 

ускладнення форм соціальних взаємодій. Успішний економічний ріст 

пов'язаний з формуванням порядку, заснованого на здатності людей і фірм 

об'єднуватися в мережі і вміло використовувати інформацію (знання) в ході 

обміну інформацією. Саме ця здатність робить економіку США більше 

інноваційною, ніж бразильська, а останню - більш інноваційною, ніж 

економіка деяких африканських країн [15]. 

Хоча сімейство складних адаптивних систем багатолике (біологічні, 

соціальні, економічні, штучні типу Інтернету), в ньому виділяють наступні 

універсальні родові риси [16]: 

- емерджентність - поведінка системи непередбачувана;  

- вона може генерувати властивості, що не виводяться з 

індивідуальних властивостей її учасників або її попереднього стану; 

- нелінійність розвитку з опорою на зворотні (рефлекторні) цикли - 

зв'язку між учасниками системи важливіше для її розвитку, ніж їх власні 

характеристики, а цикли зворотного зв'язку відіграють в цьому розвитку 

ключову роль, т. К. Учасники діють в режимі постійного реагування на 

поведінку інших учасників; 

- адаптивність - в ході взаємодій учасники системи змінюють свою 

поведінку з урахуванням поведінки інших учасників, і це змінює поведінку 

всієї системи в цілому; 

- самоорганізація і саморегуляція - система приходить в рух і 

еволюціонує спонтанно, як живий соціальний організм, без будь-якого 

зовнішнього впливу (характерного для механічних систем) або наявності 

керуючого центру (характерного для централізованих систем); 

- фрактальна повторюваність - система формує свої подібності з 

аналогічними властивостями на будь-яких масштабних рівнях; 
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- холістична природа і синергія - властивості системи можуть бути 

виявлені тільки при аналізі її як цілого, але ніяк не простим підсумовуванням 

властивостей її елементів; агрегований результат взаємодії цих елементів 

завжди більше, ніж сума їх індивідуальних змін. 

Поєднання цих властивостей дозволяє віднести до складних такі 

системи, які здатні генерувати «структурний порядок» в нерівноважному 

середовищі через інтерактивне взаємодію своїх учасників шляхом 

безперервної взаємної коригування учасниками своєї поведінки через 

зворотні зв'язки. Таким чином, розвиток складної системи не вимагає участі 

керуючого центру, а відбувається в режимі спонтанної саморегуляції за 

рахунок внутрішніх структурних змін. Вони виступають агрегованих 

результатом інтерактивного і нелінійної взаємодії значної кількості елементів 

різного рівня. 

Завдяки специфіці взаємодій своїх елементів система постійно генерує 

рухливе та мінливе зовнішнє середовище і знаходиться з нею в нерозривному 

динамічної зв'язку, тобто безперервно підлаштовується під своє оточення і 

еволюціонує разом з ним. Зокрема, відкриті мережеві структури нерозривні 

від свого мінливого оточення (виробляють нові зв'язки, перегруповують 

старі), утворюючи тим самим пластичну екосистему зв'язків, де кожен 

компонент залежить від своїх інтерактивних взаємодій з іншими 

компонентами всередині системи, а також між системою та її оточенням [17]. 

В економічній літературі опис складних систем корелює з поняттям 

екосистеми, виробленою учасниками бізнес мережі. Воно передбачає, що в 

ході співпраці учасники розвивають механізми співпраці і формують певну 

нелінійну середу (екосистему) гравців, зв'язків і активів [18].  

Співпраця є найбільш розвиненою формою інтерактивної кооперації, 

яка пов'язана з безперервним узгодженням інтересів і дій юридично 

незалежних мережевих партнерів (як правило, на базі інтернет-платформ). У 

найбільш суворому визначенні, співпраця характеризується тим, що в ході 

узгоджень мережеві партнери виробляють не тільки загальну стратегію, але 

також спільну ідентичність, усі гравці підтримують правила гри (спільні 

зобов'язання) і механізми спільної праці [19]. 

Екосистеми, побудовані на співпраці, вважаються інноваційними еко-

системами. Їх учасники або безпосередньо націлені на спільне створення 

інновацій, або формують сприятливе середовище для їх зародження і 

поширення. Такі екосистеми можуть формуватися в будь-яких секторах 

економіки і на різних масштабних рівнях, від локального (в рамках органі-

зацій, компаній, кластерів, територій) до національного і глобального. Всю-

ди, де виникають стійкі мережеві зв'язку і спільні стратегії учасників [20]. 

У сучасній економіці найпоширеними є поява інноваційних екосистем 

та регіональні інноваційні кластери (regional innovation clusters). Вони 

являють собою динамічні мережеві середовища, що утворюються групою 

географічно зосереджених компаній і пов'язаних з ними організацій. 

Учасники кластера взаємодіють в рамках спільного проекту (кластерна 

ініціатива), працюють на засадах кооперації і конкуренції в єдиній сфері 
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спеціалізації і безперервно розвивають механізми співпраці для спільного 

створення нововведень [21].  

Типовий кластер об'єднує в партнерську мережу широке коло 

юридично незалежних і функціонально неоднорідних агентів. Він відкритий 

для приєднання нових учасників, реалізуючи не тільки базовий ефект мережі 

(потужність мережі нелінійно зростає при збільшенні числа її вузлів), але і 

ряд агрегованих мережевих ефектів. 

Агреговані ефекти виникають завдяки тому, що в екосистемі зрілого 

кластера формується так звана потрійна спіраль (Triple Helix Model). Це 

найбільш просунута за сьогоднішніми мірками модель співпраці, що об'єднує 

в горизонтальну мережу представників науки (як правило, університетів), 

бізнесу та держави [22].  

Суть моделі, згідно з її математичною формалізацією, полягає в тому, 

що кілька різних інституційних секторів (або функціонально неоднорідних 

агентів) вибудовують свої інтерактивні взаємодії за фрактальним принципом 

у вигляді перетину трьох множин попарних мережевих відносин (рис. 1).  

 

 
 

Д – держава, Б – бізнес (інвестори), Н – наука. 

Рисунок 1 - Модель співпраці участників мережі на принципах 

потрійної спіралі [23] 
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Це створює складну синергію прямих і зворотних зв'язків, яка дозволяє 

системі успішно самоадаптуватись до змін зовнішнього середовища і 

переходити на більш високий рівень в режимі саморозвитку. Нові джерела 

зростання виникають ендогенно, за рахунок внутрішніх структурних змін і 

балансуможливостей, створюваних в ході співпраці. 

Інноваційні кластери та інші мережеві партнерства з потрійною 

спіраллю відповідають всім вищеописаним властивостям складних 

адаптивних систем. Вони вважаються базовою формою організації 

виробництва в XXI столітті, генерують ефекти, які дозволяють безперервно 

нарощувати продуктивність праці, створювати нові продукти і цінності 

безперервним потоком. Безперервність інноваційної активності (continual 

innovation), яка складає основу сучасної концепції конкурентоспроможності 

відповідає типу зростання [24]. Іншими словами, економічне зростання на 

базі інновацій пов'язане не з розвитком власне сектора хайтека, а з 

особливими синергетичними ефектами, які досягаються в ході співпраці в 

мережевих екосистемах найбільш розвиненого типу [25].  

Чим сильніше зворотні зв'язки всередині екосистеми, тим вище її 

агреговані синергетичні ефекти і взаємні економічні виграші учасників 

(скорочення витрат, зниження невизначеності, подолання технологічних 

пасток, нарощування продуктивності) [26].  

Учасники інноваційного кластеру постійно оптимізують стратегію і 

тактику спільних дій під нові запити ринків. В результаті мережеві партнери 

можуть здійснювати будь-які ризикові проекти, швидко вибудовувати нові 

технологічні рішення і колективно створювати різноманітні нові продукти, 

безперервно оновлюючи свої конкурентні можливості [27]. 

Таким чином, не тільки сама модель розвитку економічних систем, але 

і модель взаємодій між їх елементами надзвичайно ускладнюються в 

порівнянні з індустріальної епохою. Динамізм мережевих зв'язків повинен 

надати системам здатність до постійної структурної трансформації, зробити 

їх адаптивними до безперервного оновлення технологій і ринків. Тому 

розвинена кластерно-мережева організація економіки може генерувати 

потужні ефекти інноваційної синергії, забезпечуючи країнам і територіям 

вихід на режим самопідтримки зростання за рахунок внутрішніх структурних 

джерел. 

Залежно від масштабу розгляду об’єкту, слід виділити узагальнюючі й 

конкретні характеристики адаптивного розвитку промислового підприємства. 

Схематично вони представлені на рис. 2.  

За оцінкою ОЕСР, в найближчі десятиліття світова економіка буде 

нарощувати свій внутрішній взаємозв’язок і складність [29]. Література, що 

описує світ XXI століття, стверджує, що більшість змін на глобальному рівні 

будуть виникати ендогенно, а національні економіки будуть оперувати в 

постійно мінливому та мульти-рівноважному середовищі [30]. 
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Рисунок 2 - Характеристики адаптивного розвитку промислового 

підприємства (розроблено автором на основі [28]) 

 

Нелінійна складність систем робить світ безперервної реконструкції 

одночасно на всіх рівнях, а глобальне середовище мережевих комунікацій 

надає йому особливу горизонтальну зв'язаність і цілісність [31]. Обидва ці 

чинники взаємно підсилюють один одного, спрямовуючи розвиток систем в 

русло нової парадигми, де інноваційний, а слідом за ним і виробничий 

процеси стають децентралізованими, інтерактивними і розподіленими, 

відкривають нову історичну фазу в розвитку виробництва у світі. 

Зміна парадигми стає справжнім викликом для розробників 

національних економічних стратегій. В експертних колах зростає визнання 

того факту, що сучасний світ вимагає від вчених і практиків суттєвого 

оновлення традиційного економічного мислення.  

 

 

Адаптивність розвитку промислового підприємства характеризують 
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445 
 

Так, недавні документи ОЕСР закликають політиків і управлінців до 

менш механістичності погляду на світоустрій, до сприйняття глобальної 

економіки і її національних компонентів як складних адаптивних систем, які 

не піддаються старих методів контролю і формують нові стандарти 

економічної поведінки [32]. 

По-перше, традиційні ієрархії все більше витісняються механізмами 

координації зв'язків у всіх сферах (виробництво, кредитно-фінансова справа 

та ін.) на всіх рівнях (трансформація корпорацій в мережеві компанії, 

утворення кластерів, транснаціональних макрорегіонів, глобальних 

виробничих мереж). Централізоване управління поступається місцем 

спільного управління, моделям інтерактивного узгодження інтересів 

мережевих партнерів, де базисом досягнення консенсусу є взаємна вигода, 

акумульована агентами за рахунок участі в співпраці [33]. Така модель вже 

працює в світі на рівні інноваційних кластерів і поступово просувається на 

рівень регіонів, держав, транснаціональних об'єднань. Це робить 

економічний розвиток країн і територій результатом процесу співпраці, в 

який втягується все більш широке коло суб'єктів. 

По-друге, процес виробництва кінцевих продуктів остаточно вийшов за 

межі національних кордонів і став розподіленим по ланках глобальних 

вартісних ланцюжків - географічно і функціонально. Кожен ланцюжок 

вибудовується як мережевий проект, де компанії різних країн (зазвичай 

належать якомусь регіональному кластеру) інтерактивно координують 

зв'язки і комбінують ресурси для спільного створення нових продуктів [34]. 

Глобальні ланцюжки горизонтально пронизують світову економіку, а їх 

ланки розміщуються по різним високоспеціалізованим кластерам світу. 

Залученість в такі ланцюжки стає базовим способом участі країн у 

міжнародному розподілі праці і виходу на глобальні експортні ринки. 

По-третє, видозмінюються функції держави як агента національного 

розвитку. Саморозвиток мережевих систем не веде до формування 

самодостатнього ринкового порядку, що робить надлишковим державне 

втручання [35]. Навпаки, держава посилює свою активність, але вже не в ролі 

верховного керівника, що визначає пріоритети, а в історично нової для себе 

ролі мережевого посередника і координатора. В умовах розподіленого 

виробництва перспективні сектори і компанії в національній економіці 

виявляються силами глобалізованих ринків і глобальної конкуренції. А 

держава покликана безперервно розвивати мережеві процеси, що ведуть до 

посилення інтерактивних взаємодій (зворотних зв'язків) в економіці, та 

усувати системні провали середовища, що перешкоджають підтриманню 

безперервної інноваційної активності. Відповідно, головним об'єктом 

державної підтримки тепер виступають не окремі види компаній, галузей чи 

технологій, а співпраця учасників мереж, які формують інноваційну 

екосистему. 

Як стверджується в дослідженні ОЕСР «Нові підходи до економічних 

викликів», фундаментальне завдання, встає сьогодні перед усіма типами 

держав, і полягає в тому, щоб надати економіці організаційну гнучкість і 
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динамічну стійкість в ситуації високої невизначеності. Це завдання орієнтує 

нації на комплементарні технологічні та інституційні перетворення, що 

ведуть до системного поліпшення соціально-економічного середовища. 

Важливо не тільки усунути зайву фрагментарність середовища, успадковану 

від ієрархічних режимів минулого (через децентралізацію, дерегулювання, 

регіоналізацію, як це роблять з 2000-х років країни Південно-Східної Азії), 

але і забезпечити подальше зростання горизонтальної зв'язаності економіки, 

дозволяючи їй розвиватися в межах безперервного ускладнення. 

Маючи справу з провалами середовища, національні економічні 

стратегії озброюються системним підходом. Охоплюють одночасно сферу 

виробничих і соціальних відносин. Це відповідає холістичної природі 

мережевих систем. З урахуванням нелінійності середовища, вони потребують 

безперервного коригування в режимі інтерактивного узгодження інтересів 

різних гравців, причому без втрати орієнтації на системні перетворення. 

Так, сучасна модель промислової політики вважається системною. 

Прийнята на рівні ЄС, багатьох розвинених країн (включаючи США), та тих 

що розвиваються, вона реалізує наступні нові підходи [36]: 

- для виходу на більш стійке зростання важливо поліпшувати не 

стільки самі технології (які стрімко оновлюються), скільки середу 

комунікацій, де вони створюються і застосовуються; 

- для розвитку індустрій нового покоління необхідна екосистемна 

перебудова виробничого ландшафту та середовища, де безперервно 

утворюються інноваційні кластери та інші екосистеми; 

- для успішної реалізації рішень потрібен механізм горизонтального 

діалогу і зростання довіри між державними і всіма недержавними гравцями 

(через створення інтернет-платформ на локальному і національному рівнях). 

Висновки. 

Сучасна модель інноваційної політики зосереджена не стільки на 

держпрограми підтримки НДДКР (як в минулі роки) і навіть не стільки на 

створенні національних інноваційних систем, скільки на системних 

інноваціях, націлених на безперервне оновлення соціально-технологічної 

структури економіки, тобто на її адаптивність. 

Мережевий порядок перетворює світ в динамічне безбар'єрне 

середовище, де безперервно зароджуються і циркулюють потоки знань і 

інновацій. Але визрівання цього порядку - складний і тривалий процес. За 

оцінкою директора МВФ К. Лагард, остаточна «перезавантаження» світової 

економіки і, відповідно, її самостійне зростання на базі інновацій стануть 

можливими не швидко і лише після проведення масштабних структурних 

реформ у всіх куточках свету [37]. У виграшному становищі сьогодні 

перебувають ті країни, які поєднують масову інформатизацію економіки з 

необхідними інституційними поліпшеннями.  

Навпаки, неготовність відмовитися від надмірної централізації влади, 

протекціонізму і ієрархічних управлінських конструкцій несе країні ризики 

зростаючого відставання. 
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АНАЛІЗ  ХАРАКТЕРУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО 

НЕРУХОМОГО МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

  

Актуальність. Процес акціонування на залізничному транспорті 

України проходив дуже повільно, тривав  понад десятиліття та був 

пов'язаний з вирішенням низки проблем, що виникали під впливом як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища.   

Ці проблеми полягали в тому, що за ці роки прийняті та затверджені 

Кабінетом Міністрів України Програми реструктуризації і реформування 

здійснювались  не в повному обсязі, значно змінювались економічне 

середовище (стан економіки), соціально-культурні фактори, політична 

ситуація в державі, техніко-технологічне середовище, міжнародне 

середовище, тенденції розвитку світової економіки, еколого-природничі 

фактори та географічне середовище. 

Особливе місце  в процесі  реформування та розвитку  галузі належить 

вирішенню значного кола завдань, пов’язаних з  формуванням  майнового 

комплексу  залізниць, утворенням та реалізацією ефективних інструментів 

управління нерухомим майном. Саме  їх вирішенням супроводжувався 

підготовчий до акціонування період в діяльності підприємств залізничного 

транспорту. Тому є доцільним дослідження та вивчення досвіду здійснення 

цієї діяльності в галузі, обсягів та характеру реалізованих управлінських 

рішень щодо нерухомого майна залізничного транспорту. 

Результати дослідження.  

Національним перевізником вантажів та пасажирів в нашій державі  є 

Акціонерне товариство «Українська залізниця». Метою його діяльності  є 

задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, 

забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного 

транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі.    

Свою господарську діяльність АТ «Укрзалізниця»  розпочало 1 грудня 

2015 року.  Воно стало правонаступником усіх прав і обов’язків Державної 

адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих 

підприємств і закладів, що мали статус окремих юридичних осіб.     

В теперішній час  компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % 

пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За 

обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце 

на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та 

Індії [1].  
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У 2008 р.  у структурі Укрзалізниці було створено Головне управління 

майнових і земельних ресурсів (ЦКМ) (нині Департамент майнової 

політики). Ціллю  його утворення було забезпечення сталого функціонування 

єдиної системи розробки та здійснення  управлінських рішень, пов’язаних з 

формуванням, володінням  майна та земельних ділянок, їх обліком,  у 

структурі Укрзалізниці.    

Починаючи з 2008 року ЦКМ приступив до  виконання великого обсягу 

робіт з  підготовки до акціонування галузі, здійснення та  реалізації  єдиної 

політики щодо управління майновими та земельними ресурсами на 

залізничному транспорті в Україні  (рис. 1). 

За роки підготовчої діяльності до реформування  в залізничній галузі 

ЦКМ було розроблено та введено в дію низку галузевих нормативних 

документів про порядок розпорядження майном залізниць, стосовно оренди 

державного майна,  укладання договорів про спільну діяльність, інвестиційну 

діяльність, управління різними видами майна та ін. Починаючи з 2008 р., 

проводилася активна робота щодо створення і запровадження   «Системи 

автоматизованого обліку та управління майновими та земельними ресурсами 

залізничного транспорту» (АСМК).     

Метою створення АСМК було  формування умов для ефективного 

вирішення задач обліку та управління майновим комплексом залізничної 

галузі за рахунок використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій та забезпечення:  зменшення суб'єктивізму, підвищення якості та 

оперативності прийняття управлінських рішень; прозорості майнових і 

земельних ресурсів та формування їх об'єктивної оцінки;  оптимізації та 

прискорення процесів, пов'язаних з управлінням майновими та земельними 

ресурсами;  підвищення ефективності використання майнових і земельних 

ресурсів;  інформаційної підтримки процесу реструктуризації Укрзалізниці, 

можливості складання повного пакета документів для формування 

статутного капіталу підприємства (компанії), цілісних майнових комплексів 

підприємств; можливості коротко - та довгострокового аналізу фінансових 

потоків від використання та розпорядження майновими та земельними 

ресурсами;   можливості запровадження ефективних засобів контролю за 

станом, використанням, обмеженнями, виконанням прийнятих управлінських 

рішень щодо майнових і земельних ресурсів;  якісного розвитку й 

удосконалення корпоративного управління майновим комплексом 

Укрзалізниці.  



451 
 

 
 

Рисунок1 - Завдання Департаменту  майнових та земельних ресурсів  

 

Завдання діяльності ЦКМ 

Мета утворення – забезпечення сталого функціонування єдиної 

системи розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 

формуванням, володінням і використанням майна та земельних ділянок, їх 

обліком за різними аспектами діяльності залізничного транспорту 

Головне управління майнових та земельних ресурсів (ЦКМ) 

Розроблення нормативно-законодавчих документів, методичних рекомендацій 

Створення та запровадження єдиної інтегрованої системи обліку ті управління 

майновими та земельними ресурсами залізничного транспорту 

Запровадження класифікації майна залізничного транспорту 

Розробка  «Положення» та проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 

майна та земельних ділянок, формування електронної бази даних 

Реалізація державної політики з питань управління майновим комплексом 

залізничного транспорту 

Формування статутного капіталу компанії 

Організація роботи з оренди та розпорядження державним майном 

Формування корпоративної політики у сфері управління майном підприємства 

Моніторинг плати за землю 

Здійснення заходів по сприянню підвищення керованості і збільшенню дохідності 

майнового комплексу компанії, утворення ефективного механізму управління 

корпоративним майном 

Розробка програми реструктуризації майнового комплексу і її супроводження 

Організація і контроль ведення реєстру нерухомого майна та земельних ділянок, 

вкладів в комерцію 

Здійснення методичного керівництва за роботою підрозділів з питань управління і 

розпорядження майном 

Організація проведення незалежної оцінки та інвентаризації майна і земельних 

ділянок 

Здійснення контролю за додержанням умов оренди об’єктів нерухомості, 

обґрунтування раціонального використання майна 

Головне управління майнових та земельних ресурсів (ЦКМ) 

Розроблення нормативно-законодавчих документів, методичних рекомендацій 

Створення і запровадження єдиної інтегрованої системи обліку та управління 

майновими, земельними ресурсами залізничного транспорту 

Запровадження класифікації майна залізничного транспорту 

Розроблення  «Положення» і проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна та земельних ділянок, формування електронної бази даних 

Реалізація державної політики з питань управління майновим комплексом 

залізничного транспорту 

Формування статутного капіталу компанії 

Організація роботи з оренди та розпорядження державним майном 

Формування корпоративної політики у сфері управління майном підприємства 

Моніторинг плати за землю 

Здійснення заходів щодо сприяння підвищенню керованості і збільшенню 

прибутковості майнового комплексу компанії, утворення ефективного механізму 

управління корпоративним майном 

Розроблення програми реструктуризації майнового комплексу та її супроводження 

Організація і контроль ведення реєстру нерухомого майна та земельних ділянок, 

вкладень у комерцію 

Здійснення методичного керівництва за роботою підрозділів з питань управління і 

розпорядження майном 

Організація проведення незалежної оцінки та інвентаризації майна і земельних 

ділянок 

Здійснення контролю за додержанням умов оренди об’єктів нерухомості, 

обґрунтування раціонального використання майна 
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В галузі запроваджено «Класифікатор майна залізничного транспорту», 

розроблено та затверджено «Порядок проведення технічної інвентаризації 

об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту», 

проведено технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна та земельних 

ділянок залізничного транспорту, здійснення якої є одним із етапів реалізації 

програми підготовки підприємств залізничного транспорту до реформування. 

В той період в Україні для реалізації єдиної політики у сфері 

нерухомого майна на кожній залізниці  були створені служби з управління 

майновими та земельними ресурсами  (НКМ),  основні завдання та функції 

яких на період підготовки до акціонування галузі наведені на рис. 2. 

Протягом останніх років перед утворенням АТ ЦКМ своїми управлінь-

ськими рішеннями  забезпечувало та координувало діяльність галузі з питань 

ефективного використання, обліку та розпорядження майном і земельними 

ділянками залізничного транспорту, зокрема щодо: розпорядження майном 

незадіяним в основній господарській діяльності підприємств залізничного 

транспорту (списання, продаж, передача з балансу на баланс, передача до 

сфери управління інших органів та у комунальну власність, оренда);  ведення 

обліку майна та земельних ресурсів; оформлення правовстановлюючих 

документів на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки; ефективного 

використання земель залізничного транспорту, у тому числі сторонніми 

особами; створення, ліквідації, реорганізації, реструктуризації, приватизації 

об'єктів залізничного транспорту; впорядкування підприємств, що фактично 

припинили свою діяльність; впровадження автоматизованої системи обліку 

та управління майновими і земельними ресурсами залізничного транспорту.    

Метою даного дослідження є  аналіз масштабу та результатів  

здійснюваних управлінських рішень  Департаментом  майнових та земельних 

ресурсів в роки, попередні акціонуванню у грудні 2015 року.   

Так, за даними річних звітів  Департаменту  майнових та земельних 

ресурсів за підсумками роботи у порівнянний  період 2012-2013 роки (з 

урахуванням Донецької залізниці), значно зросла кількість управлінських дій 

з проблем майна, що знайшло своє відображення у зростанні   загального 

документообігу по ЦКМ, який склав у 2013 р. близько 18,5 тисяч документів, 

що на 16,6 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. .   

Слід зазначити, що вхідний документообіг за роки, що були 

проаналізовані, значно перевищував вихідний і складав близько 70,0 %, його 

зростання тільки за один рік  становило 17,2 %, що на 2,1 % перевищувало 

темп приросту обсягів вихідних документів.  

Аналіз цієї  інформації показав, що найбільша кількість (70,8 %) 

вхідних документів до ЦКМ в той період надійшла від залізниць, головних 

управлінь та інших підприємств залізничного транспорту. Найбільша 

кількість вихідних документів в ті часи  від Головного управління майнових і 

земельних ресурсів  була направлена на залізниці, до Міністерства 

інфраструктури, Фонду державного майна України, Кабінету Міністрів (64,8 

%).  
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Укрзалізниці на період підготовки до акціонування галузі (2008-2015р.р.) 

 
Рисунок 2 -  Функції служби залізниці  з управління майновими  

та земельними   ресурсами на період підготовки до акціонування галузі  

(2008-2015р.р.) 

Завдання управлінської діяльності НКМ 

Мета утворення – забезпечення сталого функціонування єдиної системи розробки та 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, володінням та 

використанням майна та земельних ділянок, їх обліком за різними аспектами 

діяльності залізничного транспорту 

Служба залізниці з управління майновими та земельними ресурсами  (НКМ) 

Збір, консолідація, структурування, оновлення та аналіз інформації щодо майна, 

майнових комплексів і земельних ділянок залізниці, контроль за її достовірністю 

Підвищення ефективності використання майна земельних ділянок, оптимізація 

використання майнових об’єктів різного призначення 

Основні функції управлінської діяльності НКМ 

Організація і проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомості та 

земельних ділянок залізниці 

Облік майнових і земельних ресурсів залізниці, оформлення прав власності та 

користування, ведення архіву документації 

Моніторинг ринку нерухомості з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень з розпорядження майном 

Організація та проведення комплексу робіт з визначення різних видів 

розпорядження майном та ефективного його використання 

Взаємодія з органами державного управління та місцевого самоврядування, 

ФДМУ, ЦКМ щодо правового статусу залізниці з питань володіння, 

розпорядження і використання нерухомості 

Консультативна підтримка підрозділів залізниці з питань реєстрації та 

розпорядження об’єктами майна та земельних ділянок 

Формування та ведення Галузевого довідника балансоутримувачів і 

землекористувачів, Класифікатора майна залізничного транспорту 

Впровадження нових технологій обліку та управління об’єктами нерухомого 

майна та земельних ділянок 

Розроблення заходів щодо реструктуризації, корпоратизації та розпорядження 

майном залізниці 

Координація діяльності підрозділів залізниці з питань реструктуризації та 

приватизації, корпоративного управління та розпорядження майном залізниці 

Формування звітів щодо розпорядження майном залізниці, контроль за отриманням 

чинного законодавства, доходами від розпорядження майном, забезпечення їх 

зростання 
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Аналіз документообігу по НКМ залізниць того періоду  показав, що   

на опрацювання (вхідний документообіг) надійшло  40877 документів, що 

складало 53,1 % від загального документообігу, кількість вихідних 

документів становила  36116, або  46,9 %  загального документообігу.  

Найбільші масштаби загального документообігу мали місце на 

Донецькій залізниці – 32303 документи (41,9 %), при цьому превалював 

вихідний документообіг, що було пов’язано  з переоцінкою основних засобів 

залізниці  В структурі  документообігу інших залізниць  превалювала вхідна 

документація, питома вага якої варіювала  від 5,2 % на Південній  залізниці 

до 19,6 %  на Одеській. Наведені дані свідчать про значні масштаби робіт з 

підготовки до реформування підприємств галузі та активізацію прийняття 

управлінських рішень щодо розпорядження нерухомим майном залізничного 

транспорту, як на рівні ЦКМ, так і служб залізниць.  

За результатами аналізу  змісту здійснюваних в цей період 

управлінських рішень щодо розпорядження майном підприємств 

залізничного транспорту,  слід відзначити, що вони стосувались  операцій зі 

списання, безоплатної передачі та оренди нерухомого майна. Так, у 2013 р. 

Укрзалізницею на підставі підготовлених ЦКМ документів,   було прийнято 

управлінських рішень за 21735 об’єктами, що у 1,3 разів більше, ніж  у 2012 

р. Кількість управлінських рішень з безоплатної передачі та оренди 

нерухомого майна збільшилась майже у 1,9 разів. Щодо списання майна, 

кількість рішень у цьому році зменшилась, що обґрунтовано кризовою 

ситуацією в Україні. Аналіз показав, що кількість управлінських рішень 

щодо розпорядження майном підприємств галузі в 2014 р. значно змен-

шилась проти попередніх років з причини відсутності звітних даних по 

Донецькій залізниці,  в більшості вони стосуються  списання  об’єктів майна.  

Однак, не зважаючи на ситуацію в країні, здійснювані управлінські 

рішення щодо розпорядження майном залізниць, спрямовувались на за без-

печення його ефективного використання для отримання додаткових грошо-

вих надходжень в галузь. Аналіз звітних даних по надходженням залізниць 

від здійснення операцій з розпорядження майном  наведено у табл. 1.   

Так, аналіз звітних даних за обраний період (2010-2014рр.) по надходь-

женням залізниць від здійснення операцій з розпорядження майном  показав, 

що  в цілому фінансовий  результат залізниць від розпорядження майном за 5 

років виріс  у  9,8 разів, а  окремо по його списанню та оренді відповідно в 

6,2 та 28,7 разів.  

Наведені дані свідчать, що в перші два роки  аналізованого періоду  

значно превалювали  грошові надходження від списання майна, що пов’язано 

було з виявленням об’єктів аварійного, непридатного до експлуатації  та не 

використовуваного майна в процесі розпочатої  його технічної інвентари-

зації. Починаючи з 2012 р. частки надходжень від списання та оренди в  

загальній сумі надходжень від операцій  з розпорядження майном майже 

зрівнялись, що відображає направленість управлінських дій щодо майна на 

підвищення ефективності його використання. 
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Таблиця 1 

Надходження від операцій з розпорядження майном 

Вид операції з 
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майном 
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Продаж майна 2185 3,1 6870 2,7 834 0,1 5532 0,7 – – – 

Списання 

майна 
57237 80,0 230060 89,5 363616 46,3 425402 51,4 357312 50,6 

в 6,2 

разів 

Оренда майна 12132 16,9 20001 7,8 420387 53,6 397038 49,4 348395 49,4 
в 28,7 

разів 

Разом 71554 100,0 256931 100,0 784837 100,0 827972 100,0 705707 100,0 
в 9,8 

разів 

 

Управлінські  дії  щодо нерухомого майна  в період 2010-2014 рр. були 

направлені на підготовку залізниць, підприємств та організацій до 

реформування залізничного транспорту та формування статутного капіталу 

утворюваної нової структури  ПАТ  «Українська залізниця». Основою цього 

підготовчого процесу  є визначення кількості та вартості будівель, споруд, 

передавальних пристроїв і земельних ділянок, на яких вони розташовані, а 

також прав постійного користування земельними ділянками та прав власності 

на нерухоме майно.  

 Проаналізовано результати діяльності з управління майновими та 

земельними ресурсами підприємств залізничного транспорту з точки зору 

вирішення задач підготовчого періоду до реформування 

Перш за все були розглянуті  результати здійснення управлінських дій  

щодо розпорядження незадіяним в основній господарській діяльності майном 

підприємств залізничного транспорту, якого можна  позбавитися або 

використовувати в комерційних цілях, тобто для отримання додаткової 

вигоди. Це стосується, як зазначено вище,  операцій зі списання, 

безоплатною передачею та орендою нерухомого майна.  

Аналіз звітних даних залізниць  за кількістю списаних об’єктів майна 

за рішенням Укрзалізниці і Міністерства інфраструктури за період  2010-2014 

рр. (табл. 2) свідчить, що   найбільша їх кількість по УЗ була списана у 2014 

р.  - 10058 об’єктів, що на 39,7 % більше, ніж у 2010 р.   
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Найбільшу кількість об’єктів в 2014 р. було списано іншими 

підприємствами галузі  (41,1 %) та Південно-Західною залізницею (15,7 %), 

що обумовлено  великим зносом майна, термінами його використання, 

масштабами мережі залізниці та великою кількістю різнорідного майна, 

незадіяного в господарській діяльності.  Такі масштаби списання об’єктів 

майна залізниць забезпечили надходження значних грошових коштів. 

Так, аналіз звітних даних залізниць  за грошовими надходженнями від  

списаних об’єктів майна за рішенням Укрзалізниці і Міністерства інфра-

структури за період 2010-2014 рр. (табл. 3) свідчить, що в 2014 р. надійшло 

від цього виду розпорядження майном 357313 тис. грн., що в 3,5 рази більше, 

ніж в 2010 р.  

Аналогічна динаміка відстежується за всіма залізницями та підприєм-

ствами, де грошові надходження зросли за п’ять років від 1,3 разів на  

Південній  залізниці  до 4.9 разів на Львівській залізниці. 

Слід відзначити деяке уповільнення темпів отримання  грошових 

надходжень від списання майна  залізниць з 2013 року,  особливо в 2014 р., 

що пов’язане з політичною ситуацією та  кризовими явищами в економіці 

держави. Незважаючи на значну кількість списаних об’єктів майна за рішень-

ням залізниць, грошові надходження від цього виду розпорядження майном 

не є дуже значними,  що пояснюється невеликою вартістю одиниці  об’єкта 

майна. 

Як свідчать звітні дані,  грошові надходження від  списання об’єктів 

майна за рішенням залізниць у 2014 р.  в цілому знизились на 53,4 % проти 

2010 р. та склали 4976 тис. грн. (табл. 3). Значне зниження грошових 

надходжень мало місце за всіма залізницями, крім Південно-Західної, де 

відзначалось  збільшення надходжень в 1,85 разів, причому  така тенденція 

характерна була для  всіх залізниць  протягом усього аналізованого періоду.  

В динаміці структури грошових надходжень від списання об’єктів 

майна по залізницям за їх рішенням  не визначалося сталих тенденцій, 

інтервал розкиду питомої ваги цього показника в загальній сумі надходжень 

становив  від 2,3% (Придніпровська залізниця) до  39,5% (Південно-Західна 

залізниця). 

Такі інтервали динаміки часток грошових надходжень залізниць від 

списання майна за їх рішеннями обумовлені були як  кількісними факторами, 

так і  вартістю одиниці списання (рис. 3).  

Протягом п'яти років (2010-2014р.р.), що передують року акціонування 

«Укрзалізниці», Головним управлінням майнових та земельних ресурсів 

вирішувалось ряд перспективних завдань, серед яких важливішою була  

координація прийняття ефективних управлінських рішень щодо розпоряд-

ження нерухомим майном та земельними ділянками, незадіяними у 

господарській діяльності.  

На основі звітних даних ЦКМ визначено надходження залізниць від 

списання об’єктів нерухомого майна незадіяного у господарській діяльності, 

які надано в табл. 4.   
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Рисунок 3 - Динаміка кількості списаних об’єктів майна та грошових 

надходжень від їх списання 

 

Порівняльний аналіз даних табл. 3 та табл. 4 показав, що із загальних  

грошових надходжень від списання  об’єктів майна  по залізницям за 

рішенням Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури в 2014 р. в сумі 

357313 тис. грн надходжень, від списання об’єктів нерухомого майна 

незадіяного у господарській діяльності отримано в сумі 17522 тис. грн., або 

4,9 %, в  2013 р. – 8,9 %,  2012 р. – 6,2 %, в 2011 р. – 9,6 %. Тобто питома вага 

комерційного використання нерухомого майна  в ці роки була  недостатньо 

високою.  

У 2015 р.- у рік акціонування,  передбачено було отримати 112472 тис. 

грн. від списання об’єктів нерухомого майна із запланованої загальної суми 

надходжень 538680 тис. грн., або 20,8 %, що значно перевищувало їх 

величину в попередні роки  (рис. 4).  

Цей факт був  позитивним в здійсненні управлінських рішень щодо 

розпорядження нерухомим майном підприємств залізничного транспорту. 

Коливання питомої ваги грошових надходжень залізниць від списання 

об’єктів нерухомого  майна незадіяного у господарській діяльності по 

залізницях було дуже значним і знаходилось в інтервалі від 0,02 % в 2013 р. 

на Південно-Західній залізниці до 64,5 % в 2012 р. на  Південній залізниці. 

На 2015 рік найбільша запланована сума надходжень від списання об’єктів 

нерухомого  майна незадіяного у господарській діяльності  становило 66809 

тис. грн., або 59,5 % від загальних надходжень на Південно-Західній 

залізниці.  
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Рисунок 4 - Динаміка питомої ваги грошових надходжень УЗ від списання 

об’єктів нерухомого майна в загальній сумі надходжень  від списання майна 

 

Заплановане коливання питомої ваги надходжень по  залізницях 

становило від 0,5 % - по іншим підприємствах до 17,2 % - на Одеській 

залізниці. Отже на 2015 р.- останній рік перед акціонуванням,  передбачено 

було збільшити  доходність нерухомого майна. 

Як було зазначено вище, здійснювані управлінські рішення щодо 

розпорядження майном підприємств залізничного транспорту, стосувались  

також продажу та безоплатної передачі майна.  

Протягом 2014 р. залізницями та підприємствами заплановано було 

продати 334 об'єкти, незадіяних у господарській діяльності, у т.ч. нерухомого 

майна – 313 од.  Орієнтовна сума грошових надходжень від продажу 

становила 37 203 тис. грн. Найбільші грошові надходження очікувались від 

Південної залізниці у розмірі 15441 тис. грн. 

Стан безоплатного розпорядження майном за період 2012-2014 рр. 

охарактеризовано нижче ( табл. 5).  

 

Таблиця 5 

Кількість безоплатно переданих об’єктів майна за видами розпорядження 

Вид безоплатного  

розпорядження майном 

Кількість об’єктів майна  

за роками 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2015 р. 

план 

Передано майна у комунальну власність 150 360 48 1838 

Передано майна до сфери управління 

інших органів виконавчої влади 
- 599 2 - 

Передано майна з балансу на баланс 72816 4551 162 67 
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Основними видами безоплатного розпорядження майном в галузі була 

передача майна в комунальну власність, до сфери управління інших органів 

виконавчої влади та передача майна з балансу на баланс.  

Так, за звітними даними, у 2014 р. заплановано було передати у 

комунальну власність 2663 об'єкта залишковою балансовою вартістю 

376 484,46 тис. грн та передати з балансу на баланс – 106 об'єктів. Фактично 

протягом 2014 р. передано у комунальну власність 48 об'єктів залишковою 

балансовою вартістю 43 004, 7 тис. грн., що на 312 об'єктів менше в 

порівнянні з аналогічним періодом 2013 р., передано до сфери управління 

інших органів виконавчої влади 2 об'єкти залишковою балансовою вартістю 

78,9 тис грн., що на 597 об'єктів менше в порівнянні з аналогічним періодом 

2013 р., та передано майна з балансу на баланс у кількості 162 об'єктів, що на 

4389 об’єктів менше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 р.  

У 2015 р. заплановано було  передати у комунальну власність 

1838 об'єктів, залишковою балансовою вартістю 206 295,48 тис. грн. та 

передати з балансу на баланс – 67 об'єктів. 

Управлінські рішення, що здійснювались з безоплатної передачі 

об’єктів майна за вказаними видами розпорядження, направлені були на 

вирішення важливої задачі реформування залізничної галузі, яка стосується  

непрофільної сфери діяльності залізничного транспорту. 

Одним із видів ефективного використання нерухомого майна є оренда. 

Розглянемо результати управлінської діяльності щодо розпорядження 

майном на правах оренди.   

Звітні дані стосовно оренди державного майна залізничного транспорту 

свідчать про отримання  протягом 2014 р. від оренди державного майна  

348 394,78 тис. грн.,  що на 26530,63 тис. грн., або 7,1 % менше в порівнянні з  

2013 р.   

 Дані залізниць  щодо  кількості договорів оренди, характеристики 

площ нерухомого майна за період  2011-2014 рр. приведено в табл. 6.   

Слід зазначити, що на кінець 2014 року залізницями і підприємствами 

було  укладено 1883 договорів оренди, що на 550 менше, ніж у 2011 р. та на 

444 і 490 менше, ніж відповідно у 2012 та 2013 рр. Таке зменшення кількості 

укладених договорів оренди пов’язано було з відсутністю інформації по 

Донецькій залізниці, а також зі зниженням активності по їх укладанню на 

Львівській, Придніпровській залізницях та інших підприємствах. На 4,6% 

була  збільшена кількість укладених договорів на Південній залізниці, на 

3,7% - на Одеській, на 12,1% - на Південно-Західній залізниці. 

Загальна наявна площа нерухомого майна по залізницях і 

підприємствах на кінець 2014 р. складала  399871,76 м
 2

, з них передано було 

в оренду 187871 м
2 

, або 46,99%. Площі, які по всій мережі залізниць могли  

бути здані в оренду, складали 21999,97 м
2  

і дорівнювали 53,01 % від  наявної 

площі, тобто вони використовувалися лише наполовину.  

По залізницях в 2014 р. коливання питомої ваги площ, не зданих в 

оренду, знаходилося  в межах від 36,7 % (Львівська залізниця) до 64,82 % 

(Південна залізниця), тобто кожна залізниця мала можливість збільшувати 
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свої доходи за рахунок  ефективного використання нерухомого майна на 

правах оренди.  

Аналіз грошових надходжень залізниць від оренди нерухомого майна 

за період 2011-2014 рр. (табл. 7), показав, що в 2014 р. надходження зросли в 

1,33 разів проти 2011 р. і становили  29039,36 тис. грн.  Найбільше доходів 

надійшло від Південно-Західної залізниці – 13055,91 тис. грн., що дорівнює 

44,9% усіх надходжень залізничної галузі від оренди нерухомого майна, при 

цьому було використано тільки 58,8% наявних площ. Найменше було 

отримано надходжень від Одеської залізниці - 1327,45 тис. грн., або 4,5 %, 

при наявності 61,71 % площ не зданих в оренду. При цьому  по всіх 

залізницях за ці роки значно зростали доходи від використання майна на 

правах оренди, крім Одеської залізниці, де зниження надходжень складало 

53,5%, при середньому їх підвищенню на інших залізницях в 1,7 разів.  

Динаміка структури надходжень грошових коштів залізниць від оренди 

нерухомого майна по залізницях  свідчила, що щорічні надходження 

залізниць не мали сталого характеру та питома їх вага в загальній сумі 

находжень від оренди  коливалась від  7,1% до 8,8%  - по Південній 

залізниці,  5,4% - 6,9% - по Донецькій,  8,0% - 11,2% - по Львівській, 4,4%  - 

14,8%  - по Одеській, 27,1% – 44,9% - по Південно-Західній, 14,2% - 20,2% - 

по Придніпровській, 14,9% - 21,8% - по іншим підприємствам.  

 

Таблиця 6 

Кількість договорів оренди нерухомого майна залізниць і наявні площі,  

які могли бути передані в комерційне використання 

Залізниця Рік 

Кількість 

договорів 

оренди 

Площі нерухомого майна, м2 Питома 

вага 

площ 

не зда-

них в 

оренду 

(%) 

наявні 
передано 

в оренду 

можуть 

бути 

передані 

в оренду 

1 2 3 4 5 6 7 

Південна 

2011 279 37961,86 32816,76 5145,10 13,6 

2012 264 40880,71 22948,51 17932,20 43,9 

2013 292 41489,57 22649,47 18840,10 45,41 

2014 292 64388,37 21843,18 41738,90 64,82 

Донецька 

2011 327 70150,08 38381,88 31768,2 45,3 

2012 308 86233,15 40003,65 46229,50 53,6 

2013 317 85308,85 43032,33 42276,52 49,56 

2014 - - - - - 

Львівська 

2011 481 114665,00 67429,40 47235,60 41,2 

2012 448 97776,63 47601,03 50175,60 51,3 

2013 424 95259,95 36239,25 59020,70 61,96 

2014 405 47203,39 29896,30 17307,09 36,70 
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Продовження таблиці 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Одеська 

2011 215 99651,65 36097,65 63554,00 63,8 

2012 225 100328,75 37356,95 62971,80 62,8 

2013 229 94874,46 37532,07 57342,39 60,44 

2014 223 103594,20 39665,02 63929,18 61,71 

Південно-

Західна 

2011 464 98777,6 49002,60 49775,00 50,4 

2012 430 93726,00 44395,10 49330,9 52,6 

2013 493 97537,56 57668,40 39869,16 40,88 

2014 520 98062,81 57720,65 40342,16 41,13 

Придніпровська 

2011 346 57134,98 45294,28 11840,70 20,7 

2012 353 72450,52 47366,62 25083,90 34,6 

2013 334 78877,77 42697,78 36179,99 45,87 

2014 21 45876,87 22690,66 23186,21 50,54 

Інші 

підприємства 

2011 321 - - - - 

2012 299 - - - - 

2013 284 45337,71 20162,07 25175,64 55,53 

2014 233 41552,41 16055,98 25496,43 61,35 

В цілому по 

залізницях та 

підприємствах 

2011 2433 478341,2 269022,6 209318,6 43,8 

2012 2327 491395,8 239671,9 251723,9 51,2 

2013 2373 538685,9 259981,4 278704,5 51,74 

2014 1883 399871,76 187871,79 21999,97 53,01 
 

Таблиця 7 

Грошові надходження залізниць від оренди нерухомого майна 

Залізниця Рік 

Грошові надходження від оренди  

нерухомого майна, тис.грн 

фактично 

отримано 

в середньому  

за 1 м
2
 

можливі 

надходження 

від оренди 

1 2 3 4 5 

Південна 

2011 2448,1 74,59 383,77 

2012 2207,85 96,21 1725,25 

2013 2081,81 91,9 1731,41 

2014 2237,32 102,43 4275,32 

Донецька 

2011 1477,53 38,49 1222,76 

2012 1964,85 49,12 2270,79 

2013 2166,27 50,34 2128,2 

2014 - - - 

Львівська 

2011 3135,22 46,49 2195,98 

2012 2876,78 60,42 3031,61 

2013 2605,59 71,90 4243,58 

2014 2761,47 92,37 1598,65 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 

Одеська 

2011 2785,17 77,16 4903,83 

2012 3976,85 106,45 6703,33 

2013 1398,96 37,27 2137,15 

2014 1327,45 33,47 2139,71 

Південно-Західна 

2011 7147,90 145,86 7260,18 

2012 8390,00 188,98 9322,55 

2013 12761,20 221,28 8822,24 

2014 13055,91 226,19 9124,99 

Придніпровська 

2011 4832,38 106,68 1263,16 

2012 6259,22 132,14 3314,58 

2013 5817,56 136,25 4938,56 

2014 4113,40 181,28 4203,19 

Інші підприємства 

2011 - - - 

2012 - - - 

2013 4707,35 233,47 5877,75 

2014 5543,81 345,28 8802,64 

В цілому по 

залізницях та 

підприємствах 

2011 21826,29 81,13 16982,01 

2012 25675,55 107,12 26964,66 

2013 29372,466 122,98 31488,03 

2014 29039,36 154,57 32768,83 

 

При цьому використання площ нерухомого майна залізниць під оренду 

за окремими роками також було  нерівномірним і вони мали значні додаткові 

можливості (рис.5).   
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Рисунок 5 -  Використання площ нерухомого майна залізниць під оренду 

(станом на 01.01.2015р.)  
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Якщо припустити, що площі нерухомого майна могли бути повністю 

використані в комерційних цілях, то, як показав розрахунок  (табл. 7), 

можливо було в 2014 р. на передодні акціонування, додатково отримати при 

середній ціні оренди за 1 м
2
, яка склалась на залізницях, грошових 

надходжень від оренди в сумі  32768,83 тис. грн., тобто загальна сума 

надходжень склала би  61808,19 тис.грн.  замість фактично отриманої  

29039,36 тис.грн., що в 2,13 разів більше.  

Тоді частка  фактично отриманих грошових надходжень від оренди 

склала  би 46,9 %, а частка можливих грошових надходжень – 53,1 %. 

Аналогічно розраховано можливий розподіл грошових надходжень від 

оренди в 2011-2013 рр. (рис. 6).  

.

56,2

48,8

48,3

46,9

43,8

51,2

51,7

53,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%частка фактично отриманих грошових надходжень від оренди площ нерухомого майна 

залізниць

частка можливих грошових надходжень залізниць від повного використання наявних 

площ під оренду  
 

Рисунок 6 -  Розподіл грошових надходжень від оренди площ нерухомого 

майна залізниць за умови їх повного використання 

 

Однак, забезпечити повне використання наявних площ нерухомого 

майна залізниць для комерційних цілей,  було неможливо з багатьох причин, 

що пов’язано з фізичним  станом цього майна, наявністю прав  власності на 

об’єкти,  потребами регіонів та ін.    

 На рік акціонування від оренди нерухомого майна заплановано було 

надходжень на суму 25 617 тис. грн.  з визначенням частки надходжень від 

залізниць: Південній – 9,9 %, Львівській – 10,6 %, Одеській – 6,5 %, 
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Південно-Західній – 42,5 %, Придніпровській – 14,6 %, по іншим 

підприємствам – 15,9 %.  

В сучасних умовах, коли управлінські рішення щодо розпорядження  

нерухомим майном приймаються з метою забезпечення максимальної 

вигоди, на практиці значно поширено використання договорів сервітуту. 

Залізничному транспорту згідно статті 68 [2] належать землі смуг відведення 

залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з 

усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, 

колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, 

водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними 

насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими 

спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту 

Для задоволення потреб інших осіб, які не можуть задовольнити свої 

потреби без користування окремими ділянками залізничного транспорту, 

статтею 401 [3] встановлено поняття «користування чужим майном» 

(сервітут), яке може бути встановлене щодо земельної ділянки, інших 

природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна. 

Земельний сервітут оформлюється  договором між особою, яка вимагає його 

встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки і підлягає 

державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав 

на нерухоме майно.  

За останні роки при підготовці галузі до акціонування всіма 

залізницями проводилась активна робота з укладання договорів сервітуту. 

Так, по усіх залізницях за  період  з початку 2011 р.  до кінця 2015  р. 

кількість діючих договорів сервітуту постійно зростала з 32 (в т.ч. на 

безоплатній основі – 13 договорів) до 65 (в т.ч. на безоплатній основі – 6 

договорів), а загальна площа переданих по них  в користування земельних 

ділянок  збільшилась з 9,09 га до 62,38 га. (табл. 8).  

 

Таблиця  8 

Кількість укладених залізницями договорів сервітуту 

Залізниця 

Площа земельної ділянки 

станом на 01.01., га 
Кількість діючих договорів всього 

(т.ч. безоплатні 
2011 

р. 

2012 

р. 

2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2011  

р. 

2012 

р. 

2013  

р. 

2014 

р. 

2015  

р. 

Південна - - 0,11 0,11 - - - 2/0 2/0 8/0 

Донецька 2,28 12,4 12,5 12,2 29,84 15/3 24/2 27/1 27/0 0/0 

Львівська 0 3,91 9,95 18,07 10,9 0/0 2/0 10/0 17/0 26/0 

Одеська 4,05 11,26 14,06 17,86 2,37 - 7/3 13/4 15/4 19/5 

Південно-

Західна 
- - 0,16 - - - - 1/0 1/0 0/0 

Придніпровська 2,76 2,85 4,87 4,88 4,93 11/6 13/6 10/1 11/1 12/1 

Разом 9,09 30,42 41,65 53,12 62,38 32/13 46/11 63/7 72/5 65/6 

У відсотках  

до 2011 р. 
100,0 334,6 458,2 584,4 686,3 100/100 143,7/84,6 225/38,5 203,1/46,2 218/53,8 
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Суми грошових надходжень залізниць від укладених договорів 

сервітуту за п’ять останніх років зросли майже в 4 рази, склали на кінець 

2014 р.  306,82 тис. грн і направлені на компенсацію сплачуваного 

залізницями земельного податку (табл. 9). 

 

Таблиця 9 

Грошові надходження залізниць від укладених договорів сервітуту 

Залізниця 
Сума грошових надходжень на 01.01, тисяч грн 

2011р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Південна - - 2,30 2,40 29,74 

Донецька 39,17 125,59 122,97 139,07 - 

Львівська 0 4,08 9,93 33,72 40,0 

Одеська 5,64 56,12 56,32 202,28 195,42 

Південно-Західна - - - - - 

Придніпровська 32,58 124,99 62,01 42,4 41,66 

Разом 77,39 310,8 253,53 419,91 306,82 

У відсотках до 2011 р. 100 401,6 327,6 542,6 396,5 

 

На початок року акціонування (2015 р.) загальна площа земель 

залізничного транспорту складала 235 432 га, з них 233 440 га – землі 

залізниць, 1992 га - землі інших підприємств УЗ. В ході підготовки до 

реформування галузі здійснювалось оформлення прав користування 

земельними ділянками, станом на 01.01.2015 р. отримано правовстановлюючі 

документи на 93,9 % усіх ділянок, або на площу в 221035 га (табл.10). 

Із діаграми видно, що на 01.01.2015 р. залишилось оформити прав на 

землекористування Львівській залізниці на 18 % земельних ділянок та 

Південно-Західній - на 14,8% земельних ділянок.  

Оформлення правовстановлюючих документів на користування 

земельними ділянками іншими залізницями на початок періоду акціонування 

складало близько 100%.  

 

Таблиця 10 

Оформлення прав залізниць на землекористування та власності на нерухоме 

майно (станом на 01.01.2015) 

Залізниця 

Право землекористування 
Право власності на нерухоме 

майно 

загальна 

площа 

земель, га 

оформлено прав 

землекористування кількість, 

шт 

оформлено прав 

власності 

площа, га 
питома вага, 

% 

кількість, 

шт 

питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Південна 28576 28570 99,9 7380 7285 98,7 

Донецька 42707 42203 98,8 9592 9582 99,9 

Львівська 35354 29007 82,0 9119 9000 99,7 
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Продовження таблиці 10 

1 2 3 4 5 6 7 

Одеська 43227 43142 99,8 8391 8261 98,5 

Південно-Західна 49677 42582 85,2 9118 8732 95,8 

Придніпровська 33899 33562 99,8 8800 8831 99,4 

Разом по залізницях 233440 219066 93,6 52480 51781 98,7 

Інші підприємства 1992 1968 98,8 2930 2757 94,1 

Всього по залізницях 

та підприємствах 
235432 221035 93,9 55140 54538 98,4 

 

Стан оформлення права постійного землекористування по залізницях 

показано на рис. 7.  
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Рисунок 7 - Стан оформлення прав залізниць на землекористування 

(на 01.01.2015р.) 

 

Станом на 01.01.2015 всього із загальної кількості об’єктів нерухомого 

майна 55 410 одиниць, залізницями, підприємствами, установами та 

організаціями залізничного транспорту отримано правовстановлюючі 

документи про право власності на 54 538 об’єктів нерухомого майна, або на 

98,4 % від необхідного. 

Залізницями станом на 01.01.2015 р із загальної кількості 

52480 об’єктів отримано свідоцтв, що засвідчують право власності на 

нерухоме майно, на 51 781 об’єкт,  або на 98,7 % від необхідного (табл.10). 

Стан оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна залізниць  

показано на рис. 8. 
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Із діаграми видно, що на 01.01.2015р. залишилось оформити прав 

власності на нерухоме майно Південно-Західній залізниці  на 4,2% об’єктів, 

іншим підприємствам – на 5,9% об’єктів. Оформлення прав власності на 

об’єкти нерухомого майна інших залізниць складає майже 100%.  
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Рисунок 8 -  Стан оформлення прав власності на об’єкти нерухомого  

майна залізниць (на 01.01.2015 р.) 

 

Наведені дані свідчать, що процес оформлення  правовстановлюючих  

документів на користування земельними ділянками залізничного транспорту, 

як їх власниками, так і іншими особами  для задоволення своїх потреб, а 

також прав власності на об’єкти нерухомого майна, майже був завершений 

на початок 2015 року,  проходив активно, у відповідності до діючого 

законодавства та приніс економічну вигоду для галузі.  

Висновки та наукова новизна. Проведене детальне дослідження 

управлінських дій в сфері управління нерухомим майном на залізничному 

транспорті свідчить про те, що за роки, які передували 2015 року - року 

акціонування «Укрзалізниці», значно збільшилися  їх обсяги та змінився 

характер. Це пов’язано було з активною  підготовкою галузевих  підприємств 

до реформування, проведенням багатопланової роботи з формування галузе-

вого майнового комплексу у відповідності до Державної цільової програми 

[4], з урахуванням положень Закону України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 

[5].   
 Результати дослідження отримано на основі обробки безпосередньо 

авторами  фактичних звітних даних Департаменту  майнових та земельних 

ресурсів Укрзалізниці за підсумками роботи у порівнянний  період 2010-2014 

роки. Це є підставою вважати їх достовірними та використовувати в практик-
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ній діяльності підприємств інших галузей для вивчення досвіду здійснення 

підготовчої діяльності  в них щодо акціонування. 

Саме утворення нової організаційної структури управління залізнич-

ним транспортом потребує  подальшого удосконалення  методичних підходів 

до  розробки ефективного механізму  управління залізничним нерухомим 

майном. Такий механізм  повинен спиратися  на стратегічні цілі  управління, 

реалізацію системного підходу до нього та бути здатним створити дійову 

систему управління галузевим нерухомим майном  в ринковому середовищі, 

забезпечити стабільність діяльності залізничного транспорту та адаптацію 

його до екзогенних змін. 
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д-р екон. наук, проф. Кірдіна О.Г. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Вступ. Глобальна фінансова криза продемонструвала необхідність 

швидкого переходу від індустріальної економіки до економіки 

підприємницького типу, рушійними силами якої стають знання та інновації. 

Активна інноваційна політика була у всі часи запорукою сталого 

економічного успіху. Інноваційна діяльність дає можливість суб’єктам 

господарської діяльності мінімізувати оподаткування, одержувати кредити на 

підтримку своїх обігових коштів, а значить залишатись попри все 

прибутковим. Впровадження ефективних інноваційних програм дозволяє 

отримати значні переваги в стратегічних галузях країни. Підприємства 

досягають певних переваг шляхом використання і нових технологій і нових 

методів управління, однак досягнувши цих переваг підприємству постійно 

необхідно удосконалювати інновації для утримання даних переваг. Таким 

чином, на сучасному етапі світового економічного розвитку головною 

ознакою ефективної діяльності стає інноваційність, тобто здатність системи 

http://www.uz.gov.ua/about/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19/paran808#n808
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390
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до безперервного розвитку, оновлення та змін діяльності на основі освоєння 

нововведень. Інноваційність також означає використання різного роду 

потенціалу, а саме: науково-технічного, інформаційного та інтелектуального 

задля досягнення поставлених цілей функціонування підприємства та якості 

життя населення в цілому. Актуальність інноваційної моделі розвитку 

зумовлюється стрімким зростанням впливу науки та нових технологій на 

розвиток світової економіки. Нові технології докорінно та в стислі терміни 

змінили її структуру. Стало очевидним, що гальмування перебудовчих 

процесів в окремих країнах відповідно до більш високих технологічних 

укладів веде до економічної деградації, негативних довгострокових 

перспектив і зниження конкурентоспроможності економік цих країн у 

світовому економічному просторі. Україна може й повинна, не повторюючи 

шлях інших держав, реалізувати свої потенційні переваги, знайти своє гідне 

місце на світовому ринку, посісти провідні позиції в тих сферах економічної 

діяльності, де вона має для цього умови. Це повинен бути процес, яким 

можливо цілеспрямовано й ефективно керувати, не покладаючись лише на 

дію ринкових регуляторів. 

Залізничний транспорту країни відіграє важливу роль у забезпеченні її 

економічного, політичного, соціокультурного розвитку. У цьому сенсі можна 

з повною впевненістю говорити про інтегруючої та консолідуючої ролі 

залізничного транспорту, у тому числі при вирішенні зовнішньополітичних 

завдань держави: забезпечення її суверенітету і територіальної цілісності, 

здійсненні транзитних функцій, налагодження багатостороннього діалогу з 

найближчими сусідами і віддаленими країнами. Проте в сучасних умовах 

можливості вітчизняної залізничної галузі істотно обмежуються через втрату 

економічного потенціалу. В основі підвищення ПАТ «Українська залізниця» 

лежить стратегічно орієнтована ефективна інноваційна діяльність, що і 

свідчить про актуальність обраної теми дослідження.  

Результати дослідження. Інноваційна діяльність на залізничному 

транспорті – це комплексний процес створення нових або удосконалення 

існуючих транспортних послуг (товарів) на основі розробки, впровадження 

прогресивних техніко-технологічних, організаційно-економічних та 

управлінських рішень, комерціалізації сучасних споживчих форм; охоплює 

етапи життєвого циклу товару (послуг) від зародження ідеї і до 

впровадження інновацій у виробництво. 

Удосконалення засобів та методів пошуку, аналізу та збереження 

інформації, розвиток інноваційної інфраструктури створюють підґрунтя для 

становлення та формування інноваційних утворень. Інновація 

характеризується, насамперед, результативністю, яка визначається 

економічним ефектом від покращання (підвищення) експлуатаційно-

економічних показників нової техніки та прогресивної технології. Ефект 

може бути одержаний за рахунок як розширення асортименту та підвищення 

якості продукції (послуг), економії матеріальних ресурсів, скорочення 

трудових витрат, підвищення продуктивності праці, так і зниження 

шкідливих викидів в навколишнє середовище та ін. [1]. 
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В останні роки на залізничному транспорті інноваційна діяльність 

спрямовується на впровадження інформаційних технологій, логістичних 

принципів організації перевезень, нових видів сервісного обслуговування з 

наданням комплексу супутніх робіт, що має на меті створення транспортних 

послуг високої якості та нових споживчих характеристик. 

Критеріями оцінки ефективності інноваційних процесів виступають 

техніко-економічні показники, які порівнюють витрати на таку діяльність з 

доходами від реалізації інновацій на практиці. В зв'язку з тим, що 

інноваційна діяльність забезпечує сталий економічний розвиток та постійне 

зростання прибутку на підприємствах, то дохідність виступає не як мета 

інноваційної діяльності, а як важлива умова підвищення рівня та якості 

транспортних послуг, статусу залізниць та їх ролі в економіці країни та її 

регіонів. 

Інноваційна діяльність залізниць визначається економічною політикою 

галузі, складовою частиною якої є інноваційна, що передбачає: формування 

стратегії; розробку інноваційних проектів та програм; удосконалення 

структури управління; впровадження енергозберігаючих та екологічно 

безпечних технологій тощо; орієнтація на потреби споживачів кінцевої 

транспортної продукції. 

Планування інновацій повинно враховувати обґрунтоване формуванні 

основних напрямків інноваційній діяльності відповідно до встановленої мети 

розвитку залізниць, можливостей ресурсного забезпечення та попиту на 

залізничні перевезення. Планування інновацій забезпечує деталізацію цілей 

інноваційного процесу, доведення їх до окремих підрозділів та виконавців, 

розподіл завдань між учасниками інноваційних проектів, визначення складу 

необхідних ресурсів, узгодження термінів реалізації окремих робіт [7]. 

Планування необхідне, в першу чергу, для забезпечення результатив-

ності та підвищення ефективності інноваційних процесів і покликано 

вирішувати наступні завдання: активізація діяльності, конкретизація цілей та 

доведення їх до окремих виконавців; постановка наукових, технічних та 

виробничих задач, вирішення яких забезпечує досягнення мети; взаємо-

зв'язок між виконавцями інноваційного проекту та координація їх діяльності; 

розрахунок обсягів фінансових, матеріальних та інших видів ресурсів, 

необхідних для реалізації проектів; контроль виконання термінів їх 

реалізації. 

Слід зазначити, що планування інновацій повинно враховувати 

специфіку складових залізничного транспорту – рухомого складу та 

інфраструктури, масштабність робіт та їх результативність, а також терміни 

реалізації інноваційних проектів. 

Основні напрямки інновацій на залізничному транспорті наведені на 

рис. 1. Прискорений розвиток залізничного транспорту як необхідна умова 

функціонування потребує подальшого наукового обґрунтування ефективного 

інвестування інновацій та їх впровадження в процес перевезень. Відповідно 

до Концепції розвитку залізничного транспорту передбачається технічне та 

технологічне переозброєння галузі, впровадження нових транспортних 
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засобів, збільшення потужності рухомого складу, комфортабельності 

пасажирських вагонів, а також оптимізація транспортної мережі та створення 

міжнародних транспортних коридорів [4]. 

 

Інновації

Безпосередньо виробничі 

(інновації процесу 

виробництва транспортних 

послуг)

Технічні

(інновації в основні 

фонди)

Технологічні

(інновації в 

технологічний процес 

перевезень)

Організаційно-управлінські

Реструктуризація 

управлінського апарату, 

впровадження нових методів 

управління

Застосування ринкових 

методів господарювання

Товарні (інновації 

транспортних послуг, 

створення товару ринкової 

новизни)

Підвищення рівня й якості 

транспортних послуг

Створення нових видів 

транспортних послуг

В рухомий склад (модернізація, створення нових зразків з 

більш високими експлуатаційними характеристиками)

В обладнання й устаткування (створення більш 

продуктивних засобів технічного обслуговування та 

ремонту)

В створення нових об'єктів та модернізацію існуючих

Впровадження інформаційних технологій та логістичних 

принципів в процес перевезень

Організація нових форм і методів комплексного та фірмового 

обслуговування

Використання маркетингових концепцій та інших методів 

забезпечення ефективності процесу перевезень

Рисунок 1 – Основні напрями інновацій на залізничному транспорті 

 

На залізничний транспорт припадає більше половини всього 

вантажообігу, тому з розвитком залізниць пов'язані інші галузі економіки. 

Крім того, залізничний транспорт є досить матеріаломістка та 

енерговитратна галузь, де впровадження інновацій з метою економії витрат 

може дати значний ефект, перш за все, в масштабі країни. 

Інноваційні проекти мають бути зорієнтовані на проблеми формування 

та ефективного функціонування залізнично-транспортного комплексу, 

удосконалення тарифної політики, обґрунтування перспективних параметрів 

перевізного процесу та його технічних засобів, створення прогресивних 

технологій, вибір раціональної структури транспортної мережі, формування 

транспортних коридорів, розробку принципово нових систем управління. 

Найбільш вагомим напрямком в розробці проектів є впровадження 

інформаційних технологій з метою створення єдиної системи комунікацій 

залізничного транспорту, яка буде інтегруватися в світову інформаційну 

мережу. 

Основні інноваційні напрямки розвитку залізничного транспорту 

визначаються Урядовою програмою «Україна-2020», де викладені основні 

положення щодо реформування транспортного сектора, Концепцією та 

програмою реструктуризації на залізничному транспорті України, 

Концепцією реформування транспортного сектора України та іншими 

нормативними документами, які визначають перспективи розвитку галузі. 

Крім того, стратегічним завданням інноваційної політики є створення 

конкурентоспроможних транспортних послуг як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках; для цього необхідна розробка та реалізація 
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інноваційних продуктів. Успіх реалізації інновацій гарантується при 

дотриманні інтересів всіх учасників процесу, в тому числі й інвесторів, які 

забезпечують фінансову підтримку проектів [3]. 

Найбільш вагомими напрямками інноваційних розробок є наступні: 

- модернізація ліній, які лімітують пропускну спроможність; 

- приведення технічних засобів і транспортної мережі у відповідність 

міжнародним стандартам; 

- забезпечення швидкого та безпечного руху поїздів; 

- прискорення виконання всіх операцій з обробки вагонів на 

сортувальних станціях; 

- створення умов для здійснення інтермодальних перевезень; 

- вдосконалення організації вантажопотоків на початкових та кінцевих 

стадіях; 

- модернізація та створення нових зразків рухомого складу (потужних 

та економічних локомотивів, вантажних вагонів великої місткості та 

пасажирських вагонів підвищеної комфортності); 

- впровадження в перевізний процес інформаційних технологій та 

логістичних принципів транспортування; 

- посилення ремонтної бази рухомого складу та розвиток колійного 

господарства; 

- електрифікація залізничних колій; 

- удосконалення засобів сигналізації, централізації, блокування та 

зв'язку тощо. 

Інноваційна діяльність має супроводжуватись експертизою економічної 

ефективності проектів, щоб визначити ті з них, де мають бути зосереджені 

всі види ресурсів для гарантованої реалізації пріоритетних ідей. Для їх 

генерації необхідно проводити дослідження процесів функціонування та 

розвитку залізничного транспорту як головної ланки транспортної системи. 

Провідна роль відводиться інформатизації процесу перевезень, створенню 

єдиної системи комунікацій на транспорті. Значна увага приділяється 

включенню ряду вітчизняних комунікацій в міжнародні транспортні 

коридори. 

Об'єктом впровадження інновацій є комбіновані перевезення, що 

можуть взаємодіяти з аналогічними мережами іноземних країн [8]. 

Інвестиційна діяльність залізниць повинна підтримуватись і з боку 

держави шляхом прямого фінансування інновацій з державного та місцевих 

бюджетів. Джерелами розробки інновацій поряд з традиційними можуть 

виступати також нетрадиційні: інвестиційна підтримка фінансово-

промислових груп, податкове кредитування і т. ін. Перспективним джерелом 

коштів може бути взаємне інвестування за участю широких верств 

населення, а також інвестиції зарубіжних партнерів, для чого слід розвивати 

на залізничному транспорті мережу спеціалізованих фінансово-кредитних 

інститутів, належну інфраструктуру ринку цінних паперів та інші заходи з 

метою створення привабливого клімату для реального та фінансового 

інвестування. 
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Результат інноваційної діяльності залежить від фінансового 

забезпечення інновацій. Наявність грошових коштів, які спрямовуються на 

інновації, є необхідною умовою розвитку таких процесів, що, в свою чергу, 

підвищує науково-технічний потенціал галузі; технічний рівень рухомого 

складу та об’єктів інфраструктури і, тим самим, технічні та технологічні 

можливості залізниць з надання конкурентоспроможних транспортних 

послуг. 

Система фінансування інновацій повинна базуватись на таких 

принципах: чітке спрямування грошових коштів на головні напрямки 

інноваційної діяльності; універсальність та множина джерел фінансування (в 

тому числі нетрадиційних); достатність (забезпеченість) фінансових ресурсів 

для всіх пріоритетних напрямків інноваційної діяльності; гнучкість та 

мобільність грошових потоків як за обсягами фінансування, так і за 

термінами; прозорість (контрольованість) грошових потоків на всіх 

напрямках інноваційної діяльності [6]. 

Система фінансування інновацій на залізничному транспорті має свою 

специфіку, яка визначається особливістю проектів, що характеризуються 

значною капіталоємністю, тривалістю очікування результатів, 

трудомісткістю відтворення основних фондів та ін. 

Фінансування проектів у необхідних обсягах покликано забезпечити 

сталий інноваційний розвиток залізничного транспорту, нарощення науково-

технічного потенціалу галузі з метою підвищення конкурентоспроможності 

залізниць на ринку транспортних послуг. Для налагодження чіткої системи 

фінансування необхідно визначати основні джерела фінансування або їх 

сукупність, розробити механізм акумуляції грошових надходжень та 

раціональні методи інвестування інноваційних проектів, а також механізм 

контролю за використанням коштів та оцінку його ефективності. 

Інвестиційна діяльність залізниць повинна підтримуватися і з боку 

держави шляхом прямого фінансування інновацій з державного та місцевих 

бюджетів. Джерелами розробки інновацій поряд з традиційними можуть 

виступати також нетрадиційні: інвестиційна підтримка фінансово-

промислових груп, податкове кредитування та інше (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Інвестиційне забезпечення інноваційного процесу на 

залізничному транспорті 



 

477 
 

Перспективним джерелом коштів може бути взаємне інвестування за 

участю широких верств населення, а також інвестиції зарубіжних партнерів, 

для чого слід розвивати на залізничному транспорті мережу спеціалізованих 

фінансово-кредитних інститутів, належну інфраструктуру ринку цінних 

паперів та інші заходи з метою створення привабливого клімату для 

реального та фінансового інвестування. 

Фінансування інноваційної діяльності є досить складним механізмом, 

який постійно розвивається і удосконалюється. В умовах планової економіки 

фінансування інновацій здійснюється за рахунок бюджету, цільових фондів і 

власних коштів підприємств [2]. 

В умовах ринкової економіки кількість джерел фінансування інновацій 

суттєво збільшилась, серед яких основними можна вважати: 

- бюджетні асигнування (державні та місцеві); 

- кошти спеціальних позабюджетних фондів; 

- власні кошти підприємств (прибуток, амортизаційні відрахування); 

- кредитні ресурси державних інвестиційних банків; 

- фінансові ресурси спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів – 

інвестиційних фондів та компаній, фінансових компаній, інвестиційних 

відділів комерційних банків, страхових компаній, пенсійних фондів та ін.; 

- іноземні інвестиції промислових та комерційних фірм.  

Однак фінансова забезпеченість інновацій на залізничному транспорті 

недостатня і гальмує інноваційний процес. Для його інтенсифікації необхідно 

застосувати ряд заходів, які зацікавлюють інвесторів в фінансуванні 

інновацій, та надати ряд пільг підприємствам, які б стимулювали інноваційну 

діяльність (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Методи стимулювання інвестицій в інноваційну діяльність 

 

Обсяг необхідних фінансових ресурсів для реалізації інноваційних 

проектів визначається за кошторисом, який складається для кожного з них як 
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поетапно, так і з розподілом за роками та кварталами. Це дає змогу визначити 

загальну величину коштів для всього проекту. 

Узагальнюючим документом фінансового забезпечення інновацій є 

фінансовий план, де відбиваються грошові доходи та витрати. Фінансовий 

план підприємства складається з чотирьох самостійних розділів [5]. 

В першому ведеться облік доходів та надходження коштів; 

включаються всі фінансові ресурси підприємства, крім тих, які одержані від 

банків та держави. До складу показників входять прибуток: виконання 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; впровадження нових 

технологій; від інвестиційної діяльності, а також амортизаційні відрахування.  

В другому розділі фінансового плану вказуються напрямки 

використання фінансових ресурсів, наприклад, на створення нових основних 

фондів, на наукові дослідження та інші витрати; враховуються витрати на 

капітальні вкладення, відрахування в різні фонди тощо. 

Третій включає кредитні відносини підприємств з банківськими 

установами; враховуються всі види кредитів, які одержані підприємством, їх 

повернення, виплата відсотків за користування кредитом. 

В четвертому розділі відбиваються взаємовідносини підприємства з 

бюджетом та позабюджетними фондами; складається дохідна та витратна 

частини: у витратній фіксуються податкові платежі в бюджет та позабюджет-

ні фонди, а в дохідній – грошові надходження на відновлення виробництва. 

Фінансове планування діяльності повинно постійно орієнтуватись на запити 

та умови фінансування проектів, забезпечуючи мобільність потоків грошових 

коштів відповідно до потреб інноваційного підприємства. 

Контроль є важливим елементом в системі фінансування інновацій і 

має забезпечити раціональність використання всіх видів ресурсів, своєчас-

ність проведення фінансових операцій, доцільність залучення окремих 

підрядних організацій та інших учасників інноваційного процесу [4]. 

Одним з інструментів кредитування різних операцій з купівлі машин, 

обладнання та інших товарів є лізинг. Це особливий вид оренди. Його 

застосовують передусім для швидкого промислового освоєння великих 

технічних новацій, що вимагає придбання дорогого обладнання. 

Лізинг – довготермінова оренда машин, обладнання, транспортних 

засобів, виробничих споруд тощо на підставі договору між орендодавцем і 

орендарем, що передбачає можливість їх викупу орендарем. 

Отже, лізинг є одним із способів ефективної інвестиційної діяльності, 

коли компанія, що має вільні фінансові кошти, може брати участь у 

фінансуванні підприємницьких проектів інших фірм (найчастіше малих та 

середніх), які не мають необхідних коштів для повномасштабного 

фінансування цих проектів. 

Лізингова (орендна) операція визначається як господарча операція 

суб’єкта підприємницької діяльності (орендодавця), що передбачає 

передавання права користування матеріальними цінностями іншому суб’єкту 

підприємницької діяльності (орендарю) на платній основі та на визначений 

термін. При цьому право власності на зазначені матеріальні цінності на весь 
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термін договору зберігається за орендодавцем і враховується на його балансі. 

Об’єктами лізингу є рухоме і нерухоме майно, що належить за чинним 

класифікатором до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного 

продажу на ринку [2]. 

За схемою лізингу беруть у довгострокову оренду переважно сучасне 

устаткування, діагностичну апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади, 

цілісні технологічні комплекси та лінії, міні-заводи «під ключ», медичне 

устаткування, сільськогосподарську техніку тощо. По закінченні терміну 

лізингового договору і виплати орендарем повної вартості майна й 

визначених відсотків це майно стає його власністю або, якщо це обумовлено 

умовами договору, повертається лізингодавцю. 

Суб’єктами лізингу є юридичні особи, що беруть участь у лізинговій 

операції. До них відносять: лізингодавця – юридичну особу (найчастіше 

спеціально створену з цією метою лізингову компанію), що передає в лізинг 

за договором спеціально придбане для цього майно; лізингоодержувача – 

юридичну особу, що отримує за договором майно в тимчасове користування. 

Лізинг може знайти широке використання і в Україні, оскільки для 

цього є певні умови: 

- скорочення обсягів ліквідних коштів, спричинене труднощами на 

ринку грошей; 

- незначний прибуток підприємств, що обмежує можливості 

фінансування розвитку виробництва за рахунок власних коштів; 

- сприяння розвиткові лізингових операцій з боку урядових структур в 

інтересах стимулювання інноваційного розвитку економіки. 

Лізинг розширює можливості залучення вільних коштів компаній у 

фінансування підприємницьких проектів інших фірм. Завдяки 

різноманітності його форм підприємці можуть обирати для себе 

найприйнятніший варіант фінансування освоєння технічних новацій [8]. 

Переваги лізингу для залізничного транспорту: 

- збільшення обсягів інвестицій в галузь; 

- можливість оновлення основних виробничих фондів; 

- спрямування вивільнених (зекономлених) коштів на інші, більш 

необхідні потреби; 

- можливість спочатку випробувати техніку, а вже потім купувати; 

- в пікові періоди обладнання можна «брати в лізинг» на час його 

фактичної експлуатації; 

- можливість підвищення конкурентоспроможності галузі; 

- звільнення від сплати податку на придбане майно («позабалансове 

фінансування»); 

- гнучкий порядок здійснення платежів; 

- отримання (при необхідності) додаткових послуг (інформаційних, 

консультативних, юридичних, повне технічне обслуговування обладнання, 

ремонт, страхування та ін.). 

Недоліки лізингу для залізничного транспорту: 

- складна, східчаста організація лізингових операцій; 
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- задіяна більша кількість учасників; 

- значні затрати часу; 

- вища вартість, в порівнянні з кредитом; 

- моральне старіння машин і устаткування (в результаті науково-

технічного прогресу лізингове майно морально старіє, а платежі не 

припиняються до закінчення угоди). 

Таким чином, наведені вище переваги та недоліки лізингу дають 

можливість зробити висновок, що позитивних моментів при здійсненні 

лізингових операцій на залізничному транспорті значно більше, ніж 

негативних. 

Висновок і наукова новизна. Світова фінансово-економічна криза 

спричинила скорочення обсягів виробництва і реалізації продукції та 

банкрутства підприємств в усьому світі, її вплив на економіку України також 

є вельми значним. Залізниці вимушені, як і багато інших підприємств різних 

галузей, реалізовувати стратегію скорочення: скорочення кількості пар 

поїздів, штату працівників, експлуатаційних витрат тощо. Але просте 

скорочення не є стратегією розвитку, воно не передбачає зростання 

масштабів впровадження інновацій. В цій ситуації джерелом виживання і 

розвитку підприємств може бути тільки інноваційна діяльність, спрямована 

на підвищення їх конкурентоспроможності на ринку.  

Єдиним джерелом конкурентних переваг української економіки є 

формування економіки знань, під якою розуміється нова ера суспільного 

розвитку, що прийшла на зміну аграрній і індустріальній епохам. Під 

«економікою знань» або «економікою, заснованою на знаннях» стали 

розуміти такий тип економіки, в якому знання грають вирішальну роль. У 

такому значенні термін популяризував Пітер Друкер, один з найвпливовіших 

теоретиків менеджменту 20 століття. Зараз цей термін, разом з терміном 

«економіка, що базується на знаннях», використовується для визначення 

типу економіки, в якій знання грають вирішальну роль, а виробництво знань 

є джерелом зростання. 

Цей новий тип економіки відрізняється від передуючих йому аграрного 

й індустріального тим, що, хоча природно-матеріальні ресурси продовжують 

виступати основою для створення економічних благ, зростання і розвиток 

всієї господарської системи забезпечуються відтепер вже не стільки 

зовнішніми, скільки внутрішніми, нематеріальними чинниками, 

найважливішими з яких виступають знання і людський капітал. 

Людський, а особливо інтелектуальний капітал залізничного 

транспорту повинні грати вирішальну роль в зростання його 

конкурентоздатності та ефективності. Тому так важливо навчити майбутніх 

бакалаврів та магістрів з економіки інноваційному мисленню, націленості на 

створення інновацій або хоча б на своєчасне реагування на нове, 

обґрунтовуючи необхідність і доцільність його впровадження у всі сфери 

діяльності транспорту. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКЛАДОВИХ СУКУПНОГО  

ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ:  

ДОСВІД ЄВРОПИ ТА НАДБАННЯ УКРАЇНИ 

 

Аналізуючи наукові дослідження сучасних вчених, можна сказати, що  

потенціал має досить великий перелік складових. Потенціал розглядається на 

рівні країни, окремих регіонів та підприємств, відповідно змінюються і 

складові потенціалу, зокрема виробничому, економічному, фінансовому, 

кадровому, інформаційному, тощо.  

Для визначення методологічних підходів до кількісної та якісної оцінки 

потенціалу регіону необхідно визначити принципи дослідження, сутності 

його складових, систематизувати теоретичні та практичні дослідження  

провідних науковців, а також вже існуючі методику комплексної оцінки 

потенціалу регіону.  Дослідимо складові потенціалу регіону. .  

Потенціал (англ. potential) — можливості, наявні сили, запаси, засоби, 

що можуть бути використані. На основі даного визначення науковці дають 
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найчастіше розуміють економічний потенціал як сукупності ресурсів, які є в 

наявності. 

Відповідно формування визначення «потенціал регіону» має базуватися 

перш за все на ресурсах, що є в наявності. Потенціал розглядається у вигляді 

сукупності необхідних для функціонування або розвитку системи різних 

видів ресурсів. До складових потенціалу регіону відносять природні, трудові, 

фінансові, інформаційні ресурси тощо.  

Науковці постійно змінюють поняття «потенціал регіону», 

розширюють, доповнюють та трансформують його складові.  

Еволюція переліку складових потенціалу регіону автором зібрано та 

наведено в таблиці 1. 

Не один автор не виділяє енергетичний потенціал як складову 

сукупного потенціалу регіону. Автор пропонує додати його. 

Розглянемо структуру енергетичного потенціалу регіону (ЕПР).  

І. Ч. Тойменцова [6] вважає, що енергетичний потенціал регіону 

формують 3 складові: природні умови і ресурси, потужності по видобутку та 

генерації, транспортування та передачі енергії. 

 

Таблиця 1 

Складові сукупного потенціалу регіону (розроблено автором на основі 

джерел 1-5) 

Складові 

Є. Ю. 

Телебєнєва, 

Л. М. Нємець [1] 

Степаненко 

С.В. [2] 

Чечель 

О.М. 

[3,4] 

Паршина 

М.Ю. [5] 

Трудовий потенціал     

Природний (ресурсний) потенціал     

Інвестиційний потенціал     

Виробничий потенціал 

(промисловий) 

    

Інноваційний потенціал     

Фінансовий потенціал     

Науковий потенціал     

Споживчий     

Кадровий потенціал     

Матеріальний потенціал     

Інформаційний потенціал     

 

Більш розширену структуру ЕПР наводить в своїх дослідженнях  

Т.О. Коваленко (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Складові елементи ЕПР [7] 

 

Науковець додає споживчий, трудовий та управлінський потенціал, як 

частину енергетичного потенціалу. Якщо формувати взаємозв’язок 

сукупного потенціалу регіону та ЕПР в класичному вигляді, то в його склад 

входять природно-ресурсний потенціалу, частина виробничого потенціалу 

(виробничий потенціал енергоресурсів, транспортно-енергетичний 

потенціал), трудовий, споживчий та частина організаційного потенціалу 

(потенціал управління). Взаємозв’язок  за даними складовими безпосередній 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Взаємозв’язок складових сукупного потенціалу регіону  

та ЕПР (Класичний погляд) 

Енергетичний 

потенціал 

регіону 

л 

Виробництво 

енергоресурсів 

Управління 
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Але автор вважає, що інші складові сукупного потенціалу теж 

впливають на ЕПР, хоч і опосередковано. Скажемо так:  майже всі складові 

сукупного потенціалу регіону безпосередньо або опосередковано впливають 

на формування ЕПР. 

Тому автор пропонує своє бачення Взаємозв’язок сукупного 

потенціалу регіону та ЕПР (рис.3).  

Відповідно на ЕПР безпосередньо впливають: 

1) безпосередньо: 

- природно-ресурсний потенціалу;  

- виробничий потенціал в сфері виробництва та транспортування  

енергоресурсів; 

- організаційний потенціал в сфері організації впровадження 

інноваційних технологій щодо енергозбереження та впровадження ВЕД 

- споживчий потенціал через економічний закон, що попит породжує 

пропозицію. 

2) опосередковано: 

- фінансовий потенціал через інвестиційний, який в свою чергу  

опосередковано впливає через інноваційний потенціал; 

- науковий потенціал через науковий. 

- трудовий через кадровий, який в свою чергу  опосередковано впливає 

через виробничий потенціал. 

 
 

Рисунок 3 – Взаємозв’язок складових сукупного потенціалу регіону  

та ЕПР (Погляд автора) 
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Основою ЕПР є природно-ресурсний потенціал, ефективність 

використання якого залежить від виробничого,  споживчого, організаційного 

та інноваційного потенціалів та формується під впливом споживчого. 

Відповідно, аналіз ЕПР має починатися з природно-ресурсного 

потенціалу регіону, а потім інших складових.  

Населення Харківської області 2,8 мільйона осіб, з яких половина – 1,5 

млн. – мешкають в її адміністративному центрі Харкові. В області також ще 

16 міст з населенням від 60 до 20 тис. жителів. А саме Ізюм, Куп’янськ, 

Лозова та інші. Область поділяється на 27 районів – адміністративних 

одиниць субрегіонального рівня. Харків був заснований у 1653 році, а у 1765 

р. місто стає адміністративним центром новоствореної Слобідсько-

Української губернії. 1804 року в Харкові заснований університет. У ХХ 

столітті місто бурхливо розвивається, перетворюючись на потужний 

осередок торгівлі, промисловості, шляхів сполучення, а також важливий 

центр освіти й науки Східної Європи. 

Харківська область є регіоном, на території якого відбувається 

реалізація стратегії розумних спеціалізацій, що визначена директивою ЕС як 

пілотна для країн східного партнерства. Для Харківської області розроблена 

стратегія розвитку до 2020 року. 

Стратегія визначає ключові особливості та пріоритетні напрями 

соціально-економічного розвитку регіону: «Цільовий сценарій передбачає 

досягнення стабільного зростання якості життя населення Харківщини, 

формування умов для збереження та примноження якісного людського 

капіталу регіону на основі активізації міжнародного співробітництва, 

енергоресурсоефективної модернізації основних засобів, залучення 

інвестицій у реальний сектор економіки, передусім, галузі переробної та 

видобувної промисловості, сільське господарство, енергетику, будівництво 

та житлово-комунальне господарство, нарощування експортних можливостей 

підприємств та організацій області за рахунок диверсифікації зовнішніх 

ринків, стимулювання розвитку науково-освітніх, дослідницьких, 

інжинірингових послуг та інформаційних технологій як основи інноваційно 

орієнтованого сервісного сектору економіки регіону»[8].  

Слід відмітити, що важливими умовами стійкого збалансованого 

соціально-економічного розвитку Харківщини визначено підвищення рівня 

енергетичної та екологічної безпеки регіону [8].  

У 2015 році, за даними Державної служби статистики України, 

структура загального первинного постачанні енергоресурсів характеризував-

лася високою часткою природного газу 28,9%, (26,1 млн т н.е.). Частка 

атомної енергетики становила 25,5% (23,0 млн т н.е.); вугілля - 30,4% (27,3 

млн т н.е.); сирої нафти та нафтопродуктів - 11,6% (10,5 млн т н.е.); біомаси 

(біомаса, паливо та відходи) - 2,3% (2,1 млн т н.е.); ГЕС - 0,5% (0,5 млн т 

н.е.); термальної енергії (термальна енергія довкілля та скидні ресурси 

техногенного походження) - 0,5% (0,5 млн т н.е.) та ВЕС і СЕС разом - 0,1% 

(0,1 млн т н.е.). Сумарна частка всіх ВДЕ становила 3,6 млн т н.е., або лише 

4% [9].   



 

486 
 

З огляду на обмеженість природних ресурсів в Україні, у 2015 році 

показник імпортозалежності становив, з урахуванням постачання ядерного 

палива, 51,6%, що становить ризик для енергетичної безпеки. Питання 

зменшення імпортозалежності - один із ключових пріоритетів енергетичної 

стратегії України (ЕСУ). Прогнозується, що частка імпортних компонентів у 

загальному первинному постачанні енергоресурсів (ЗППЕ) знизиться до 50% 

вже до 2020 року та до 33% у 2025-2035 рр., зокрема, завдяки розвитку ВДЕ; 

збільшенню власного видобутку природного газу; енергозбереженню та 

підвищенню енергоефективності з дотриманням високих екологічних 

стандартів [9]. 

В результаті своїх наукових досліджень Д.Ю. Гринюк поділив регіони 

України на п’ять кластерів [10]. До кластера 1 віднесені регіони з дуже 

високим рівнем конкурентоспроможності економічного потенціалу (IEP ≥ 

0,500) – Дніпропетровська, Київська та Харківська області. Відповідно цього 

дослідження Харківський регіон є одним з ведучих в Україні.  

Охарактеризуємо енергетичний потенціал Харківського регіону за 

складовими першої черги, що були виділені в першому розділі: 

1. Виробничий потенціал. Харківська область в 2016 році серед інших 

регіонів за питомою вагою  валового регіонального продукту в загальному 

валовому внутрішньому продукті України знаходилась на третьому місці 

після м. Києва (23,44%), Дніпропетровської області  (10,3%). Ії питома вага  

склала 6,5%.  

2. Організаційний потенціал. Харківська область вже тривалий час 

займає від 6 до 2-го місця в рейтингу регіонів України за соціально-

економічним розвитком. 

3. Інноваційний потенціал. У 2015р. в Україні промислові підприємства 

впровадили 3136 інноваційних типів продукції. Серед них 966 – нові типи 

машин, устаткування, приладів, апаратів тощо. Кількість упроваджених 

інноваційних технологічних процесів (нових або вдосконалених методів 

обробки та виробництва продукції) становила 1217, найбільше з яких 

впровадили підприємства Харківської області (17,4 %) [11]. 

4. Природно-ресурсний потенціал. Основні родовища природного газу 

— у Харківській (Шебелинське, Хрестищенське, Кегичівське, 

Дружелюбівське й Західнохрестищенське), Сумській (Рибальське, 

Качанівське), Полтавській (Солохо-Диканське), Дніпропетровській (Переще-

пинське) та Чернігівській (Гнідинцівське) областях. Найбільше (80 %) усіх 

запасів природного газу в Українізосереджено в Шебелинському родовищі. 

Державна компанія "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового 

газового родовища в Харківській області.  За допомогою геологічного 

вивчення з'ясувалося, що запаси відкритого родовища становлять щонаймен-

ше 400 млн кубічних метрів. Перспективні ресурси родовища загалом 

можуть становити близько 3,7 млрд куб. м. "Укргазвидобування" зазначило, 

що це вже четверте нове родовище, яке було відкрито на території 

Харківщини. Їхні перспективні ресурси чотирьох загалом становлять 8,2 

млрд куб. м блакитного палива [12].  
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5. Споживчий. Нажаль за споживчим потенціалом Харківський регіон 

не є лідером. Середня заробітна плата в Харківській області нижче ніж в м. 

Києві, Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Миколаївській, Львівській 

та інших областях.   

У країнах Європейського союзу вже не перше десятиліття головною 

енергетичною стратегією є заміщення звичних енергоресурсів екологічно 

безпечною альтернативою. З цією метою парламентом ЄС були видані 

близько півтора десятка документів щодо підтримки відновлюваних джерел 

енергії. Їх суть можна звести до однієї тези - забезпечення максимальної 

незалежності європейських країн від вугілля, нафти і природного газу. 

Не варто забувати, що теплоелектростанції та котельні є найбільшими 

забруднювачами атмосферного повітря в регіоні. Їх викиди містять такі 

отруйні і шкідливі для екології речовини, як оксид заліза, оксиди вуглецю, 

сполуки марганцю, аміак, хлористий і фтористий водень, а також парникові 

гази. Останні викидаються в атмосферу у величезній кількості і подібне 

забруднення повітря є однією з найважливіших причин, за якими країни 

Європейського союзу вирішили планомірно відходити від такого способу 

виробництва енергії на користь відновлюваних джерел. 

З кожним роком частка енергії, яка виробляється в країнах Євросоюзу з 

поновлюваних джерел, вказує на стійку динаміку зростання порівняно з 

енергією, що отримується з вуглеводневих джерел.  

Сьогодні Харків і область є перспективний регіон для розвитку 

відновлюваних джерел, в першу чергу, за рахунок біоенергетики, кінетичної 

енергії повітряних потоків і сонячного випромінювання. Перетворення 

регіону в виробника «зеленої» енергії допоможе частково знизити залежність 

від викопного палива, а також зробить Харків по-справжньому європейським 

містом, з цивілізованим і відповідальним ставленням до екології і здоров'ю 

жителів. 

1 червня 2016 року на засіданні Комітету ВРУ з питань ПЕК 

розглянуто проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про альтернативні джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до 

обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії (реєстр. № 4555-

1 від 23.05.2016). 

Законопроектом передбачається поповнити перелік альтернативних 

джерел енергії такими видами, як аеротермальна, геотермальна та 

гідротермальна. Крім того, відповідно до документа, теплова енергія, 

отримана за допомогою теплових насосів, вважатиметься видобутою з 

відновлюваних джерел енергії, за умови, що кінцевий вихід енергії значно 

перевищує первинне споживання енергії, потрібної для приведення в дію 

теплових насосів. Законопроект розроблено у тісній співпраці з фахівцями 

Агентства з метою імплементації Директиви 2009/28/ЄС [13]. В ній зазначено 

що, обов’язковими національними цілями мають бути досягнення частки 

20% енергії, що виробляється з відновлюваних джерел у загальному 

споживанні енергії для Співтовариства, а також частці 10% цього типу 

енергії, що призначається для транспорту і все це – з цього часу і до 2020 
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року. Обов’язкові національні цілі слугують головним чином для того, щоб 

надати певні гарантії інвесторам та заохотити до тривалого розвитку 

технологій, шляхом використання яких виробляється енергія з усіх типів 

відновлюваних джерел. Початкове становище, можливості розвитку енергії, 

що видобувається з відновлюваних джерел, а також структура 

енергопостачання кожної держави-члена відрізняються від інших держав-

членів. Отже, важливо відобразити мету, що полягає в отриманні частки 20% 

у споживанні енергії на території Співтовариства, в цілях, що є характерними 

для кожної держави-члена, з дотриманням справедливого та належного 

розподілу, яким враховуються відмінності щодо початкового становища та 

потенціалу кожної держави-члена, враховуючи поточний рівень енергії, що 

виробляється з відновлюваних джерел, а також існуючу структуру 

енергопостачання. [13] 

Після прийняття директиви за останні 8-10 років спостерігається 

поступове зростання розвитку відновлюваних джерел енергії у світі (рис. 4). 

У Європі, втім, як і в усьому світі, триває стійка тенденція до розвитку 

засобів, що представляють альтернативу традиційним джерелам енергії. 

 
Рисунок 4 - Динаміка розвитку відновлюваних джерел енергії  

у світі [14] 

 

Зростаючі ціни на звичні вуглеводні, виснаження їх природних джерел, 

а також несприятливі екологічні наслідки їх використання, змушують 

серйозно задуматися про невтішні перспективи розвитку суспільства. 

Все більша кількість європейських держав розуміє складність моменту 

і висловлює заклопотаність наростаючим енергетичним та екологічним 

кризою, і необхідністю розробки поновлюваних джерел різних видів енергії, 

які б можна було застосовувати для вироблення електрики і тепла. 
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Так, наприклад, Європейська комісія на своєму Брюссельському саміті 

поставила перспективні плани скорочення викиду парникових газів на 80% 

протягом наступних 40 років за рахунок використання альтернативних 

екологічно чистих джерел енергії. 

І хоча на сьогоднішній день, частка таких джерел складає всього 

близько 3% від загального енергобалансу, можна простежити досить чітку 

тенденцію до її збільшення. 

На сьогоднішній день країнами, які займають лідируючі позиції в 

розвитку альтернативних джерел енергії в Європі, є: Ісландія – 25% 

енергобалансу країни займає геотермальна енергетика; Данія – більше 20% 

енергії виробляється вітрогенераторними установками; Португалія – близько 

18% всієї енергії витягується з морських хвиль, сонячного світла і вітру; 

Іспанія – більше 17% енергії виробляється різноманітними геліоустановками. 

Європейські експерти підрахували, що для сталого розвитку 

альтернативної енергетики ЄС знадобиться в найближчому десятилітті 

вишукати близько € 50 млрд. Найбільша частка коштів (близько € 17 млрд) 

припаде на розвиток сонячної енергетики. Дещо менше – на розвиток 

вітрогенераторну галузі, а решта – на біоенергетику. 

Величезні перспективи для енергетичної безпеки Євросоюзу являє 

підписаний минулого року договір про створення і спільному використанні 

цілої мережі вітрогенераторів потужністю більше 140ГВт, встановлених на 

узбережжі Північного моря. Даний документ був ратифікований 

представниками 10 провідних регіональних європейських держав. 

Слід також зауважити, що значний поштовх розвитку європейської 

альтернативної енергетики надали катастрофічні події в Японії, які ще раз 

нагадали про необхідність дбайливого ставлення до природи і її 

енергетичним запасам. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  

 

За сучасних умов українським готелям і ресторанам не  вистачає  

ресурсів і продуманості маркетингової політики для досягнення ефективного 

управління готельним та ресторанним бізнесом. На сьогоднішній день 

більшість закладів не мають навіть безбар’єрного входу, не говорячи про 

доступний простір всередині. Тому, використання міжнародного досвіду, 

розробки, впровадження та застосування нових моделей інноваційних 

готельних концепцій є дуже актуальною і значущою для сфери готельних 

послуг в Україні [1]. 

Інклюзивний туризм є порівняно  новим  соціокультурним явищем та 

напрямом діяльності  туристичного  ринку, що надає особам з інвалідністю 

можливості відновлення та розвитку їх фізичного, соціального, духовного, 

творчого та інтелектуального  рівня з метою сприяння подальшої  інтеграції в 

суспільство. 

http://www.oblrada.kharkov.ua/images/users/strategy05032015.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
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http://abc.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai-ni.pdf
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В Україні протягом останніх років зростає соціальна значущість 

інклюзивного  туризму і в першу чергу через те, що кількість осіб із різними 

видами інвалідності зростає [2, 3]. 

Результати досліджень  [2] свідчать,  що  на  протязі  останніх років  

спостерігається  тенденція  щодо  збільшення  кількості  осіб  з інвалідністю.  

На початок  2017  р.  загальна  чисельність  людей  з інвалідністю становила 

більше 6,1% у загальній структурі постійного населення  України  (42,8  млн  

осіб),  що  на  0,8%  перевищує  наприклад рівень  2001  року. З них близько 

170 тисяч – діти. Близько  половини  інвалідів  –  це  люди  з  обмеженими 

можливостями пересування («візочники») – молоді люди віком до 40 років. 

Часто вони займають активну  життєву  позицію,  освоюють  нові  професії 

[4]. 

Крім того, необхідно брати  до  уваги  те,  що  в  Україні  з’явилася  

нова  категорія  громадян,  які потребують  реабілітації  й оздоровлення  –  

учасники  та  постраждалі  внаслідок АТО. Саме інклюзивний туризм стає 

для них одним із видів  реабілітації,  оскільки  сприяє  покращенню  

фізичного  та психологічного  самопочуття,  спілкуванню  з  людьми,  

ліквідації  наявних психологічних  бар’єрів,  виходу  зі  стресової  ситуації,  

отриманню психологічного  задоволення  від  занять  руховою  активністю  

та  позитивних вражень.  

В  Рекомендаціях, прийнятих  на  20-й  сесії  Генеральної  асамблеї  

ЮНВТО  від  11  червня  2013 р. туризм, доступний для усіх, визначено як: 

форму туризму, що передбачає процес співробітництва учасників 

туристичного процесу, що дозволяє людям, які мають потребу в доступі 

(зокрема пов’язану з мобільністю, зором, слухом і когнітивними функціями) 

функціонувати незалежно, справедливо та доступним шляхом, а також  надає  

їм  розроблений  на  принципах  універсального  дизайну продукти туризму, 

послуг та середовищ [4].  

Інклюзивний туризм структурно включає в себе різні види реабілітації і 

соціальних послуг.  

Для  інтеграції  осіб  з  інвалідністю  у  суспільство  необхідним  є 

забезпечення максимально зручних умов життя і побуту людей з 

обмеженими фізичними  можливостями,  зокрема  створення  «безбар’єр-

ного»  середовища,  в якому  особи  з  обмеженими  можливостями  матимуть  

можливість  без ускладнень користуватися усіма елементами інфраструкту-

ри, відвідувати будь-які об’єкти як житлового, так і громадського призна-

чення, вільно пересуватися транспортом  та  мати  доступ  до  інформації [5].  

Саме  інклюзивний  туризм  є процесом, який зменшує ізоляцію особи з 

інвалідністю в суспільстві за рахунок збільшення участі кожного окремого 

інваліда в усіх процесах життєдіяльності сучасного суспільства.  

Одним  із завдань  державної  соціальної  політики  має бути  

забезпечення розвитку  інклюзивного  реабілітаційно-соціального  туризму  й  

захисту  та підтримки  в  Україні всіх категорій людей з інвалідністю: з пору-

шеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, розумової діяльності та 

інших маломобільних груп: людей похилого віку, вагітних жінок, батьків з 
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дітьми та інших.  Основними  проблемами,  що гальмують  розвиток  інклю-

зивного туризму є:  відсутність  нормативно-правового  забезпечення,  транс-

портної  доступності  туристичних  об’єктів, адаптації  туристичних  маршру-

тів,  системи  супроводу,  системи  підготовки фахівців, державного фінансу-

вання.   

Для  успішного  розвитку  інклюзивного  туризму  необхідна  

підтримка  як державних,  так  і  на  місцевих  органів  влади,  які  повинні  

забезпечувати реалізацію конституційних прав для осіб з обмеженими 

можливостями, сприяти створенню  нормативно-правових,  соціально-

економічних,  медичних, психологічних,  організаційних  умов  і  гарантій  

для  забезпечення  їхнього розвитку та інтеграції у суспільне життя. 

Експерти  припускають,  що  попит  на  ринку  туризму,  доступного 

для  всіх, буде  рости і в нашій  державі  уже  найближчими  роками.  Нажаль,  

сьогодні практично немає вітчизняних досліджень із питання  щодо  

вивчення  потреб  людей  з  інвалідністю в Україні  в інклюзивному  туризмі  

або  ємності  даного  сектора  ринку. 

В наш час значно підвищується роль сервісного сектора, що 

обумовлено високим рівнем забезпечення зайнятості населення сервісними 

організаціями (понад 50%) і збільшенням їх питомої ваги в поповненні 

державного бюджету. Вагомою структурною складовою сервісних 

організацій є підприємства готельного господарства. Постійний розвиток 

готельного бізнесу в умовах глобалізації призводить до збільшення 

конкуренції в цьому секторі.  В першу чергу  для стабілізації своїх позицій 

готельним підприємствам необхідно максимально використовувати 

інноваційні тенденції при виборі конкурентних переваг [6]. 

Сьогодні в Україні кафе, ресторани та інші заклади харчування рідко 

мають вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. 

Крім того, до цих пір у нас трапляються ситуації, коли людину на візку або з 

порушеннями розумової діяльності або зору не пускають в заклад або 

відмовляють в його відвідуванні. 

Як і всюди, в кафе і ресторанах головна трудність для людини на візку 

– це сходинки на вході і вузькі двері. А потім не завжди зручні столи, під які 

неможна під'їхати, бо підлокітники коляски впираються в опору столу. Або, 

що ще гірше, стіл має ніжки посередині – і тоді передні колеса, впираючись, 

не дозволяють під'їхати до столу близько. У караоке-барах є така проблема, 

як дивани і низькі столики. І якщо диван ще можна посунути, то за низьким 

столом для осіб з інвалідністю дуже незручно.  

Основна проблема – неможливість прочитати меню. Коли перед 

ресторанними мережами постало питання про необхідність обзавестися 

меню, написаним шрифтом Брайля, експерти не змогли визнати, що це 

рішення буде затребуване. На жаль, далеко не всі незрячі володіють Брайлем, 

а найголовніше – лише найменша частина з них (приблизно 10%) 

пересувається без супроводу. Решта, як правило, зі зрячим супроводжуючим. 

Так що поки в більшості випадків в кафе і ресторанах все по-старому – 

супроводжуючого або офіціанта просять озвучити меню. 
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Напевно, саме тому меню, написане шрифтом Брайля, практично ніде 

не знайти. Більш того, в популярних кав'ярнях одиничні екземпляри 

представлені були, але поширення ця ідея не отримала, в інших – про подібні 

речі нічого не знають. І багато чого залежить від міста, де знаходиться кафе. 

В деяких закладах питання про наявність меню на Брайля приводить 

співробітників в замішання. Нічого не знаємо про подібне – найпоширеніший 

коментар офіціантів і менеджерів громадського харчування. 

Найпопулярнішим аргументом при цьому залишається твердження про 

низьку затребуваності меню на Брайля. 

Аналіз послуг доступного туризму в Європі свідчить про те, що ці 

послуги можуть бути затребувані у 127 млн громадян Євросоюзу, що складає 

більше 27% європейського населення, з яких близько 70% мають фінансові та 

фізичні можливості подорожувати. Крім того, їх супроводжують друзі, 

родичі та опікуни, а значіть передбачувані доходи в цьому секторі туризму 

можуть перевищувати € 80 млрд. По приблизним оцінкам  7-8% іноземних 

туристів світового туристичного ринку мають інвалідність, 11% 

внутрішнього туризму США і Австралії це доступний туризм; 11% гостей 

європейських готелів є люди з обмеженими можливостями та їх 

супроводжуючі, які в основному вибирають готелі від 3 до 5 зірок, оскільки 

тільки готелі цієї категорії пропонують адаптовані номера. 

Готелі бюджетного рівня (одна або дві зірки) складають тільки 10,6 % 

ринку доступного туризму. На думку експертів, збільшення числа 

бюджетних готелів з наявністю номерів, створених за принципом 

універсального дизайну, значно збільшить попит в цьому сегменті 

туристського ринку. 

Дослідження що були проведені в Германії під час опитування 4000 

німецьких інвалідів свідчать, що близько 40% з них, принаймні, один раз 

відмовилися від відпочинку через наявність багатьох бар'єрів, що виникають 

вже на етапі планування; і майже 50% заявили, що будуть більше 

подорожувати, якщо об'єкти тур індустрії будуть більш доступні. Дослідники 

прогнозують збільшення обороту в секторі доступного туризму з € 2,5 млрд 

до € 4,8 млрд і створення 90 тис. додаткових робочих місць, за умови що 

туризм стане доступний для інвалідів з Німеччини. Таким чином, розвиток 

сектора доступного туризму сприяє економічному зростанню і зайнятості і 

може розглядатися як соціальне завдання з різних позицій, але перш за все, з 

позиції дотримання прав і свобод людини для мандрівників з особливими 

потребами. 

Особи з обмеженнями можливостей пересування намагаються 

відпочивати в «низький» або «холодний» сезон, щоб уникнути переповнених 

місць, високих цін «гарячих» сезонів та відпочивають довше, ніж інші групи 

населення та залучають супроводжуючих осіб або членів сімей. 

Довгостроковою метою розвитку туризму, доступного для всіх, є 

створення туристичної середовища в Україні, в якому зможуть взяти активну 

участь всі туристи, незалежно від їх індивідуальних потреб, віку, обмеження 

фізичних можливостей. Для розвитку інклюзивного туризму повинний бути 
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доступним весь ланцюжок послуг, а насамперед доступність засобів 

розміщення (безбар'єрне середовище), доступність транспорту, доступність 

інформації. Сайти туристичних компаній, засобів розміщення та інших 

підприємств, в тому числі транспортного сектора повинні бути доступні 

також для сліпих і слабозорих користувачів. Для мандрівників з особливими 

потребами повинні бути доступні громадські попередження, об'єкти 

культури, архітектурні та історичні пам'ятники, музеї, театри. 

Основні принципи безбар'єрного середовища: рівність, повага до 

особливостей, функціональність. Для розвитку безбар'єрного середовища 

необхідне поєднання двох компонентів: подолання стереотипів мислення і 

усунення механічних, інформаційних, операційних і поведінкових бар'єрів. 

Безбар'єрне або універсальне середовище дозволяє всім людям, 

включаючи людей з інвалідністю, користуватися навколишнім простором 

незалежно від будь-чиєї допомоги, це можливість для людей з інвалідністю 

брати участь у суспільному, виробничої, культурній та спортивній сферах 

життя країни, отримати гідну освіту і кваліфіковану роботу, вести 

повноцінну і насичене життя. 

Розвиток інклюзивної туризму може стати для засобів розміщення 

серйозною конкурентною перевагою завдяки:  збільшенню обсягу продажів 

за рахунок розширення контингенту споживачів готельних послуг; 

збільшенню обсягу продажів додаткових послуг; підвищенню лояльності і 

частоти повторного розміщення клієнтів; заповненню номерного фонду в 

низький сезон, так як гості з обмеженими можливостями воліють 

відпочивати саме в цей період;  збільшенню тривалості перебування в готелі 

в порівнянні з іншими категоріями споживачів. 

Для отримання всіх цих переваг засобам розміщення необхідно 

сформувати так зване безбар'єрне середовище, яка передбачає доступність 

засобів розміщення для гостей, доступність транспорту та інформаційну 

доступність. 

Особливу увагу необхідно приділити внутрішній інфраструктурі 

готелю і змісту готельного номера. На жаль, в ДБН немає ніяких особливих 

вимог до змісту номерів, призначених для розміщення інвалідів. Також не 

прописані вимоги до кількості таких номерів. Тому керівництво готелів 

змушене самостійно визначати зміст номерного фонду і громадських 

приміщень. 

Набагато краща ситуація в країнах Європи, так як досвід прийому 

гостей з обмеженими можливостями вже напрацьовано. 

Облаштування внутрішньої інфраструктури засобів розміщення 

необхідно починати вже при підході до готелю. Для того щоб гість 

скористався обладнанням  номера, йому перш за все необхідно до нього 

дістатися. Тому вся територія повинна забезпечувати зручність пересування. 

Ширина доріжок, по яких пересуваються інваліди-колясочники, 

повинна бути не менше 1,5 м для забезпечення роз'їзду колясок. В якості 

покриття доріжок підходять асфальт, плитка, природний камінь, дуже добре 

утрамбована піщаногравійна суміш. Колеса у інвалідних колясок зазвичай 
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вузькі, тому для комфортного пересування рекомендується застосовувати 

найбільш тверде з можливих покриттів. Чи не підходять для цього: торцеві 

доріжки, дерев'яні настили з продольним розташуванням дощок, покрокові 

доріжки. Граничний ухил повинен бути в межах 4-6% для забезпечення 

безпеки пересування. За 5-10 м до пандуса треба розмістити застережливий 

знак. 

Знання довжини пандуса дозволить інваліду-колясочнику розрахувати 

свої сили, якщо він слід без супроводжуючого. 

Використання інформації гостями з обмеженими можливостями має 

свої особливості. Стенди повинні розташовуватися таким чином, щоб при 

під'їзді до них коляска звільняла дорогу, а не ставала поперек неї, так як це 

може утруднити рух. Найбільш зручні для цієї мети спеціальні кишені 

площею 5-6 м2. В кишенях можна передбачити лавки для супроводжуючих 

осіб і навіс достатньою довжини і ширини для укриття в негоду. Формат 

написів на стендах, розмір і стиль шрифтів слід передбачати такими, щоб 

навіть найдрібніші з них читалися без напруги з сидячого положення і з 

відстані 2-2,5 м [6]. 

На ділянках готелів повинні бути передбачені індивідуальні стоянки 

для інвалідів (із розрахунку 10 %, але не менше одного машино-місця), 

максимально наближені до входу у будинок, і спеціальні пристрої (пандуси, 

підйомники), що забезпечують доступність для маломобільних груп 

населення громадських зон будинків і території готелю [7]. 

У готелях повинні бути забезпечені умови доступу і проживання 

інвалідів, що пересуваються на кріслах-колясках (згідно з ДБН В.2.2-17 та 

ДСТУ 4269).  

При цьому необхідно передбачати резерв одно-і дво-місних номерів з 

відповідним обладнанням, шириною проходів і дверних прорізів, а також 

пристрої для безперешкодного пересування інвалідів по горизонтальних і 

вертикальних комунікаціях. 

Ґанки основних входів повинні обладнуватися пандусами з уклоном не 

більше 1:12 .  

Ґанки і пандуси з висотою верхньої позначки від землі більше 0,45 м 

повинні мати огорожу. 

Система відчинення, фіксації і зачинення дверей центрального входу 

повинна також забезпечувати інвалідам на кріслах-колясках безперешкодний 

вхід до будинку готелю. 

Номери для інвалідів на кріслах-колясках, з дефектами зору та 

незрячих рекомендується розміщувати на першому поверсі. Кількість таких 

номерів визначається завданням на проектування; площі допускається 

збільшувати на 20 % [7]. 

Слід забезпечити вільний під'їзд до дверей номера, в деяких випадках 

досягнення цієї мети передбачає велику площу гостьового коридору. 

Розміщувати номер краще ближче до ліфта або головного входу, тому що 

більшості інвалідів незручно добиратися до кімнати, розташованої в глибині 

коридору. Для того щоб заїзд коляски був зручним, у всіх приміщеннях 
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повинні бути відсутніми пороги. По всій зоні проїзду потрібно встановити 

спеціальні поручні, а також забезпечити відсутність перешкод (такі як квіти, 

попільнички, візки покоївок). 

Вхідні двері в номері для інвалідів повинна бути оснащена 

додатковими ручками, розташованими нижче звичайних, магнітним 

стопором фіксації двері у відкритому вигляді, двома очками (для стоїть і 

сидячої людини). Ширина дверей встановлюється не менше 0,9 м. 

Кути кімнати обладнуються протиударними панелями, що захищають 

стіни від пошкоджень. Якщо в номері є спеціальне місце для зберігання 

вуличного крісла, можна передбачити видачу гостю спеціальної коляски для 

пересування по корпусу. 

Телевізор в номері краще встановити на поворотній панелі. Письмовий 

стіл повинен забезпечувати під'їзд на візку, частіше його роблять зігнутим, 

без гострих кутів. Розетки і вимикачі розташовуються на висоті 1-1,2 м для 

зручності користування людиною сидячи. 

Біля ліжка повинна бути зона розвороту крісла на 360 градусів. для 

переходу з коляски на оснащену приліжковими поручнями ліжко 

встановлюється спеціальне обладнання. Варто передбачити управління, що 

дозволяє регулювати висоту меблів. У номері також повинні бути додаткові 

подушки і «думки» на диванах і кріслах. Додаткове ковдра повинна 

розташовуватися на висоті не вище 1,2 м. 

Ідеально, коли номери оснащені спеціальним обладнанням для 

переходу з інвалідного крісла на ліжко, до якої спроектовані приліжкові 

поручні. 

Шафа повинна мати обладнані вішалки, гачки на висоті зручній для 

людини в інвалідному візку - 1,1-1,2 м. Двері шафи бажано зробити по типу 

«шафа купе». 

Проблематичними можуть бути звичайні перемикачі світла, лампи, 

тому краще оснастити кімнату сенсорними вимикачами. Розташування 

розеток і вимикачів в номері має бути не вище ніж 1,2 м над рівнем підлоги. 

Телефон в номері повинен бути переносним, слід також передбачити кнопку 

екстреного виклику в передпокої і ванній кімнаті. 

Найважливіші трансформації стосуються ванної кімнати. Щоб гість з 

обмеженими можливостями відчував себе комфортно в санвузлі, потрібно, 

перш за все, передбачити габарити приміщення, так як в ньому доведеться 

розгортати коляску. 

Необхідні низьке розташування раковини, встановлені поручні біля 

туалету, душ в відкидним сидінням, душова насадка дворівневої фіксації, 

банні прилади на рівні коляски, тривожна кнопка. Ванною, навіть з 

поручнями, інваліду проблематично користуватися без сторонньої людини, 

тому при обладнанні  ванної кімнати варто віддати перевагу душ. 

Варто враховувати, що обладнання номера для гостей з обмеженими 

можливостями є більш витратним, ніж обладнання стандартного номера, 

приблизно на 20% (площа номера більше, потрібує грамотної організації 

простору, особливого дизайну приміщення, технічного обладнання номера, 
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додаткові предмети інтер'єру та ін.). Тому номер слід проектувати таким 

образом, щоб їм могли скористатися і «звичайні» постояльці, які не мають 

якихось  обмежень. Дуже важливо подбати про те, щоб номери, призначені 

для інвалідів, в їх відсутність не простоювали, щоб в них було комфортно і 

затишно усім гостям, а також супроводжуючим. 

В нових ДБН, що затверджені наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №327 

від 30 листопада 2018 року, міститься норма, що зобов'язує використовувати 

в кафе, ресторанах та інших закладах харчування обладнання доступне для 

людей з інвалідністю та іншого маломобильного населення [9]. Зокрема, у 

документі йдеться про облаштування:  пандусів, спеціальних підйомників та 

інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового 

апарату;  тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень 

шрифтом Брайля, інших візуальних елементів і аудіопокажчиків для людей з 

порушеннями зору;     дублювання важливої звукової інформації текстами, 

організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей 

з порушеннями слуху. 

Згідно з новими ДБН, посадочні місця для осіб з інвалідністю для їх 

зручності слід розташовувати біля входу, а не в прохідній зоні. Доступ до 

будівель та приміщень повинен бути забезпечений зручними пандусами 

(підйомниками) або ліфтами. Крім цього, в таких закладах повинні бути 

запроектовані гардеробні, доступні для користування людьми з інвалідністю. 

Також деталізовані і наведені чіткі приклади з розрахунками по 

правильному облаштування доступних зон обслуговування і відстаней між 

столиками. Туалети повинні бути не дуже маленькі за площею, щоб туди 

можна було увійти на візку. Це стосується не тільки площі санвузла, а й 

дверного отвору і під'їзду до нього. Такий туалет буде зручний і 

корпулентним відвідувачам в тому числі. 

Взагалі до чинників, що критично впливають на доступність кафе і 

ресторанів можна віднести: доступність офлайн-інфраструктури, внутрішня 

політика та навчання персоналу, комплексність і системність підходів до 

роботи з даною категорією клієнтів. 

Додатковими критеріями, які не впливають критично на доступність 

послуги, але є важливими, стали: доступність онлайн-інфраструктури – сайт 

(мобільний додаток), наявність дистанційних і спеціалізованих послуг, 

наявність і адаптованість спеціальних тарифів і пропозицій. 

Також ключовим фактором є адаптованість інфраструктури для 

відвідувачів з проблемами пересування, в тому числі тих, хто використовує 

інвалідні коляски – можливість потрапити в ресторан, під'їхати і 

розміститися за столиком, відвідати туалетну кімнату. 

Дуже важливим є вміння персоналу спілкуватися і розуміння, як 

правильно допомогти, відсутність страху і готовність піти назустріч в обліку 

індивідуальних потреб, наприклад, дати відвідувачам з вадами зору більш 

глибоку тарілку. При цьому залишається проблема в сприйнятті інвалідності 

як фактора, який може перешкодити іншим гостям, бути неприємним, 
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псувати настрій. 

Необхідно забезпечити вільний доступ до меню полегшує роботу 

персоналу у закладах харчування. Відвідувачі мають змогу самостійно 

ознайомитися з переліком страв і не відволікати офіціантів від роботи. 

Впровадження соціальних інноваційних технологій у ресторанній сфері 

приводить до збільшення кількості відвідувачів, до розширення асортименту 

продукції та способів її подачі, а також до пошуку нових оригінальних 

рішень ведення бізнесу, які підвищують конкурентоздатність закладів 

харчування та сприяють виходу сфери обслуговування на новий рівень 

сервісу. 

Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному 

бізнесі стає впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, 

буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і 

каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють 

віртуально подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, 

конгрес-центрів, вестибюля, подивитися повну інформацію про готельне 

підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою 

пільг і знижок, оцінити доступність номерів та ресторанів. Використання 

мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати 

потенційному гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє швидко і 

безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість. 

Важливу роль в забезпеченні доступності сервісного середовища 

готельно-ресторанної галузі відіграє держава, як гарант забезпечення 

соціальних потреб своїх громадян. Не є виключенням і Україна, яка має ряд 

законодавчих та нормативних актів, що регулюють соціальну сферу в 

державі, а також певну соціальну інфраструктуру, яка забезпечує та сприяє 

подальшому розвитку соціальних процесів. Слід зазначити, що в Україні 

ратифіковано ряд міжнародних правових актів в сфері захисту прав людей з 

інвалідністю та іншого маломобильного населення, що є обов’язковими до 

виконання. Основні положення цих актів були трансформовані в національне 

законодавство [10].  

Особливого значення для розвитку соціальних інновацій у готельно-

ресторанному бізнесі в Україні набуває дослідження практичного досвіду 

соціально-інноваційної діяльності провідних готельно-ресторанних 

комплексів  світу. Впровадження «Концепції універсального дизайну» є 

однією з сучасних  інноваційних тенденцій, здатною вирішити проблему 

доступності сервісу готелів та ресторанів для клієнтів з обмеженими 

можливостями. 

Інклюзивна дизайн-стратегія (універсальний дизайн або дизайн для 

всіх)   спрямована на проектування та наповнення різних типів середовищ, 

продуктів, комунікацій, інформаційних технологій і послуг, для забезпечення 

доступності та розуміння всіма клієнтами, відповідно для загального 

використання без необхідності адаптації. Універсальний дизайн припускає 

задоволення потреб будь-якого клієнта підприємств  готельно-ресторанної 

галузі на основі рівноправного використання, гнучкості, простоти і зручності 
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у використанні, сприйняття інформації незалежно від сенсорних 

можливостей користувачів, допустимість помилок з боку клієнта, 

забезпечення низького рівня фізичних зусиль при споживанні послуг. 

Всебічне використання  стратегії універсального дизайну потребує 

значних змін у самому проектуванні підприємств  готельно-ресторанної 

галузі (універсальне проектування). Насамперед проблема виникає у 

неспроможності застосування даного підходу готельними підприємствами, 

які функціонують на базі реконструйованих старих будівель. Архітектурні 

особливості таких об’єктів практично унеможливлюють перетворення 

планувальної організації будівлі та приміщень під вимоги універсального 

дизайну. 

Інклюзивна дизайн-стратегія в загальному розумінні – це процес 

створення просторів, предметів максимально зручних для всіх клієнтів, 

незалежно від їхнього віку, фізичних чи когнітивних можливостей, без 

необхідності використання допоміжних чи компенсаційних засобів або 

вузько спрямованих спеціалізованих рішень. Наприклад, відсутність 

пандусів, сходинок або порогів біля входу у будівлю зробить її 

пристосованою як для людини з порушеннями опорно-рухового апарату, так 

і для людей з дитячою коляскою або транспортним візком; зовні стандартні, 

але ширші двері будуть зручними і для людини на інвалідному візку, і для 

будь-якої особи з валізами у руках [10, 11]. 

Організація безбар'єрного простору всередині готельного комплексу 

допоможе  створити конкурентну перевагу і залучити ширше контингент 

споживачів крім гостей з обмеженими можливостями та членів їх сімей, а 

саме сімей з маленькими дітьми, людей, що мають тимчасові обмеження в 

плані пересування, групи людей похилого віку. 

Не варто забувати і про те, що у всіх готелях, здатних приймати гостей 

з обмеженими можливостями, персонал необхідно спеціально навчати роботі 

з цією категорією постояльців. До посадових інструкцій швейцара, офіціанта, 

покоївки варто включити пункт про допомогу людям з обмеженими 

можливостями. На частку покоївки, мабуть, доведеться велика частина 

турбот: сміття і грязь в незвичних місцях, кути кімнати, ліжка і крісла 

можуть бути забруднені колесами і т. п. 

За статистикою, 70% особливих потреб ніяк не проявляються зовні, 

тому важливо розробити інструкції для персоналу готелю щодо взаємодії з 

гостями, які мають особливі потреби, а також інструкції для гостя по 

взаємодії з персоналом готелю, так як багато хто з них навіть не 

припускають, яку допомогу вони можуть отримати і як повідомити про це 

персоналу готелю. 

Організація безбар'єрного простору вимагає від керівництва готелів 

певної соціальної і юридичної відповідальності. А це, в свою чергу, здатне 

вплинути на якість надаваних послуг. 

Таким чином, соціальні інновації в готельно-ресторанному бізнесі 

допоможуть створити конкурентну перевагу і залучити більший контингент 

споживачів крім гостей з обмеженими можливостями та членів їх сімей, а 



 

500 
 

саме сімей з маленькими дітьми, людей, що мають тимчасові обмеження в 

плані пересування, групи людей похилого віку. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ И СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
 

Вступление. Вопросам исследования социально-экономической 

ситуации, состояния уровня и качества жизни населения в Украине на 

различных этапах ее исторической эволюции всегда уделяется достаточно 

много внимания. Однако каждый новый этап привносит новые 

характеристики социального и экономического развития украинского 

общества, поэтому эта тема будет всегда оставаться актуальной. 

http://opu.ua/upload/files/hsf/sm/Sbornik%20XI.pdf
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Социально-экономическая ситуация в любой стране и состояние 

уровня и качества жизни ее населения, без сомнения, находятся в тесной 

связи и взаимозависимости. Повышение уровня и качества жизни населения 

сегодня является главной целью и конечным результатом воспроизвод-

ственной деятельности общества. 

С одной стороны, оно выступает главным критерием развития 

общественного производства. Исходя из достигнутого уровня и качества 

жизни, можно судить о «качестве» национальной экономики, о степени 

эффективности удовлетворения комплекса многообразных потребностей 

общества. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека, является необходимой предпосылкой нормального 

функционирования украинской экономики, повышения ее конкурентоспособ-

ности, обеспечения социально-политической стабильности в обществе. 

С другой стороны, состояние уровня и качества жизни населения 

зависит от степени развитости общественного производства, от его целевых 

ориентиров, структуры и масштабов. В данном случае, качество жизни 

выступает как результат общественного производства. В целом, «обществен-

ное воспроизводство играет приоритетную роль в формировании многих 

граней качества жизни (качество трудовой жизни, качество человеческих 

ресурсов, качество образования и т.д.) и моделей качества жизни, 

отражающих рефлексию его текущего состояния» [1, с.180-181]. 

Системный подход к исследуемой проблеме предполагает рассмотре-

ние основных индикаторов развития экономики Украины, анализ их динами-

ки, соизмерение с соответствующими показателями других стран выявление 

причин вызвавших их изменение, раскрытие тенденций развития этих 

обобщающих показателей и оценивание их влияния на уровень и качество 

жизни населения. 

Уровень развития экономики страны является определяющим факто-

ром общего благосостояния общества, поэтому основные экономические 

индикаторы используются и в качестве обобщающих показателей уровня и 

качества жизни его населения. 

Для оценки уровня и качества жизни населения используются 

количественные, качественные и интегральные показатели. 

Наиболее наглядными и часто используемыми являются количествен-

ные показатели. В первую очередь это объем валового внутреннего продукта 

(ВВП), национальный доход, это ВНП или национальный доход на душу 

населения. 

Результаты исследования. Украина к 90-м годам ХХ столетия 

обладала достаточно высокоразвитым экономическим и промышленным 

потенциалом, основанным на крупном машинном производстве. Она 

успешно развивала ракетостроение, авиационную, автомобильную и 

станкостроительную, металлургическую промышленность, нефтепереработ-

ку и нефтехимию. По состоянию на 1991 год УССР была одним из немногих 

мест в мире, где строили авианосцы, самолеты и космические ракеты. 

Украина владела третью промышленной мощи СССР, имея, по сути, вторую 
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экономику среди всех республик. По данным Всемирного банка ее валовой 

внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности 

(ВВП по ППС), в 1990г. составлял 29,6% от уровня России, а ВВП на душу 

населения по ППС – 112%[2]. 

На момент распада Советского Союза, Украина была одним из 

мощнейших государств Европы. Ее ВВП в 1990 году составлял 81,5 млрд. 

долл., и был больше, чем ВВП в таких странах, как Польша (66 млрд. долл.), 

Венгрия (34,7 млрд. долл. (1991г.)), Болгария (20,6млрд. долл.), Румыния 

(39млрд. долл.), Чехия (40,5млрд. долл.), Португалия (78,7млрд. долл.) [2]. 

Однако после получения независимости, Украина оказалась в 

состоянии глубокого кризиса стартового периода трансформации 

экономической системы и институциональных проблем, следствием чего 

стала потеря практически всего своего народнохозяйственного потенциала. 

Если принять за 100% уровень ВВП Украины в 1990 г., то уже в 1995 г. 

его объем составлял 47,8%, а в 1999 г. – 60% (табл. 1). Такой спад «…вдвое 

превысил глубину падения американской экономики в годы Великой 

депрессии» [3]. 

Таблица 1 

Темп роста ВВП к 1990г., % [4]. 

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 99 2000 2001 2002 2003 2004 

Уровень ВВП, 

в % к 1990 г. 
100 91,3 82,3 70,6 54,4 47,8 43,0 41,7 40,9 40,8 43,2 47,2 49,7 54,4 61,0 

 

Окончание таблицы 1 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Уровень ВВП, 

в % к 1990 г. 
62,9 67,5 72,7 74,3 63,3 65,9 69,5 69,7 69,7 64,9 58,5 59,9 61,4 63,4 

ВВП, как весомый макроэкономический индикатор, с одной стороны, 

показывает состояние национальной экономики, скорость ее развития. 

Однако, с другой стороны, учитывая, что ВВП по определению - это 

стоимость произведенных в стране товаров и услуг, используемых для 

конечного потребления, а конечная продукция в основной своей части 

потребляется населением, его также можно рассматривать как показатель, 

характеризующий уровень общего благосостояния ее населения. 

Номинальный ВВП Украины в национальной валюте все годы 

независимости характеризуется практически постоянным ростом (исключая 

кризисный 2009 г.), [5], но это не всегда свидетельствовало о положительных 

изменениях в экономике страны. 

Отображая итоги экономической деятельности страны в текущих 

ценах, он может увеличиться в результате как роста производства и потреб-

ления товаров и услуг, так и вследствие роста цен. Это не дает возможности 

при помощи номинального ВВП сравнивать эти итоги в разные годы, а также 

осуществлять сравнительный анализ развития экономик различных стран.  

Поэтому, с целью устранения влияния данных факторов, динамику 

экономического развития страны предпочтительнее рассматривать, во-
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первых, при помощи номинального ВВП, выраженного в долларах США, что 

больше соответствует реальности, а, во-вторых, используя реальный ВВП, 

показывающего действительное увеличение количества потребленных 

товаров и услуг. Во всем мире рост экономики определяют именно по 

динамике изменения реального ВВП в долларовом выражении. Именно 

реальный ВВП в долларовом эквиваленте служат базовым показателем для 

мировой статистики и рейтингов, в том числе по уровню жизни. 

В 2014 и 2015гг. в экономике Украины произошло существенное 

снижение показателей номинального ВВП в долларовом эквиваленте. И, 

несмотря на их рост, в 2016 и в 2017 гг. (более чем на 20%), абсолютная 

величина ВВП по-прежнему очень далека от докризисных параметров 

экономического развития 2013 г. (табл.2). 

 

Таблица 2 

Динамика номинального ВВП Украины в 2013 – 2017 гг.[2, 4] 

Год 

Номиналь 

ный ВВП, 

млн. грн. 

Изменения к 

предыдущему 

году, 

млн. грн. 

Изменения 

к предыду 

щему году, 

% 

Номинальный 

ВВП, млн. 

долл. США 

Изменения к 

предыдущему 

году, млн. 

долл. США 

Изменения к 

предыдущему 

году, % 

2013 1 522657   183310   

2014 1 586915 64258 +4,2 133503 -49807 -27,2 

2015 1 988544 401629 +25,3 91031 -42472 -31,8 

2016 2 383536 394992 +19,8 93356 +2325 +2,5 

2017 2 982920 599384 +25,1 112154 +18798 +20,1 

 

 Среди наших "соседей" по росту номинального ВВП в 2017г.: Россия, 

где показатель вырос на 22,7%, Судан - на 22,9%, Свазиленд - на 18,5%, 

Южно-Африканская республика - на 18%. А в целом мировой номинальный 

ВВП с 2016 по 2017 год вырос на 7,8% [7]. 

Высокий рост номинального ВВП достигнутый в Украине фактически 

был обеспечен инфляцией. Потребление же товаров и услуг осталось 

прежним. 

В 2017 году в Украине по данным Всемирного банка инфляция 

выросла на 22,0% [9]. Это тоже один из самых высоких показателей в мире. 

Выше чем нас инфляция была в Судане (32,9%), Ливии (24,4%), Египте 

(22,9%), Демократической республике Конго (41,7%), Аргентине (25,3%), 

Анголе (31,1%) [7]. 

Как отмечал по этому поводу исполнительный директор 

Международного фонда Блейзера Олег Устенко: «Есть огромное отличие 

между показателями номинального и реального ВВП. Номинальный ВВП 

имеет больше статистического интереса, нежели смысловой нагрузки. 

Правильно смотреть на реальный рост и реальные изменения. 20% был бы 

хорошим показателем, если бы это было за счет низкого уровня инфляции и 

высоких темпов роста, но в реальности это происходит за счет нагнанной 

инфляции, и предмета для гордости нет. Реальный экономический рост у нас 

один из самых низких среди стран с развивающимися рынками. Он почти в 
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два раза ниже, чем средние темпы роста по этой группе стран…. Но даже при 

заявленных темпах развития для восстановления экономики страны до 

уровня 2013 года понадобится не менее 15 лет» [7]. 

Данные по реальному ВВП ежегодно публикуются (табл. 3). У 

Украины падение этого индикатора в 2017 по сравнению с 2013 составило 

11,6%: - 6,6% - 9,8% + 2.3% + 2.5%. В 2018 г. темпы роста реального ВВП 

достигли уже 3,3% [8]. Однако такой рост для украинской экономики 

абсолютно недостаточен. По мнению одних экспертов, для стран 

относящихся к группе «развивающихся рынков» (куда входит и Украина), 

для успешного решения своих социально-экономических проблем 

необходимо обеспечить темпы экономического роста, превышающих 5% [9]. 

Другие, считают, что для этого необходимо, чтобы рост реального ВВП 

Украины был на уровне 8-10% [12].Однако, по прогнозу Всемирного банка 

рост ВВП в Украине ожидается в 2019 г. только на уровне 2,9%, в 2020 г. - 

3,4%, в 2021 г. – 3,8% [11]. Очевидно, что даже если бы Украине и удалось 

достичь таких темпов роста, они всё равно недостаточны для стабильного 

развития экономики. 

 

Таблица 3 

Динамика роста реального ВВП Украины. [6] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Рост реального ВВП, % 0,0 -6,6 -9,8 2,3 2,5 

 

Социально-экономическая ситуация в стране зависит от изменения не 

только объема ее ВВП, но и доходов ее жителей. 

Если рассматривать развитие национальной экономики в течение 

продолжительного периода времени, то очевидно, что из всех имеющихся 

показателей характеризующих, в той или иной степени, уровень и качество 

жизни ее среднестатистического гражданина и позволяющих проводить 

межстрановые сравнения, наиболее применяемыми являются: номинальный 

ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте, реальный ВВП на душу 

населения, ВВП на душу населения на основе паритета покупательной 

способности (ППС), а также валовой национальный доход (ВНД) на душу 

населения. 

Данные о динамике этих индикаторов за 2013 - 2017 г.г. (табл. 4) 

свидетельствуют о том, что, несмотря на рост в 2016 и 2017 гг., абсолютные 

значения практически всех из них (кроме ВВП на душу населения на основе 

ППС) все еще существенно ниже показателей 2013 г. 

Учитывая, что индекс ВНД на душу населения в долларовом 

эквиваленте является одним из базовых в международной статистике, и 

большинством ученых-экономистов воспринимается как индекс уровня 

жизни или благосостояния в стране, считаем необходимым дать ему более 

детальную характеристику. 
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Таблица 4 

Динамика показателей ВВП и ВНД на душу населения в Украине [6, 15] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Номинальный ВВП на душу населения, долл. США 4030 2949 2016 2072 2515 

Реальный ВВП на душу населения в постоянных 

ценах 2010 года, долл. США 
3160 3124 2829 2906 2992 

ВВП на душу населения, ППС, в текущих ценах 

(международных долл.) 
8630 8684 7949 8270 8667 

ВНД на душу населения, долл. США 3800 3560 2650 2310 2390 

 

Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI) — 

это совокупная рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в 

течение года на территории государства (то есть ВВП), плюс доходы, 

полученные гражданами и организациями страны из-за рубежа, минус 

доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. 

ВНД является одним из ключевых показателей экономического 

развития страны. Для большинства стран мира показатели ВНД и ВВП 

различаются незначительно и часто считаются взаимозаменяемыми. 

Подсчетом ВНД на душу населения стран мира занимается Всемирный 

банк. ВНД на душу населения (ранее ВНП на душу населения) – это 

отношение валового национального дохода, пересчитанного в долларах 

США по методу Атласа (разработан Всемирным банком), к среднегодовой 

численности населения. 

Этот показатель даёт представление о количестве произведённых 

товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя страны. Для 

сопоставления с другими странами ВНД, оцененный в национальной валюте, 

обычно переводится в доллары США по официальному обменному курсу. 

Чтобы сглаживать колебания цен и валютных курсов, Всемирный банк 

разработал специальный метод конвертации Атласа, в котором используется 

коэффициент пересчета, учитывающий средний курс за определенный год и 

два предыдущих года с поправкой на различия в темпах инфляции между 

рассматриваемой страной и странами большой пятерки (Великобританией, 

Германией, США, Францией и Японией). С 2001 г. вместо них берутся 

данные по Великобритании, странам еврозоны, США и Японии [16]. 

По методологии Всемирного банка все страны мира делятся на три 

группы: 

1. Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от 12,616 

долл. США и выше). 

2. Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от 1,036 до 

12,615 долл. США). 

3. Страны с низким уровнем дохода на душу населения (от 1,035 долл. 

США и ниже). 

В рейтинге стран и мира по размеру ВНД на душу населения за 2017 г. 

Украина оказалась в группе стран со средним уровнем дохода и заняла 158 
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место (из 216) с показателем 2310 долл. США. (Для сравнения: в Грузии 

объем ВНД на душу населения составил 3810 долл.; в Беларуси – 5600 долл.; 

в Болгарии – 7470 долл.; в России – 9720долл.; в Венгрии – 12570 долл.; 

Польше – 12680 долл.) [17]. 

В рейтингах стран мира за 2017 г. по:  

 - объему ВВП на душу населения на основе паритета покупательной 

способности (ППС) Украина заняла 112 место (из 185); 

  - величине ВВП на душу населения в постоянных ценах 2010 года 

(долл. США) Украина разместилась на 124 месте (из187) [18]; 

- номинальному ВВП на душу населения (долл. США) Украина 

расположилась на 132 месте (из 190) [19]. 

Существенное отставание Украины от своих соседей и других стран 

Европы по основным индикаторам состояния экономики, являющимися 

одновременно и обобщающими показателями уровня и качества жизни 

населения, обусловлено ее сырьевой направленностью и, как следствие, 

высокой зависимостью от конъюнктуры мировых рынков. 

Об экспортной ориентации экономики убедительно свидетельствует 

доля экспорта в ВВП Украины, составившая в 2017 г. 47,9% [4]. При этом 2/3 

товарного экспорта сегодня составляет сырьевая продукция или продукция с 

низкой добавленной стоимостью. Анализ динамики структуры товарного 

экспорта Украины (табл. 5) показывает, что доля экспорта машин, 

оборудования и транспорта (продукция с наибольшей добавленной 

стоимостью) в 2017 г. была в 3,5 раз меньше доли экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, а в 2013 г. 

она была меньше только в 1,6 раза. 

 

Таблица 5 

Динамика товарной структуры украинского экспорта [13]. 

Название 

товаров 
2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

(I полу-

годие) 

2018 

(I полу-

годие) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Продовольственные 

товары и с/х продукция 
26,9% 30,9% 38,2% 42,0% 41,0% 42,0% 36,7% 

Минеральные продукты 7,3% 7,6% 6,8% 6,3% 7,3% 7,9% 7,1% 

Топливно-энергетические 

товары 
4,5% 3,7% 1,3% 1,2% 1,8% 1,7% 1,8% 

Продукция химпрома, 

каучук 
8,1% 6,8% 6,7% 5,4% 5,1% 4,8% 5,4% 

Кожсырье, мех, и изделия 

из них 
0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 

Древесина и целлюлозно- 

бумажные изделия 
3,8% 4,2% 4,5% 4,6% 4,0% 3,8% 4,5% 

Текстиль, текстильные 

изделия, обувь 
1,6% 1,8% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,3% 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изделия из камня, стекла, 

керамика 
0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Металлы и изделия из них 27,8% 28,2% 24,8% 23,0% 23,4% 23,0% 26,9% 

Машины, оборудование и 

транспорт 
16,8% 13,7% 12,5% 12,0% 11,7% 11,4% 11,8% 

Другие товары 2,1% 1,9% 1,9% 2,1% 2,3% 2,1% 2,3% 

Удельный вес высокотехнологического экспорта в общем экспорте 

продукции перерабатывающей промышленности в Украине составляет 

только 6%, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 20-

25% [22, с. 30]. 

Между тем структура экспорта страны определяет динамику 

показателей уровня и качества жизни ее населения. Иначе говоря, чем 

больше в структуре экспорта страны продукции с высокой добавленной 

стоимостью, тем больше у нее объем ВВП на душу населения. 

Практически треть нашего экспорта — продукция сельского хозяйства. 

Аграрный экспорт составляет около 40% всей валютной выручки Украины, 

каждый третий доллар от экспорта Украина заработала на сельско-

хозяйственной продукции. 

Это означает, что на обеспечение макроэкономической стабильности в 

стране существенно влияет уровень мировых цен на агропромышленную 

продукцию. В условиях замедления темпов роста мировой экономики, 

неизбежно происходит ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных 

рынках, что, в свою очередь, приводит к снижению украинского сырьевого 

экспорта, в частности, экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Между тем, удельный вес агропромышленного комплекса (АПК) в 

ВВП Украины продолжает расти практически все последние годы (рис.1). 

Здесь уместно отметить, что ускорение развития украинской экономики в 

2018 г. до 3.3% во многом обеспечено высокими темпами роста именно 

сельскохозяйственного производства[8]. 
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Рисунок 1 - Динамика доли АПК в ВВП Украины, % [4]. 



 

508 
 

При этом стратегической целью является увеличение доли АПК в ВВП 

до 25% [14]. 

Однако чем больше экономически развита страна, тем меньше доля 

сельского производства в структуре ее ВВП. Например, по объему выпуска 

продукции сельского хозяйства Франция занимает третье место среди 

развитых стран мира и первое – в Европе, но на долю сельского хозяйства 

приходится только 2,4% ее ВВП [20]. 

Напротив, наибеднейшие страны мира имеют наибольшую долю 

сельского хозяйства. В частности, удельный вес сельского хозяйства в 

валовом внутреннем продукте Нигерии равен сегодня 20,9% [21, с.55]. 

Наглядным следствием проблем сырьевой экономики является превращение 

и Украины в одну из беднейших стран мира. Так, в частности, по данным 

ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, 

подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, 

Украина заняла 123-е место из 140 стран по уровню личного богатства 

населения, показатель которого на середину 2018 года составлял 1563 долл. 

США. Впереди Украины – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения 

(2306 долл.) Бангладеш (2332 долл.), Лесото (2640 долл.). Ниже Украины в 

списке – Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 

долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.) [23]. 

Выводы и научная новизна. Таким образом, все вышеизложенное 

позволяет нам утверждать, что то приоритетное внимание, которое сегодня 

уделяется росту сельскохозяйственного производства и одновременное 

пренебрежение проблемами развития промышленного потенциала, во-

первых, неизбежно окончательно превратит Украину в одну из беднейших 

стран мира, во-вторых, упрочит за нашей страной роль сырьевого придатка 

мировой экономики. 

Только коренная переориентация развития экономики с сырьевого 

направления на создание высокотехнологических отраслей может обеспечить 

более динамичный и устойчивый экономический рост. 

Экономическая стратегия высокотехнологичной индустриализации 

должна основываться на эффективной государственной политике 

регулирования нацеленной в частности на: 

 - реальное улучшение инвестиционной привлекательности; 

 - стимулирование развития высокотехнологических отраслей 

производящих конкурентоспособную продукцию с высоким содержанием 

добавленной стоимости; 

 - развитие малого и среднего бизнеса, технологического 

предпринимательства; 

 - рост занятости и доходов населения. [24]. 

Важнейшим результатом перехода к новой экономической модели 

развития будет неизбежный рост основных индикаторов состояния 

украинской экономики, внутреннего потребительского спроса, а, 

следовательно, и повышение уровня и качества жизни ее населения. 

Однако до тех пор, пока в экономике Украины активно происходит 



 

509 
 

процесс деиндустриализации, цель повышения уровня и качества жизни 

населения имеет в значительной мере декларативный характер. 
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ГЛОБАЛЬНІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ: 

АНАЛІЗ ТА МІСЦЕ В НИХ УКРАЇНИ 

 

Вступ. Інфраструктура відіграє провідну роль в стимулюванні 

економічного розвитку держави. Адже реалізація  інфраструктурних проектів 

може стати важливим імпульсом для економічного зростання. По-перше, 

будівництво і модернізація інфраструктури створюють попит для суміжних 

галузей, а відповідно, стимулюють сукупний попит в країні. По-друге, 

транспортна інфраструктура забезпечує міжнародні, міжрегіональні зв’язки, 

сприяє безпосередньому розвитку міжнародної торгівлі. Розуміючи цю 

значущість інфраструктурних проектів для економічного розвитку, світовою 

економічною спільнотою останнім часом приділяється величезні зусилля для 

реалізації інфраструктурних проектів. За оцінками міжнародних експертів 

щорічно інвестиції в інфраструктурні проекти перевищують 2,5 млрд. дол. 

Результати дослідження. Розвитку інфраструктури в усі часи 

приділялася величезна світової спільноти. Про це свідчать численні історичні 

факти, що висвітлюють особливості торгівельних розбудови шляхів між 

країнами та континентами.  

Сьогодні керівництвами багатьох держав приділяється саме розбудові 

транспортної інфраструктури як основи забезпечення мобільності та 

підтримання стабільних торгівельних зв’язків в глобальному просторі. 

Досить активні зусилля в напрямку забезпечення глобального 

інфраструктурного розвитку наразі реалізують Китаєм. Масштабнішим 

інфраструктурним проектом останнього десятиріччя, що реалізується за 

ініціативи КНР, є проект відновлення «Великого шовкового шляху» під 

назвою «Один пояс – один шлях». Ініціатива «Один пояс – один шлях», що 

об’єднує інтеграційні проекти розвитку окремих країн в рамках створення 

«Економічного поясу Шовкового шляху» та «Морського Шовкового шляху 

https://www.economy-web.org/?p=382
https://iser.org.ua/uploads/pdf/NEPmini_ua.pdf
https://news.finance.ua/ru/news/-/436881/ukraina-zanyala-123-mesto-v-mire-po-urovnyu-bogatstva-grazhdan
https://news.finance.ua/ru/news/-/436881/ukraina-zanyala-123-mesto-v-mire-po-urovnyu-bogatstva-grazhdan
https://zn.ua/macrolevel/novaya-ekonomicheskaya-strategiya-dlya-ukrainy-_.html
https://zn.ua/macrolevel/novaya-ekonomicheskaya-strategiya-dlya-ukrainy-_.html
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ХХІ століття», вперше була публічно висвітлена у 2013 році Си Цзиньпіном 

під час візиту до Казахстану й Індонезії [1]. Фактично ставлячи, за мету 

вирішення проблеми нерівномірності регіонального розвитку західних 

регіонів Китаю за рахунок забезпечення їм доступу на світовий ринок 

шляхом будівництва транспортних коридорів, китайське керівництво всіляко 

ініціює поглиблення співробітництва  країн в рамках розвитку 

інфраструктури залізниць та об’єктів ядерної енергетики, залучення 

міжнародних інвестицій задля розширення експортних відносин з Євразією.  

Вже сьогодні в рамках даної китайської ініціативи об’єднано потенціал 

близько 60 країн євразійського континенту та на різних стадіях реалізації 

знаходить 900 інфраструктурних проектів [2].  Інвестуючи в проекти 

будівництва і модернізації інфраструктури, КНР активно розвиває 

стратегічне партнерство з країнами центральноазіатського, європейського та 

інших регіонів.  

В центральноазіатському регіонів (Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизія, Туркменія та інші) реалізуються, в першу чергу, такі 

транспортно-логістичні проекти розвитку, як  модернізація портової інфра-

структури Ляньюньган та Актау на Каспійському морі,  будівництвом сухого 

порту в Хоргос та нового залізничного коридору «Казахстан – Туркменія – 

Іран» протяжністю 900 км, «Узбекистан – Киргизія – Іран» , міжнародного 

транспортного коридору «Західна Європа – Західний Китай», організація 

курсування контейнерних поїздів, будівництво об’єктів транспортно-

логістичної інфраструктури тощо [3]. В цілому за період 2010-2016 роки 

загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з Китаю в економіку лише 

Казахстану  та Киргизії становив 11398 та 1827,2 млн. дол. відповідно (рис. 

1), а кумулятивна допомога таким країнам Центральної Азії, як Казахстан, 

Узбекистан, Киргизія, Таджикистан  за 2010-2014 роки – 11615,2  млн. дол. 

(рис. 2). 
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Рисунок 1 – Розмір вагових прямих іноземних інвестицій з Китаю  

в Казахстан та Киргизію протягом 2010-2016 років [4] 

 

Масштабні проекти за фінансової підтримки Китаю реалізуються в 

Туркменії та Узбекистані. Так, в рамках двохсторонньої взаємодії  між 
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Китаєм та Туркменією вже наразі повністю укомплектовано тепловозами та 

вагонами  китайського виробництва пасажирський парк, введено в 

експлуатацію залізничну магістраль «Казахстан – Туркменія – 

Іран»,завершено роботи з будівництва залізниця «Туркменія – Афганістан – 

Таджикистан» тощо. В Узбекистані реалізовано проект електрифікації 

залізничної ділянки «Ангрен – Пап», в рамках якого побудовано 19 км 

стратегічний для скорочення часу транспортування вантажів з Китаю тунель 

під перевалом Камчик. Реалізується і Меморандум співробітництва між КНР 

та  Таджикистаном в рамках проекту відродження «Шовкового шляху» та  

підвищення транспортної доступності Таджикистану. За фінансової 

підтримки «піднебесної» на засадах технологічного партнерства вже наразі 

побудовано три стратегічно значущі для країни залізничні тунелі, 

протяжністю 3543 км та вісім мостів, довжиною в 683,2 м [5, 20-23.]. 
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Рисунок 2 – Обсяг кумулятивної допомоги Китаю країнам  

Центральної Азії за період 2010-2014 роки [4] 

 

Активно долучається до реалізації інфраструктурних проектів в рамках 

програми «Один пояс – один шлях» й Росія. Завдяки підтримки розвитку 

Транссибірської магістралі, що є важливою магістраллю для доставки 

китайських вантажів в країни ЄС, Росія має провідні позиції в проекті «Один 

пояс – один шлях». В рамках проекту «Економічного поясу Шовкового 

шляху» на території Росії з залученням китайських інвестицій та спеціалістів 

на різних стадіях реалізації такі найбільш значущі інфраструктурні проекти 

розвитку, як: 

- проект будівництва термінально-логістичного центру «Білий Раст» 

загальною площею 1,79 млн кв. м., що являє собою багатофункціональний 

логістичний центр з консолідації та транзиту, зберігання, збору та розподілу, 

митного оформлення вантажів [6];  

- проект розвитку залізничної інфраструктури «Белкомур», що 

пов'язаний з будівництвом залізничної магістралі «Архангельськ – Сиктивкар 

– Солікамск» протяжністю в 1161 км, з яких 712 км – будівництво нової 

залізничної лінії  та 450 км – реконструкція існуючих ділянок [6]; 

- проект будівництва термінально-логістичного центру «Восточний» 
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загальною площею 104,6 га, в рамках якого реконструйовано та 

електрифіковано залізничну інфраструктуру станції «Електроуглі» [7]; 

- проект реконструкції залізничної інфраструктури та станції на 

ділянці «Биробиджан – Ленінськ» задля підвищення пропускної здатності та 

в його рамках будівництво мосту через річку Амур в районі с. 

Нижнеленінське [8]; 

- проект будівництва мультимодального транспортно-логістичного 

центру «Фрейт Вілладж Ворсіно» на базі індустріального парку «Ворсіно» 

для обслуговування вантажопотоків на ділянці Гуанчжоу - Ворсіно 

Калужської області; 

- проект будівництва високошвидкісної магістралі «Євразія» як 

трансконтинентальної транспортної мережі, що проходитиме територією 

Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану та Китаю, загальною  

протяжністю в 9,5 тис. км, та в якості потенційної його ділянки проект 

високошвидкісної магістралі «Москва – Казань» протяжністю 770 км тощо 

[9-10]. 

Розвиває взаємовідносини з КНР в рамках проекту «Один пояс – один 

шлях» й Білорусь. Після підписання Меморандуму про співпрацю у 2014 році 

на території Білорусі реалізуються численні інфраструктурні проекти, як в 

сфері розвитку залізничного транспорту та транспортно-логістичного 

обслуговування, так в галузі створення високотехнологічних виробництва, 

енергетики і переробної промисловості. Серед вагомих результатів співпраці 

Китаю та Білорусі варто виділити реалізацію проекту будівництва 

індустріального парку «Великий камінь», що включає й створення на його 

території логістичного парку для переробки контейнерних вантажів [11]. 

Іншими проектами китайсько-білоруського партнерства є проект з оновлення 

рухомого складу білоруських залізниць, електрифікації залізничних ділянок 

«Молодечно – Гудогай», «Гомель – Жлобин – Осипович» та «Жлобин  - 

Калинковичі», будівництво шосе «Бобруйськ – Жлобин» та автомобільної 

дороги «Жлобин – Гомель». В цілому за весь період реалізації проектів 

китайсько-білоруського партнерства має бути інвестовано близько 3,3 млрд. 

дол., з яких 0,8 млрд. дол. складуть інвестиції безпосередньо в 

інфраструктуру. Починаючи з 2013 по 2017 рік для реалізації різного роду 

проектів КНР інвестувала в інфраструктуру Білорусі  близько 1,3 млрд. дол. 

(рис. 3) [12].  

Варто зазначити, що окрім реалізації проектів розвитку інфраструктури 

для покращення міжконтинентального сполучення в напрямку Азія - Європа 

наразі країнами активно розвиваються мультимодальні контейнерні 

перевезення в китайському напрямку. Зокрема, лише через територію 

Білорусі в азіатсько-європейському сполученні курсує 8 контейнерних поїздів 

таких, як Китай – Польща (Ченду – Лодзь); Китай – Німеччина (Чжэнчжоу – 

Гамбург); «Новий шовковий шлях» Китай – Німеччина (Чунцін – Дуйсбург); 

«BMW» Німеччина – Китай (Лейпциг – Шеньян); «Сауле» Литва – Китай; 

DHL Китай через Забайкальськ – СНД/ЄС; «Форд» Німеччина – Китай 

(Дуйсбург – Чунцин, через Достик); Китай (Ухань) – Польща/Чехія [13].  
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Рисунок 3 - Обсяги фінансування Китаєм  інфраструктурних  

проектів розвитку Білорусі протягом 2013-2017 років [12] 

 

Не менш значними для покращення транспортного сполучення між 

Європою та Азією є й інфраструктурні ініціативи країн ЄС. Одним із перших 

проектів, що був ініційований країни ЄС для забезпечення транспортної 

єдності в рамках співтовариства, став проект створення системи 

пан’європейських транспортних коридорів, ініційований на  ІІ 

пан’європейській конференції з транспорту на  рстрові Крит у 1994 р. В 

рамках даного проекту було визначено географічне проходження 10 

пан’європейських (критських) коридорів на території Центральної та Східної 

Європи, а саме: І – «Північ – Південь», ІІ – «Схід – Захід»: «Берлін — 

Нижній Новгород», ІІІ – «Брюсель — Київ», IV – «Дрезден/Нюрнберг —

Стамбул», V - «Схід – Захід»: «Венеція — Київ», VI – «Гданьськ — Брно», 

VII – «(Дунай) північний-захід — південний-схід», VIII – «Дуррес  — 

Варна», IX- «Хельсинки — Александруполіс» та Х – «Зальцбург — 

Салоники» [14]. З часом проект створення пан’європейських (критських) 

коридорів було трансформовано в проект створення Транс’європейська 

транспортна мережа (TEN-T), керівні принципи якого встановлено 

Постановою Європейського Парламенту та Ради у 1996 році.  

Зі зміною геополітичних та економічних ситуацій, трансформувала й 

політика ЄС у сфері реалізації проекту Транс’європейська транспортна 

мережа (TEN-T). Сьогодні проект TEN-T передбачає створення 

всеохоплюючої (інфраструктурні проекти заплановано для реалізації до кінця 

2050 року) та базової (включає 9 коридорів у трьох напрямках «Схід-Захід», 

«Північ – Південь» та діагональні коридори) мережі задля вирівнювання 

інфраструктурних дисбалансів між країнами ЄС [15].  

За роки реалізації даного проекту в ряді європейських країн відбулося 

суттєве покращення рівня інфраструктурного розвитку. Серед найбільш 

масштабних досягнень даного проекту варто виділити такі  проекти: 

- модернізації для розширення пропускної здатності залізничних 

ділянок:  «Vamdrup-Vojens» (Данія), «Ringsted to Rødby», «Coleraine-Derry» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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(Північна Ірландія), «Warszawa Wlochy-Grodzisk Mazowiecki» (Польща), 

«Strymonas – Toxotes – Alexandroupoli», «Tábor-Sudomìøice u Tábora» (Чехія), 

«Nemanice-Sevetin» (Чехія), «Barcelona-France»; 

- електрифікації ділянок залізниць: «Copenhagen-Esbjerg» (Данія), 

«Manchester-Liverpool»; 

- будівництва нового залізничного сполучення «Copenhagen-

Ringsted», між аеропортом Munich та Salzburg, «Ebensfeld-Erfurt» та 

високошвидкісних залізничних магістралей «Madrid-Galicia-Portugal», 

«Valladolid-Burgos-Vitoria»;  

- спорудження залізничних тунелю через Hallandsås, в Gothenburg,  та 

мосту через річку Драу; 

- будівництва контейнерного терміналу в Південно-Західній Франції, 

інтермодального терміналу «Melnik» в Болгарії та «Wörgl» в Австрії, 

вантажного терміналу «Wolfurt» в Австрії, залізничного терміналу «Muelle 

Prat» в , інтермодальної станції «Interzalia» в Залі; 

- модернізації рухомого складу та розвитку контейнерних 

перевезень; 

- вдосконалення системи управління рухом поїздів та впровадження 

нового залізничного обладнання ERTMS тощо. 

В цілому за даними Європейської комісії з початку реалізації програми 

TEN-T до кінця 2013 року для розвитку інфраструктури та формування 

єдиного транспортно-логістичного простору ЄС було реалізовано лише в 

транспортному секторі близько 662 проектів загальною вартістю 6,95 млрд. 

євро (рис. 4) [16]. 
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Рисунок 4 - Кількість та обсяг фінансування проектів розвитку  

транспортної інфраструктури в рамках програми TEN-T за період  

2007-2913 роки [16] 

 

Значні інфраструктурні програми наразі реалізуються і в рамках 

створення транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія під назвою 
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ТРАСЕКА (ТRACECA – Transport Corridor Europe Caucasus Asia), який було 

ініційовано ще на початку 90-х років Європейською комісією в рамках 

програми технічної підтримки TAСIS. Сьогодні проект ТРАСЕКА охоплює 

інфраструктурні проекти в 10 країнах, спрямовані на формування 

інфраструктури для мультимодальних перевезень з інтеграцією до 

європейської мережі TEN-T. За період з 1996 по 2009 роки за інвестиційної 

підтримки ЄС реалізовано 14 інфраструктурних проекти, загальною вартістю 

50,9 млн. євро. Більшість із них стосувалися розвитку мультимодальних 

перевезень та інфраструктури залізниць і включали такі проекти, як [17]: 

- модернізація залізниць Кавказу (1995-1996 рр., вартість – 5млн. 

євро);   

- придбання та монтаж обладнання для переробки вантажів й 

контейнерів в морських портах Баку (Азербайджан), Туркменбаши 

(Теркменія), Поті (Грузія), Іллічівськ (Україна) (1998-1999 рр., вартість 5,825 

млн. євро);  

- модернізація існуючої залізнично-паромної переправи в порту 

Іллічівськ (Україна) (1998-2000 рр., вартістю 6,4 млн. євро); 

- будівництво станції для промивки залізничних цистерн в Баку 

(Азербайджан) (1999-2000 рр., вартістю 400 тис. євро); 

- придбання термінального обладнання для об’єктів логістичної 

інфраструктури «Кармір», «Белур», «Чімкент», «Актау» та «Бішкек» (1999-

2001 рр., вартістю 2,5 млн. євро); 

- удосконалення системи комунікації та сигналізації на залізницях 

Вірменії, Азербайджану та Грузії (2000-2002 рр., вартістю 15 млн. євро); 

- модернізація залізнично-паромного терміналу в Актау (2001- 

2002 рр., вартістю 2 млн. євро) тощо. 

Іншим проектом по створенню транспортно-інформаційної магістралі 

від Індії до Росії є проект створення міжнародного транспортного коридору 

«Північ – Південь», реалізований  за ініціативою Росії, Ірану та Індії у 2000 

році. Транспортний коридор «Північ – Південь» включає залізничне та 

морське сполучення для транспортування вантажів з країн Південно-Східної 

Азії та Персидської затоки до країн Північної Європи і орієнтований на 

скорочення часу транспортування в порівнянні з діючим маршрутом по 

Суецькому каналу. На території Азербайджану в рамках даного 

інфраструктурного проекту  «Північ – Південь» введено в експлуатацію нову 

ділянку автомобільної дороги до залізничної лінії Астара (Азербайджан) – 

Астара (Іран), побудовано автомобільні мости через р. Астарачай  та р. 

Самур в рамках російському напрямку [18].  

Ще одним проектом посилення стратегічної співпраці  в сфері торгівлі 

між Афганістаном, Туркменією, Азербайджаном, Грузіє та Туреччиною є 

задекларований у 2017 році проект «Ляпіс-лазурь» . Згідно з намірами країн-

учасниць за рахунок модернізації транспортно-митної інфраструктури буде 

забезпечено їх транспортно-торгівельну інтеграцію. За проектом маршрут 

коридору «Ляпісь-лазурь» пролягатиме від м. Торунди в Афганістані до м. 

Ашхабат (автомобільне та залізничне сполучення) далі  порт Туркменбаші на 
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Каспійському морі  через Баку, Тбілісі на Анкару та Стамбул [19].  

Україна, як транзитна держава, завдяки розгалуженій транспортній 

інфраструктурі та наявності трьох міжнародних транспортних коридори 

також виступає активним учасником багатьох інфраструктурних проектів 

розвитку. Серед стратегічно значущих для економічного розвитку країни 

наразі мають такі інфраструктурні проекти, як TEN-T, ТРАСЕКА та «Один 

пояс – один шлях». Наразі Україна є учасником цих трьох проектів. Однак, 

незважаючи на вигідне положення в системі азіатсько-європейських 

транспортних зв’язків через погіршення геополітичної ситуації та конфлікту 

на Сході країни більшість маршрутів, зокрема, за проектом «Один пояс – 

один шлях» проходять поза територією нашої країни. Китайсько-українське 

співробітництво в транспортні сфері наразі реалізується лише в рамках 

«Морського Шовкового шляху ХХІ століття» і стосується підтримки 

проектів розвитку контейнерного сполучення через порти нашої країни. 

Зокрема, у сполученні Україна – Китай курсує контейнерний потяг за 

маршрутом Україна - Чорне море – Грузія -Азербайджан - Каспійське море-

Казахстан-Китай в обхід Росії через введення останньої заборони на транзит 

українських вантажів [20-21]. Що стосується співробітництва з Китаєм 

безпосереднього в сфері розвитку інфраструктури, то більшість реалізованих 

проектів мають внутрішньодержавне значення. Так, з залученням китайських 

інвестицій,  у 2018 році було збудовано швидкісне залізничне сполучення 

«Київ- Пасажирський – аеропорт Бориспіль», загальною вартістю 580 млн. 

грн [22], проведено модернізацію ряду автомобільних доріг «Київ - Харків – 

Довжанськ», «Одеса – Миколаїв», «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам’янка», а також поглиблення портів Південний та Іллічівськ [23].  

Більш активно розвивається співпраця в сфері інфраструктурного 

розвитку країни з ЄС. З ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС значно активізувалися заходи щодо розвитку інфраструктури нашої 

країни. Окрім гармонізації транспортного законодавства та імплементації 

ряду європейських Директив і Регламентів, прийняття Національної 

транспортної стратегії до 2030 року, реалізуються і проекти розбудови 

транспортної інфраструктури.  Зокрема, в рамках технічної допомоги ЄС 

масштабними проектами в сфері розвитку інфраструктури залізничного 

транспорту стали: будівництво Бескидського тунелю, електрифікації ділянки 

«Потоки – Золотнишине», оновлення рухомого складу, зокрема, придбання 

локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів. З залучення європейських 

інвестицій заплановано найближчим часом провести електрифікацію таких  

ділянок залізниць, як «Долинська – Миколаїв – Колосівка», «Ковель – Ізов – 

Держкордон», «Бердичів – Житомир – Коростень – Овруч – Держкордон», 

«Чернігів – Горностаївка – Держкордон», а також побудувати в м. Ковель на 

кордоні з Польще величезний логістичний термінал [24-25].  

Така тенденція поглиблення співпраці українських залізниць з 

європейськими країнами означає, що Україна навіть попри складність 

внутрішньої ситуації, залишається важливим учасником в системі 

євроазіатських транспортних зв’язків. Саме тому, для наближення якості 
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транспортного обслуговування на залізничному транспорті України до 

європейських вимог та прискорення інтеграції в систему мережі TEN-T 

необхідно якомога швидше забезпечити подолання наявних 

інфраструктурних асиметрій шляхом залучення досвіду та інвестицій країн 

ЄС.  

Висновок. Таким чином, аналіз глобальних інфраструктурних 

проектів, спрямованих на покращення торгівельно-транспортних зв’язків між 

країнами Азії та ЄС, дозволив встановити, що попри існування воєнного 

конфлікту та негативні економічні тренди в країні, Україна залишаться 

важливим партнером в забезпеченні підтримки стабільного євроазіатського 

транспортного сполучення. Наразі вкрай необхідно не лише втримати 

існуючі позиції в системі глобальних транспортних коридорів, але й якомога 

швидше покращити рівень власного інфраструктурного розвитку. Адже 

розвиток інфраструктури, і в першу, залізниць, означає зростання інвестицій 

в базові галузі, а відповідно й  економічний розвиток та 

конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Саме тому, для 

прискорення інтеграції транспортної інфраструктури країни, зокрема, 

українських залізниць, в європейський транспортно-логістичний простір 

необхідно: 

по-перше, подолати наявні інфраструктурні асиметрії шляхом 

проведення комплексної модернізації об’єктів залізничної інфраструктури та 

розбудови внутрішньодержавної системи логістичних центрів; 

по-друге, активізувати науково-технічне та інвестиційне 

співробітництво з країнами ЄС шляхом створення спільної інноваційно-

інвестиційної інфраструктури сприяння розвитку залізниць; 

по-третє, прискорити процеси гармонізації транспортного 

законодавства, імплементації Директив та Регламентів ЄС; 

по-четверте, посилити кадрове та еколого-енергетичне співробітництво 

залізниць шляхом обміну технологіями та наявним досвідом; 

вп’яте, на державному рівні передбачити фінансово-організаційну 

підтримку реалізації інфраструктурних проектів розвитку українських 

залізниць. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ РЕГІОНУ 

 

Проблеми створення туристичного іміджу певних територій чимраз 

виразніше постають серед найважливіших. Розвиток ринкових сил і 

конкуренції змушують будь-яке територіальне утворення (місто, регіон, 

країну) вигідно позиціонувати себе. Від цього значною мірою залежить 

залучення інвестицій, цікавих проектів, проведення міжнародних ярмарків, 

конгресів, а також розвиток туризму. 

Умінням ефективно представити себе вирізняються чимало населених 

пунктів, особливо у Західній Європі та Північній Америці. Іміджеві практики 

багатьох сучасних територіальних утворень, що культивують ідеальні виміри 

простору, демонструють справжній бум тематичних міст – театральних, 

музичних, кулінарних, ігрових та інших. Але українські регіональні центри 

залишаються майже невідомими на світовому рівні, хоча в багатьох міст є 

значні можливості для створення позитивного туристичного іміджу і 

забезпечення власної конкурентоспроможності. 

Питання, пов’язані з формуванням іміджу територій, висвітлювалися в 

працях І. Важеніної, Е. Галумова, А. Кирюніна, А. Панкрухіна, І. Рожкова, В. 

Кісмерешкіна та ін. Водночас особливості створення та реалізації 

туристичного іміджу залишаються недостатньо вивченими.  

Туристичний імідж регіону є важливою складовою для створення 

загального іміджу держави, формування її національного бренда. Втім, 

зовнішньополітичний імідж держави і її туристичний імідж будуть мати 

низку відмінностей. Так, структура зовнішньополітичного іміджу держави 

буде включати здебільшого імідж державних інститутів: імідж глави 

держави, органів державної влади й силових структур, правлячої політичної 

еліти, державної бюрократії тощо. Тоді як туристичний імідж акцентує увагу 

на таких детермінованих характеристиках, як цивілізаційні відмінності, 

особливості національної культури, традиції, віросповідання, менталітет, 

різні історичні й географічні параметри території. Ця обставина дозволяє 

розглядати туристичний імідж як важливий репутаційний ресурс, що 

забезпечує конкурентоспроможність регіонув довгостроковій перспективі. 

Погляд на територію як на інформаційно-іміджевий продукт, 

орієнтований на споживача територіальних ресурсів, у даному випадку – 

туриста, вимагає усвідомлення механізму соціально-психологічного впливу 

феномену іміджу. 

https://agropolit.com/news/8083-ukrzaliznitsya-pobuduye-velikiy-logistichniy-tsentr-na-kordoni-z-polscheyu
https://agropolit.com/news/8083-ukrzaliznitsya-pobuduye-velikiy-logistichniy-tsentr-na-kordoni-z-polscheyu
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Туристичний імідж регіону, як і будь-який інший імідж, має подвійну 

природу. Будучи образом території для закордонної аудиторії, імідж до 

певної міри є також і образом соціальної групи (тобто народу даної країни) 

для суб’єкта – реципієнта іміджу. Тому побудова іміджу відбувається 

відповідно до уявлень суб’єкта про характеристики групи, для якої 

вибудовується імідж. Іншими словами, особливості іміджу країни, 

орієнтованого на сприйняття його закордонною аудиторією, багато в чому 

залежать від вимог, що висуває до нього той або інший реципієнт.  

У цьому сенсі туристичний імідж регіону є результатом іміджування – 

роботи з узгодження культурних імпульсів території з колективним 

соціокультурним досвідом регіону, якому адресовано імідж. Окрім іншого, 

це вимагає врахування політичних, етнічних, лінгвістичних, конфесійних та 

інших характеристик різних країн і народів. Таким чином, туристичний імідж 

є суб’єктивним соціально-психологічним явищем. 

В основі мотивації створення туристичного іміджу регіону покладено 

практичну необхідність і прагнення використовувати його результати для тих 

або інших цілей. 

Водночас варто відзначити і певну психологічну мотивацію, пов’язану 

із потребою людей як громадян даного регіону у визнанні культурних 

здобутків спільноти й підвищенні власної культурної самооцінки і, як 

наслідок, – досягнення психологічного комфорту. Ці два типи мотивації 

якнайчастіше поєднуються в діяльності з конструювання іміджу. Збіг 

психологічної мотивації іміджування із зовнішньою прагматичною 

мотивацією дає можливість реалізації символічної структури «ідеальна 

країна» і її унікальних властивостей, а також сприяє загальній 

конкурентоспроможності території, перетворенню її на ефективний бренд. 

Туристичний імідж буде органічним і природним для регіону, якщо він 

збігається із реальними рисами свого прообразу, системою цінностей і 

домінуючих культурних архетипів. Такий імідж не потребує штучного 

культивування, образ регіону просто втілюється у ньому, як у своєму 

дзеркальному відображенні. 

Як соціально-психологічний феномен туристичний імідж характеризу-

ється також низкою властивостей. Серед них можна виокремити такі: 

- імідж інформативний; він повідомляє про певну сукупність ознак, що 

властиві суб’єкту-прообразу, тобто даній території. Ці ознаки можуть 

існувати об’єктивно або приписуватися об’єкту творцями іміджу, що робить 

можливим створення образу, який має задані властивості, або перетворення 

існуючого іміджу для досягнення поставлених завдань; 

- туристичний імідж повідомляє про значущі якості території – 

особливості географічного розташування, кліматичні умови, особливості 

рельєфу та ін. Прикладом може бути Австрія, відома гірськолижникам усього 

світу («Гірськолижна країна номер один», «Зимова столиця Альп»). Або ж 

«Фінляндія – країна «тисячі озер», «Норвегія – «країна фіордів»; 

- втілює індивідуальність – те, ще вирізняє регіон з-поміж туристичних 

центрів; 
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- імідж динамічний; він залежить від багатьох чинників, що можуть 

змінювати власне значення. Тому сам імідж не є чимось незмінним. Його 

атрибути перетворюються, видозмінюються відповідно до змін у самому 

суб’єкті-прообразі або у груповій свідомості цільової аудиторії; 

- імідж активний, він здатен впливати на свідомість, емоції, діяльність, 

соціально-географічну систему. Відповідно, люди відчувають певну 

симпатію до території, прагнення її відвідати; 

- туристичний імідж характеризує експресивний, виразний бік образу 

певного регіону, він завжди емоційно забарвлений і спрямований більшою 

мірою на ірраціональні пласти свідомості аудиторії, якій адресований. Це так 

званий «душевний образ» території, наприклад: «Фіджі – рай для закоханих»; 

- імідж ситуативний, мінливий і гнучкий, оскільки являє собою систему 

соціального програмування духовного життя й поведінки суб’єктів, на який 

розраховано його сприйняття. Ці методи програмування опосередковані 

соціокультурними еталонами, що склалися у глобалізованому світі, 

психологічними особливостями цільової аудиторії, зовнішньополітичною 

ситуацією і кон’юнктурою; 

- туристичний імідж артикулює або руйнує стереотипи – усталені 

уявлення про регіон. Стереотипні установки є достатньо сильними і 

ґрунтуються передусім на переживаннях, симпатіях та антипатіях. Тому 

люди не вважають за необхідне їх аргументувати. Звідси виходить не тільки 

упередженість, а й чимала регулююча сила – стереотипи багато в чому 

впливають на поведінку і стосунки людей. Стереотипи, пов’язані з образом 

території, можуть мати найрізноманітніший характер: етнічний, релігійний, 

політичний, естетичний, побутовий. У своїй сукупності вони викликають до 

життя стійкі асоціації, пов’язані з будь-якою інформацією про територію, і 

створюють природну базу для формування її іміджу; 

- імідж має атрибути бренду – загальноприйнятий логотип і слоган 

країни. 

Зрештою, туристичний імідж функціональний. Функціональність 

іміджу виявляється в тому, що він не є самоціллю. 

Імідж країни – стійке уявлення клієнтів, партнерів та суспільства про 

престиж, якість послуг і товарів цієї країни, якості життя її жителів, 

репутацію влади.  

Необхідність формування власного іміджу кожного регіону і посилення 

впізнаваності територій громадянами інших країн очевидна. Це сприяє 

залученню додаткової уваги до регіону, дає можливість ефективніше 

лобіювати свої інтереси, покращувати інвестиційний клімат, одержувати 

додаткові ресурси для розвитку регіональної економіки, інфраструктури.  

Таким чином, туристський імідж регіону – це набір ознак і 

характеристик, які на емоційно-психологічному рівні асоціюються у широкої 

громадськості з конкретною територією, на якій можливий або й 

визначальним є розвиток туристської діяльності.  

Розібравши поняття туристський імідж регіону, можна виявити важливі 

властивості туристичного іміджу регіону.  
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Насамперед, це мінливість. Образ регіону не статичний і змінюється в 

часі. Туристичний імідж регіону складається і змінюється як стихійно так і 

цілеспрямовано. Зміна туристичного іміджу регіону залежить від багатьох 

чинників: економічна ситуація, державна і містобудівна політика, технічні 

інновації. Даний чинник має негативну роль в збереженні образів.  

Наступною властивістю туристичного іміджу є історичність. 

Туристичний імідж регіону завжди вплетений в деякий історичний контекст і 

соціальну ситуацію. Він не може бути поза нацією, менталітетом, 

світоглядом. Туристичний імідж регіону має свою долю. Кожна епоха 

породжує своє особливе сприйняття, зміна епох створює постійно змінний 

туристичний імідж регіону і разом з тим єдиний в чомусь основному, що 

становить його суть як органічного цілого.  

Відносна стійкість. Стійкість туристичного іміджу регіону залежить від 

його яскравості, місця регіону в господарському розумінні і стереотипів, що 

склалися.  

Комплексність. Всі складові туристичного іміджу регіону 

взаємопов’язані, зміна якої-небудь його характеристики спричиняє за собою 

переформатування інших характеристик.  

Плюралізм точок зору. Не існує якоїсь однієї точки зору, з якої можна 

було б охопити туристський регіон як єдине ціле. Дана властивість 

стосується, насамперед, великого регіону і залежить від об’єктивних 

характеристик регіонального туристсько-економічного розвитку. 

Туристський імідж регіону описується через суб’єктивне відношення до 

свого регіону різних груп населення, і є уявним про туристський регіон. 

Проте при описі туристського іміджу регіону необхідно враховувати і 

об’єктивні характеристики стану та розвитку туристського регіону, оскільки 

саме за допомогою відношення до них у рекреантів і формується туристський 

образ регіону.  

Класифікувати туристські регіональні характеристики можна по 

різному, але суть від цього не змінюється: на туристський образ регіону 

вливають всі вони. Туристський імідж регіону складається з уявлення про 

наступні складові: населення, економіка, освіта, культура, наука, засоби 

масової інформації, охорона здоров’я, спорт, політика, владні структури, 

регіональні лідери, нормативно-правова база, побут, комунальне і 

транспортне господарство, архітектура, географічні особливості, минуле. 

Зміна цих характеристик, а також уявлення про них відбувається як стихійно, 

так і цілеспрямовано в процесі формування і реалізації іміджевої політики 

туристського регіону.  

Туристична іміджева політика регіону є частиною регіонального 

маркетингу. Регіональний маркетинг – це процес планування, координації і 

контролю прямих зв’язків регіонального управління з його різними 

напрямками і цільовими групами. В даному випадку, туристський регіон 

розглядається як «туристський продукт», який пропонується «цільовим 

групам».  
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Основні цільові групи маркетингу туристського регіону – це його 

жителі, представники туристського бізнесу і рекреанти. Вони споживачі 

туристського регіону. Провідними суб’єктами регіонального маркетингу 

виступають: органи виконавчої і законодавчої влади регіону; суб’єкти 

регіональної інфраструктури підтримки підприємства; спеціалізовані PR – 

агентства; виставкові туристські центри; учбові і учбово-ділові центри; 

представники регіону за його межами.  

Ціна туристичного регіону як «товару» визначається різними 

туристськими групами споживачів по різному. Для жителів території – це 

перш за все вартість життя, і рівень доходів, а також вартість конкретних 

товарів і послуг на туристській території. Для рекреантів – це вартість 

путівок, величина додаткових добових витрат. Для представників 

туристичного бізнесу – це вартість туристського обладнання, податкові 

пільги, правила розділу продукції і вивозу доходів.  

Успіх у формуванні туристського іміджу території в першу чергу 

залежить від того, на скільки вдало сформований суб’єктом імідж певної 

туристської території відповідатиме, з одного боку, її об’єктивним якостям, а 

з іншого – очікуванням і запитам рекреантів або інвесторів. 

Варто зазначити, що, розглядаючи образ території як «символ», «ключ» 

до пізнання унікального, особливого, індивідуального, традиційна географія 

відводить йому здебільшого додаткову роль. У центрі уваги залишається 

ретельна фізико-, економіко- і соціально-географічна характеристика 

території. Водночас у межах туризмознавчих досліджень артикуляція 

«ідеальних значень» і «сенсів» постає у центрі будь-якої характеристики, є 

основою для створення туристичного образу території. Це випливає з 

вихідної емоційності самого туристичного продукту, що має неодмінно 

демонструвати унікальність, неповторність, своєрідність пропонованої 

території. Таке представлення регіону, або те, що в географічному дискурсі 

називається «образ», безпосередньо впливає на ступінь попиту на нього з 

боку туристів. 

З огляду на це, створення туристичного образу території для потреб 

туристичного бізнесу так або інакше вимагає враховувати особливості 

сприйняття конструйованого тексту певною цільовою аудиторією. Отже, 

йдеться про те, що зазвичай відбувається цілеспрямоване формування 

певного туристичного образу за допомогою різних стратегій і в різних 

контекстах. У ході цього процесу не виключене перетворення вихідної 

інформації, оздоблення її міфологічною складовою і застосування певних 

комунікативних процедур (особливе компонування тем, використання 

слоганів, фальшивих аналогій, нав’язування висновків та ін.). І в цьому сенсі 

туристичний образ може продукувати не тільки художньо-образне 

відтворення дійсності, а й певне перетворення. 

Туристичний образ може служити реалізації дидактичних або ж 

наукових завдань. Однак слід враховувати, що туристичний образ, навіть 

спираючись на реальні ресурси країни, артикулює здебільшого позитивні й 

нівелює невигідні для суб’єкта характеристики. Це може відбуватися навіть 
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мимоволі, неусвідомлено, адже сама специфіка туризму продукує певне 

«зачаровування», «замилування» територією, її ідеалізацію. 

Імідж може розглядатися як особливий вид реальності, своєрідний 

територіальний ресурс, здатний відповідно впливати на розвиток соціально-

географічної системи регіону, змінювати його простір. Усвідомлення цього 

відбулося і в географічному середовищі, а згодом стало навіть приводом для 

обґрунтування появи нової дисципліни – «географічної іміджології». Тому 

нині можливість вивчення особливостей перевтілення геопросторового 

образу в інформаційний імідж для вирішення цілком практичних соціально-

економічних і політичних проблем у межах соціо-географічних досліджень 

не підлягає сумніву.  

Нині актуальність створення позитивного іміджу регіону, країни 

розглядається серед найбільш пріоритетних завдань державної політики і 

безпеки. Адже позитивний імідж сприяє тому, щоб ту або іншу територію 

поважали, на ній прагнули працювати іноземні бізнесмени та інвестори, 

мешкати в її межах було комфортно і престижно, зрештою, щоб туди 

приїздили туристи. 

Вплив «іміджу» території на її туристичну затребуваність визнається й 

на рівні UNWTO. За визначенням цієї організації, імідж країни являє собою 

сукупність емоційних та раціональних уявлень, що випливають із зіставлення 

всіх особливостей країни, власного досвіду і чуток, що впливають на 

формування певного образу. Всі перелічені фактори дозволяють при 

згадуванні назви відразу ж вибудувати цілий ланцюг асоціацій стосовно 

даної країни. 

Дійсно, наявність на території значної кількості туристичних 

атракторів і розвинена туристична інфраструктура ще не означають 

припливу значної кількості туристів. Свідченням цього може служити й 

туристичний досвід України. Згідно з оприлюдненим міжнародним 

дослідженням конкурентоспроможності країн у сфері туризму і курортів, 

Україна за показником загальної конкурентоспроможності туристичної 

сфери займає лише 85 місце серед 139 країн, представлених у цьому 

світовому рейтингу. Фактично це означає, що в нинішніх умовах 

господарювання туристична привабливість території залежить не тільки від її 

туристично-рекреаційних ресурсів, а й від конкретних комунікативних 

стратегій, що застосовуються з метою інформування туристів про переваги 

даної місцевості.  

Туристичний імідж, будучи безпосередньо пов’язаним зі всією 

ідеологією споживання, передбачає втілення крізь графічні та вербальні 

характеристики концентрованого уявлення про культурні особливості 

регіону, представляючи територіальний ресурс відповідній цільовій 

аудиторії. В умовах глобалізації туристичний імідж регіону набуває статусу 

одного з основних ресурсів, що визначає його економічну, політичну й 

соціокультурну перспективу. Він служить однією з визначальних складових 

національного бренда країни. 
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В умовах жорсткої конкуренції за лідерство у світовому співтоваристві 

зростає роль позитивного враження не тільки про країну в цілому, а й про 

окремі регіони, з якими ця країна може уособлюватися у свідомості 

іноземців. При цьому в міжнародній економіці переважно регіонами 

вважаються групи країн, які сформовані за територіальною ознакою або на 

основі стійких економічних зв’язків. В країнах з великою територією та 

чисельністю населення виділяються регіони і на національному рівні. До 

таких країн належить і Україна, в якій основними адміністративно-

територіальними одиницями є області. За своїми територіальними ознаками, 

наявністю природних ресурсів, населенням вони не поступаються деяким 

країнам світу. Тому для швидкого відновлення та подальшого розвитку 

економіки України, підвищення її конкурентоспроможності необхідно 

активізувати процеси відродження та переходу до сталого розвитку кожного 

з регіонів.  

Для європейських постсоціалістичних країн найбільш прийнятними 

вважають чотири парадигми регіонального розвитку: регіон як 

квазікорпорація передбачає формування кластерів, можливість конкурувати з 

транснаціональними корпораціями, залучення інвестицій та концентрацію 

ресурсів, що дозволяє завдяки саморозвитку позитивно впливати на розвиток 

інших регіонів та всієї країни; регіон як ринок потребує значних досягнень в 

організації збуту продукції, формуванні ринкового середовища; регіон як 

квазідержава передбачає генерування і накопичення фінансових ресурсів для 

самодостатнього розвитку; регіон як соціум, який набуває популярності й 

передбачає надання особливої уваги ментальності населення, його 

історичним цінностям. В залежності від особливостей регіонів, обраних ними 

парадигм та стратегій розвитку виникає необхідність формування певного 

іміджу регіонів, який сприятиме реалізації стратегічних планів. В розв’язанні 

цієї проблеми значну роль має відігравати регіональна влада.  

Регіональна економіка є складовою національної, відповідно сутність 

конкурентоспроможності регіону полягає у здатності створити сприятливі 

умови для успішної конкуренції суб’єктів господарювання регіону з 

виробниками продукції та послуг інших регіонів та країн. При визначенні 

рейтингів конкурентоспроможності країн використовують різні методики. 

Серед найбільш відомих − щорічні звіти, які представляються на всесвітніх 

економічних форумах (ВЕФ) у Швейцарії (Женеві). У звітах ВЕФ про 

глобальну конкурентоспроможність використовуються одночасно два 

підходи, які доповнюють один одного.  

Перший оцінює переважно можливості подальшого зростання 

конкурентоспроможності (GCI) і має три складові:  

- індекс макроекономічного середовища (МЕІ);  

- індекс технології (TNI);  

- індекс державних інститутів (РІІ).  

Стан макроекономічного середовища оцінюється на основі показників 

макроекономічної стабільності, кредитного рейтингу та витрат уряду. При 

визначенні індексу технологій використовуються підіндекси інновацій, 
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передачі технологій та інформаційно-коммунікаційних технологій. 

Складовими індексу державних інститутів є оцінка законодавства та 

корупції.  

Більшість з цих показників залежить від державної політики. Другий 

індекс (МІСІ) відображає мікроекономічну конкурентоспроможність 

суб’єктів господарювання кожної країни, складається із двох компонентів: 

досконалість стратегії і тактики компаній та якість національного бізнес-

середовища.  

Конкурентоспроможність товару та підприємства вважають основними 

чинниками впливу на конкурентоспроможність національної економіки. Ці 

чинники залишаються найбільш вагомими і на регіональному рівні. Але 

джерела економічного зростання на регіональному рівні частіше деталізують: 

забезпечення природними, трудовими, фінансовими ресурсами, виробничими 

потужностями, сучасна організація виробництва, впровадження інноваційних 

форм розвитку, структурні зрушення.  

Маркетинговий механізм пропонують використовувати переважно при 

управлінні регіональним природокористуванням. Проте, суттєвий вплив на 

формування людського капіталу регіону, можливість залучення інвестицій, 

збільшення попиту на туристичні послуги регіону здійснює існуючий імідж 

регіону. Але його формуванню приділяється недостатньо уваги.  

Для реалізації стратегічних планів розвитку регіонів необхідно 

сформувати кожному з них ідеалізований імідж, який відображатиме цільову 

комплексну уяву про нього, висвітлюватиме особливі риси, досягнення, 

відкритість, доброзичливість та інші необхідні властивості.  

Теоретичні засади формування певного іміджу найбільш розроблені 

стосовно політичних діячів. У здійсненні цього процесу виділяють три етапи: 

виявлення вимог аудиторії, визначення характеристик, сукупність яких 

створює бажаний імідж, втілення обраних характеристик у певних символах 

(візуальних, вербальних, дієвих).  

Така схема може використовуватись і для формування позитивного 

іміджу регіону. Тому необхідно попри наявність індивідуальних уподобань 

та відповідних вимог у кожного споживача туристичних послуг загальний 

«образ» регіону, що їх приваблює, має бути таким – це «райський куточок», в 

якому щиро зустрічають і забезпечують відпочинок, якого очікує кожен 

турист.  

Для створення такого «образу» необхідно забезпечити приємну 

подорож, комфортне перебування, гарне харчування, організацію дозвілля. 

Виходячи з цього, регіон, який прагне стати осередком туризму, має 

задовольняти такі очікування потенційних туристів:  

- привабливі природно-кліматичні умови;  

- біологічне різноманіття; 

- наявність комфортабельних лікувально-оздоровчих закладів, 

пансіонатів, готелів;  

- можливість вживання різноманітної екологічно чистої продукції;  
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- надання широкого спектру послуг як для пасивного, так і активного 

відпочинку, який передбачає ознайомлення з історично-культурними 

цінностями, полювання, рибну ловлю, дайвінг та ін.;  

- зручність подорожування (можливість використання різних видів 

транспорту, якість доріг та ін.);  

- безпечність перебування на певній території;  

- позитивне відношення до туристів населення регіону.  

Туристична галузь є невід'ємною складовою національного і світового 

ринку і розглядається як перспективний напрям. Розвиток туризму став 

можливим завдяки науково-технічному прогресу суспільства, тобто 

створенню інфраструктури ринку. 

Якщо акцентувати увагу тільки на ринку послуг, то цей ринок стрімко 

розвивається і є на даному етапі розвитку суспільства перспективним, тому 

що держава може досягнути високого рівня економічного росту завдяки 

частці послуг у валовому національному доході.  

Розвиток туризму за принципами сталості може бути забезпечений 

завдяки дії механізмів регулювання ринку в цілому та кожного його 

елементів. Ці елементи можна розглядати одночасно і як окремі інструменти 

ринкового механізму регулювання економічних відносин в певному сегменті 

споживчого ринку, і як важливі умови ближнього оточення розвитку 

суб'єктів туристичного бізнесу.  

Інституційній структурі проектів з місцевого економічного розвитку в 

останні роки приділялось достатньо багато уваги. Частково це пов’язано з 

появою нових інституцій з питань економічного розвитку на місцевому і 

регіональному рівнях. 

Структура програм розвитку туризму відрізняється залежно від того, чи 

таку програму проводить організація рівня одного з регіонів країни (місцева 

або міська) чи загальнодержавного рівня. В одних випадках ці організації 

лише координують різні види діяльності в громадському або приватному 

секторі, в інших – вони бувають фактичними авторами і виконавцями 

проекту. Програма розвитку туризму повинна спричинити тривалі й 

незворотні зміни у місцевій економіці, щоб ця економіка краще служила 

регіональним цілям.  

Розвиток туризму – це процес розбудови відповідних інституцій. І тому 

він вимагає створення систем планування та інституцій, які б могли керувати 

процесом розвитку туризму упродовж тривалого періоду. Наявність 

інституції, яка б конкретно відповідала за координування кожного етапу 

програми розвитку туризму, є неодмінною умовою. Для розробки стратегії 

розвитку, як і для самого процесу розвитку, потрібні фінансові ресурси, 

технічні знання, організаторські здібності та творча уява. Модель планування 

або підхід не менш важливі, ніж сам процес.  

Організацію, що координує місцеву або регіональну програму розвитку 

туризму, потрібно представити як набір функцій у межах якоїсь структури, а 

не як окрему установу, що сама виконує усі завдання. Звичайно, існує чимало 

різноманітних ефективних організаційних схем. Вибір тієї або іншої 
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організаційної форми залежить від розміру конкретного міста або регіону та 

від того, наскільки місцеві інституції обізнані й досвідчені у питаннях 

розвитку туризму. Рішення на користь якоїсь конкретної організаційної 

форми повинне ґрунтуватись на аналізі можливої ролі кожної з місцевих 

інституцій у реалізації тієї стратегії розвитку, яку обере місцева громада або 

регіональна влада.  

Важливою умовою, яка забезпечує успіх місцевій/регіональній 

організації з розвитку туризму, є активний постійний пошук нових напрямів 

туристичної діяльності. Щоб мати неперервний успіх, ця організація повинна 

неспинно рухатися уперед, визначаючи нові проекти та види туристичного 

бізнесу, які допоможуть їй досягнути поставлених цілей.  

Розвиток ринку туристичних послуг має важливе соціально-економічне 

значення залучення інвестицій у туристичну галузь, зайнятість населення, 

використання туристичних ресурсів для розвитку інфраструктури туризму. 

Основними учасниками ринку туристичних послуг є також органи державної 

влади, а якщо говорити про розвиток галузі у певному регіоні, то такими 

можна назвати органи місцевого самоврядування.  

Для залучення туристів з інших регіонів України та зарубіжжя важлива 

цілеспрямована дія засобів масової інформації, їх головне завдання полягає у 

пропагуванні природно-кліматичних особливостей та різноманіття послуг, 

що надаються туристам, гостинність мешканців регіону.  

Населення країни має отримувати більше позитивної інформації про 

поліпшення доріг, появу нових туристичних маршрутів, враження 

відпочиваючих у різних регіонах, що зацікавить мешканців різних куточків 

країни, спонукатиме до ознайомлення з принадами інших регіонів, більш 

детального вивчення можливостей відпочинку в них вже на спеціалізованих 

сайтах країни або регіонів.  

Певне уявлення про регіони створюється і під час участі їх у різних 

міжнародних туристичних виставкових та презентаційних заходах. 

Запорукою результативності популяризації туристично-рекреаційних 

можливостей області є підготовка якісної змістовної інформації, участь у 

заходах представників влади та позитивне враження від спілкування з ними. 

Для цього треба здійснювати кадрову політику, яка сприятиме професійному 

кадровому забезпеченню рекламно-інформаційної діяльності, державного 

управління.  

Практика свідчить про ефективність проведення з метою просування 

туристичного продукту регіону на загальнодержавному та міжнародному 

рівнях рекламно-інформаційних турів для представників туристичних 

компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій. 

Ефективне розповсюдження через загальнодержавні та місцеві ЗМІ програм і 

статей з популяризації історико-культурної спадщини, природно-

рекреаційного потенціалу регіону; співпраця з регіональними та 

міжнародними організаціями, які сприяють розвитку туризму; сприяння у 

проведенні туристично- спортивних заходів. Певну інформацію про регіон 

надають і представники населення регіону, які відпочивають за кордоном. 
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Своєю поведінкою (іноді нахабною) вон пливають на уяву мешканців інших 

країн про санітарний стан місць відпочинку та доброзичливість населення.  

Дуже важливо підтвердити очікувані сподівання тих людей, які 

приїхали відпочивати в будь-яких закладах туристичного комплексу регіону. 

Основними чинниками формування відчуття задоволення наданими 

послугами є високий рівень культури та професіоналізму обслуговуючого 

персоналу, безпека відпочинку завдяки високій якості продуктів харчування 

кваліфікації та відповідальності персоналу, що надають послуги з харчування 

туристів; чисті водоймища та пляжі, наявність рятувальних постів з 

кваліфікованими фахівцями і необхідним оснащенням для безпечного 

відпочинку людей на воді.  

Важливим чинником формування доброзичливого відношення 

населення до туристів є інформування його про позитивний вплив 

туристичної діяльності регіону на його економічний розвиток, поліпшення 

добробуту населення.  

Формування необхідного для здійснення стратегічних завдань іміджу є 

запорукою успішної реалізації стратегії розвитку регіону. Особливо це 

стосується тих областей України, які обирають стратегічною метою розвиток 

туристично-рекреаційної діяльності, досягнення визнання їх осередком 

міжнародного туризму.  
 

 

д-р. екон. наук, доцент Маковоз О.С., 

слухач магістратури Передерій Т.С. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність полягає в необхідності удосконалення економічної 

політики у сфері забезпечення безпеки та розвитку електронній комерції в 

України. Ще у 1776 році А. Сміт у праці «Багатство народів. Дослідження 

про природу та причини добробуту націй» акцентував увагу на необхідності 

створення сприятливих умов для обміну та відводив особливу роль у цьому 

процесі державі. У сучасних умовах господарювання саме електронна 

комерція є невід’ємним елементом процесу обміну товарами та послугами 

між суб’єктами господарювання. Активізація застосування інструментів 

електронної комерції забезпечує зменшення витрат матеріальних і часу, а 

також сприяє розширенню ринків збуту і збільшенню прибутку. Сьогодні 

електронна комерція, як і будь-які інші форми економічних відносин, 

перебуває в стані стрімкого розвитку інформаційно-фінансових інструментів, 

що постійно вдосконалюються, одночасно з цим розвиваються нові злочини в 

зазначеній сфері. Економічні суб’єкти вже активно застосовують електронні 

платежі, проте в більшості з них відсутній належній рівень організації 

захисту. Сьогодні набувають с особливої гостроти питання розробки та 
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впровадження нормативно-правового підґрунтя відносин між учасниками 

електронної комерції.  

Результати дослідження Розвиток цифрової економіки  та електронної 

комерції в України полягає у створенні ринкових стимулів, мотивів, попиту 

та у формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів 

та послуг. секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та 

суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного 

розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та 

благополуччя населення. Цифрова економіка базується на інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення 

яких вже сьогодні впливають на традиційну (фізично-аналогову) економіку, 

трансформуючи її від такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює 

ресурси. Саме дані є ключовим ресурсом цифрової економіки, вони 

генеруються та забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію завдяки 

функціонуванню електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем [1]. 

Цифрування призводить до суттєвої трансформації ринків. Особливо 

яскраво це помітно в секторі торгівлі. У зв’язку з невпинним розвитком 

інформаційних мереж з’явились й нові суспільні інститути, такі як 

«електронна комерція». Стрімкий розвиток сучасних інформаційних 

технологій та Всесвітньої мережі Інтернет відіграють важливу роль у 

різноманітних сферах життєдіяльності, суттєво сприяють активізації 

цивільного й господарського розвитку, спрямовують підприємництво у 

напрямі глобалізації[2]. 

Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі 

з'явилися у 1960-х роках в США та використовувались головним чином у 

транспортних компаніях для замовлення білетів та обміну інформацією між 

транспортними службами перед підготовкою до рейсів. Компанія American 

Airlines впровадила систему автоматизації процедури резервування місць на 

авіарейс. Сумісна з IBM розробка отримала назву SABRE (SemiAutomatic 

Business Research Environment, Sabre) та почала працювати повною мірою у 

1964 році [3, с.1012]. 

Світовий бум електронної комерції почався в 1995–1996 роках. 

Провідними країнами, в яких це економічне явище з’явилося і розвивається 

високими темпами, є Сполучені Штати Америки й Канада. Європа відстає від 

північноамериканських країн у використанні електронної комерції приблизно 

на рік, а відстань між країнами на пострадянському просторі і Європою 

становить 3-5 років. Однак реальна ситуація більш невизначена. Якщо західні 

компанії вже вичерпали усі резерви традиційних способів підвищення 

ефективності і з допомогою електронної комерції борються за кілька 

відсотків зростання, у наших національних підприємств можливості для 

росту ширші. Зміцнивши дисципліну праці або впровадивши ефективну 

автоматизовану систему обліку, можна отримати вагоміший результат, ніж 

від електронної комерції. Але можна поєднати з цими кроками й створення 

системи е-комерції, одночасно реалізувавши комплекс заходів, до яких 
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західні компанії послідовно вдавалися протягом декількох десятиліть [4, c. 

6]. Генезис поняття електронної комерції надано в таблиці 1. 

Електронна комерція являє собою продаж або купівлю товарів чи 

послуг через комп’ютерні мережі з використанням методів, спеціально роз-

роблених для отримання або розміщення замовлень. Важливо, що електронна 

комерція спрощує пошук контрагентів, особливо для малих і середніх 

підприємств, які є, як відомо, драйверами економічного зростання [2]. 

30.09. 2015р. набув чинності Закон України «Про електронну 

комерцію» від 03.09.2015р. №675-VIII (далі – Закон) [4]. Безумовно, 

прийняття вказаного Закону стало значним і довгоочікуваним кроком 

України на шляху правового регулювання, розвитку та спрощення ведення 

бізнесу суб’єктами підприємництва із застосуванням глобальної 

інформаційної мережі Інтернет, наближення законодавства нашої країни до 

законодавства Європейського Союзу та інтеграції у європейський бізнес-

простір [9, с. 32]. 

 

Таблиця 1 

Визначення поняття «електрона комерція» 
№  

з/п 
Автор Зміст 

1. 

Закон України  

«Про електронну 

комерцію» 

(ст.3.п.1)[5] 

електронна комерція– відносини, спрямовані на 

отримання прибутку, що виникають під час вчинення 

правочинів щодо набуття, зміни або припинення 

цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем, внаслідок чого в учасників таких відносин 

виникають права та обов’язки майнового характеру 

2. 
А. Саммер [6],                  

В. Звасс [7] 

електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-

процесу, коли взаємодія між суб’єктами відбувається 

електронним шляхом з використанням Інтернет-

технологій 

3. А.В. Мартовой [8] 

електронна комерція– технологія, що забезпечує 

повний замкнений цикл операцій, який включає 

замовлення товару (послуги), проведення платежів, 

участь вуправління доставкою товару (виконання 

послуги) переважно орієнтовану на отримання прибутку 

в результаті угод і транзакцій в Інтернеті 

 

Наступний кроком стало затвердження Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 23 серпня 2016 р. «Плану заходів щодо дерегуляції 

господарської діяльності» № 615-р, де визначається важливість застосування 

новітніх інструментів та належне функціонування ринку електронної 

комерції. Цей документ, передбачає в найближчий час прийняття актів, 

спрямованих на регулювання електронних правочинів, операцій з електрон-

ними грошима та електронного документообігу та інших нормативних доку-

ментів у даній сфері [10]. 
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Розвиток підприємств електронної комерції в Україні, міжнародний 

характер їх діяльності, застосування нових підходів до організації та ведення 

бізнесу зумовили необхідність адаптації наявної системи бухгалтерського 

обліку до вимог нового виду бізнесу. Використання нових форм взаємодії 

між господарюючим суб’єктом і кінцевим споживачем стало причиною зміни 

порядку оформлення господарських договорів і первинних документів, що 

підтверджують факт здійснення господарської операції. Виникнення нових 

видів нематеріальних товарів вимагає нових підходів до їх оцінки, визнання 

та відображення в бухгалтерському обліку. Ведення бізнесу в електронному 

середовищі зумовило необхідність переведення більшості первинних 

документів та облікових регістрів в електронне середовище, використання 

інформаційно-мережевих технологій змінило підходи до зберігання облікової 

інформації, складання та подання фінансової звітності [11, c. 121]. 

Предметом електронної комерції може бути будь-яка форма 

проведення комерційних операцій, наприклад, торгівля, дистриб'юторські 

угоди, комерційне представництво й агентські відносини, факторинг, лізинг, 

будівництво промислових об'єктів, надання консультативних послуг, 

інжиніринг, купівля/продаж ліцензій, інвестування, фінансування, банківські 

послуги, страхування й інші форми промислової або підприємницької 

співпраці. Всі процеси, які складають зміст електронної угоди, наприклад, 

дослідження ринку, пошук комерційного партнера, платіжні операції, 

страхування ризиків і тому подібне також є предметом е-комерції [4, c. 24]. 

Відповідно із загальноприйнятим трактуванням ЮНСІТРАЛ нині до 

електронної комерції відносять такі форми господарської діяльності [12]: 

електронний обмін інформацією (Electroniс Data Interchange, EDI); електрон-

ний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFT); електронну торгівлю (e-

trade);  електронні гроші (e-cash); електронний маркетинг (e-marketing); 

електронний банкінг (e-banking);  електронні страхові послуги (e-insurance). 

Розвиток електронної комерції стабілізуюче впливає на розвиток 

економіки з причин прискорення темпів створення єдиного інформаційного 

простору: виробляються механізми інформаційної взаємодії практично всіх 

суб'єктів світового ринку; децентралізації ресурсів, стимулюючий не залеж-

ний розвиток суб'єктів ринку; прискорення обороту грошових ресурсів через 

використання електронних платіжних систем; зменшення обсягу 

спекулятивного капіталу (у посередників, що не є виробниками) і, отже, 

збільшення об'ємів інвестицій у виробничу сферу; створення умов для 

відкритої конкуренції на ринках товарів і послуг; прискорення процесу 

просування на ринок нових товарів послуг і доведення їх у зручній формі до 

споживача [13,c.95]. Особливості використання електронної комерції для 

суб’єктів економічних відносин представлено в Таблиці 2.  

Сьогодні електронна комерція не тільки впевнено увійшла до життя 

звичайних громадян, але й стала конкурентною перевагою в міжнародній 

торгівлі для тих держав, які стимулюють її розвиток. Електронна комерція 

дає бізнесу нові можливості заробити на хвилі попиту, що зростає з боку 

споживачів, які цікавляться покупками в Інтернеті [2]. 
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Таблиця 2 

Порівняльна характеристика використання е-комерції  

для суб`єктів економічних відносин  

Переваги Недоліки 

для споживачів: 

1) зниження ціни на товари (послуги)  

під час взаємодії з продавцем; 

2) зменшення часу на вибір товару та 

здійснення покупки; 

3) вільний і глобальний доступ до 

міжнародних ринків збуту; 

4) оптимізація товарних потоків, 

звільнення від посередників; 

5) можливість створення товару 

(послуги) зі специфічними 

конфігураціями. 

1) низький порівняно з розвиненими 

державами ступінь проникності мережі 

інтернет (особливо у регіонах);  

2) високийступінь недовіри до виробників 

щодо якостіта безпечності, адже всі контакти 

відбуваються опосередковано;  

3) обмежені можливості використовувати 

міжнародні системи електронних платежів; 

недосконала законодавча база регулювання 

захисту прав споживачів усфері е-торгівлі. 

для виробників: 

1) розвиток конкурентного 

середовища та нових каналів збуту;  

2) економія на витратах, пов’язаних з 

утриманням працівників, офісу, складу; 

3)  глобальна присутність на всіх 

ринках збуту;  

4) ефективна пряма та оперативна 

взаємодія з кінцевимспоживачем. 

1) Виникненнятруднощів щодо захисту 

авторських прав таінтелектуальної власності; 

2) неохопленою залишається частина 

населення у регіонах;  

3) недостатня поінформованість покупців 

щодотоварів або послуг; 

4) вільний доступ до особливих 

характеристик товарів;  

5) жорстка конкуренція, в т.ч. міжнародна;  

6) значні ризики під часобрання цінової 

стратегії. 

для держави: 

1) зацікавленість у розвитку 

електронної комерції задля досконалого 

бізнес-аналізу та здійснення 

маркетингових досліджень;  

2) використання механізмів 

детінізаціїе-торгівлі, розвиток 

інноваційних бізнес-моделей е-комерції;  

3) економіка країни зможеперейти на 

вищий рівень завдяки 

розвиткуелектронної комерції та 

використанню ІК. 

1) розвиток тіньового бізнесу; 

2) розбіжності державного законодавстваз 

міжнародним; 

3) недосконале законодавчерегулювання 

бізнес-процесів через швидкі темпи розвитку 

електронної комерції та інші чинники;  

4) знищення ланки торгових посередників. 

 

У дослідженні ринку електронної комерції України, проведеному 

УАДМ [14], акцентується, що онлайн-комерція неможлива без розвинутої 

платіжної інфраструктури. Одним із драйверів зростання ринку електронної 

комерції вважаються платіжні моделі і сервіси переказів з мобільного 

телефону. Саме застосування електронних платежів є одним з основних 

чинників, що стимулює економічне зростання. 
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Електронна платіжна система – це система розрахунків між різними 

організаціями та Інтернет-користувачами при купівлі або продажу будь-

якого товару чи послуги через Інтернет [15, c. 116]. Основними учасниками 

платежів та розрахунків у мережі Internet є:1) продавець - сервер електронної 

комерції, на якому створено каталог товарів та приймаються замовлення 

покупців щодо їх купівлі; 2) покупець - користувач, який володіє доступом 

до мережі Internet через Web-браузер та здійснює замовлення товарів і послуг 

на обраному ним сайті; 3) банк-емітент  банк, у якому знаходиться 

розрахунковий рахунок покупця і який є гарантом виконання його 

фінансових зобов'язань; 4) банк-еквайєр   банк, який обслуговує продавця; 

5) процесінговий центр платіжної системи  установа, що забезпечує 

інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками традиційної та 

електронної платіжної систем; 6) розрахунковий банк  кредитна установа, 

яка проводить взаємозаліки між учасниками платіжної системи за 

дорученням процесінгового центру [16]. 

Економічна сутність поняття електронних платежів та торгівлі напряму 

пов’язана з отриманням якомога більших прибутків за допомогою нових 

механізмів торгівлі, більш комфортних як для споживачів так і для 

виробників.  

 

Таблиця 3 

Рейтинг країн у застосуванні електронної комерції 

№ 

з/п 
Країна-лідер 

Обсяг 

ринку 

e-

comerce, 

млрд. 

Здійснення 

покупок із 

застосуванням 

мобільного 

(сматрфону) 

% 

Здійснення 

покупок із 

застосуванням 

(стаціонарного 

комп’ютера ) 

% 

Здійснення 

покупок із 

застосуванням 

планшету % 

1. Китай 562,66 33% 67% - 

2. 
Сполучені Штати 

Америки 
349,06 15% 72% 13% 

3. Великобританія 93, 89 16,5% 71,4% 12,1% 

4. Японія 79, 33 46% 48% 6% 

5. Німеччина 74,46 16,2% 72,3% 11.5% 

6. Франція 42,46 11,1% 80,8% 8.1% 

7. Південна Корея 36,76 50% 49% 1% 

8. Канада 28, 77 8,7% 83,7% 7.6% 

9. Росія 20,30 8% 80% 12% 

10. Бразилія 18,80 8% 88% 4% 
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Сьогодні більшість країн світи активно застосовують сучасні 

інструменти електронної комерції, рейтинг країн у застосуванні електронної 

комерції надано у Таблиці 3. Важливо зауважити і той момент, що попит та 

пропозиція на товари та послуги встановлюється безпосередньо в інтернет-

мережі. По-іншому кажучи, змінюється традиційний механізм продажу 

товарів, вибір яких здійснюється безпосередньо у інтернеті, де і проводяться 

відповідні трансакції та оплати. Тому розвиток технологій та інформаційних 

мереж не лише здійснив революцію у комунікації, але й значно вплинув на 

низку економічних процесів, пов’язаних із розвитком бізнесу [15, c. 117]. 

Електронні платіжні системи мережі Інтернет дають змогу зручно 

проводити розрахунки, не замислюючись про курси валют, черги в 

банківських касах, час перерахування грошей та інше. Виникнення таких 

електронних платіжних систем зумовило те, що електронна комерція в світі 

стала набирати значних обертів, а розрахунки кредитними картками стали 

небезпечними та повільними. Тому наприкінці дев'яностих років виникла 

потреба у надійній грошовій системі, пристосованій до розрахунків у мережі 

[17, с. 344]. 

Сьогодні в Україні функціонують дві платіжні системи, платіжною 

організацією та розрахунковим банком яких є Національний банк України: 

– система електронних платежів (СЕП);  

– Національна платіжна система (НПС) «Український платіжний 

ПРОСТІР» [18].  

Інтернет дає можливість вітчизняним компаніям вийти на світовий 

ринок, розширює канали збуту, поєднує постачальників і покупців у єдину 

систему. Оборот електронної торгівлі становить такі значні суми, що 

ігнорувати або применшувати значення цього відносно нового сектору 

економіки не можна. Ведення великомасштабного бізнесу в сучасних умовах 

без використання інформаційних технологій неможливе. В даному контексті 

необхідно враховувати, що зі зростанням обсягів онлайн продажів 

відбувається збільшення кількості онлайн розрахунків.  

Як зазначає Коляденко С.В. [19] завдяки світовій інформаційній мережі 

значно збільшилася швидкість грошових трансакцій. Таким чином, Інтернет 

став провідною, ключовою технологією сучасної економічної взаємодії. 

Платіжні системи електронної комерції так чи інакше при розрахунках 

використовують безготівкові платежі та електронні гроші [20, c. 159]. 

Платіжна картка – це один з видів безготівкових розрахунків, засіб 

ідентифікації її власника та ін. Визначення картки наведене в п. 1.27 ст. 1 

Закону № 2346 платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді 

емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого 

виду картки, що використовується для ініціювання перекладу грошей з 

рахунка платника чи відповідного рахунка банку з метою оплати вартості 

товарів і послуг, тощо [21, c. 117]. Частка безготівкових розрахунків з 

використанням платіжних карток в Україні представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Кількість безготівкових розрахунків в торгівельних 

мережах та операцій в мережі Інтернет  (побудовано авторами на основі  

[22, 23]) 

 

На сьогодні основним напрямком державної політики України в сфері 

електронних платіжних систем є: стимулювання розширення безготівкових 

розрахунків та розвитку платіжної інфраструктури, тобто зменшення частки 

розрахунків готівкою, що збільшить доходи бюджету без збільшення 

податкових ставок. Відповідно до постанови правління Національного банку 

України від 25 листопада 2016 року № 407,яким, власне, і вносяться зміни до 

постанови № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» 

підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків зі споживачами за 

товари, роботи, послуги на суму понад 50 000 гривень повинні проводити 

такі операції в безготівковій формі [24]. 

Технологія безготівкових розрахунків є одним із основних елементів 

інфраструктури системи електронної комерції. Можна виділити наступні 

основні механізми оплати, що використовуються в онлайнових платіжних 

системах: 1) кредитні картки; 2) дебетні схеми; 3) оплата рахунків; 4) 

електронні (цифрові) гроші; 5) офф-лайновий метод розрахунків. Більшість 

діючих систем не можна однозначно віднести до того чи іншого типу, 

оскільки інколи в рамках однієї системи використовується декілька 

механізмів, а інколи в основі системи лежить гібридна схема [25]. 

Виходячи із зазначеного, можна із упевненістю стверджувати, що 

безготівкові розрахунки є більш зручними та надійними як для підприємств 

електронного бізнесу, так і для їх споживачів. У випадку правильного 

державного регулювання безготівкових розрахунків на рівні держави, вони 

поступово витіснять готівку із господарського обороту [11, c. 123] 

Водночас, поширення електронних платежів пов'язане з цілою низкою 

ризиків. Успішне функціонування платіжної системи завжди залежало від 
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довіри учасників до платіжних інструментів. Навіть невеликі сумніви або 

проблеми у функціонуванні системи часто приводили до цілковитого розладу 

системи та переходу до альтернативних платіжних інструментів. Відповідно, 

для електронних платежів, які максимально «дематеріалізіровані», питання 

довіри і надійності системи стоїть ще гостріше В електронних платіжних 

системах функціонування системи пов'язане з безперебійною роботою і 

якістю критичної інфраструктури, що може робити їх значно вразливішими, 

ніж паперові розрахунки. Також важливим фактором є захист клієнта від 

шахрайських операцій[26, c. 17]. 

Однією із послуг для обслуговування розрахунків платіжною карткою є 

еквайринг  послуга технологічного, інформаційного обслуговування 

розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних 

платіжних засобів у платіжній системі [27]. Спочатку послуга еквайрингу 

була досить простою, навіть примітивною. Так, для безготівкового 

розрахунку касири застосовували складний механічний пристрій, так званий 

«імпринтер», з допомогою якого знімався сліп з платіжної картки з 

необхідними реквізитами. Однак ця процедура була не зовсім зручною і 

безпечною, оскільки відсутність зв’язку з банківською установою не 

дозволяла продавцеві дізнатися про наявність необхідної суми, наявної на 

платіжній картці покупця. Тому наступним винаходом став електронний 

термінал – сучасний пристрій, що надає прямий зв’язок з банком під час 

здійснення платежу [28]. Особливості еквайрингу досліджено і представлено 

на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Характеристика еквайрингу в Україні  

(побудовано авторами на основі [29]) 
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Серед видів еквайрингу можна виділити такі: 

1) АТМ-еквайринг з’явився першим в нашій країні і включає в себе: 

термінали оплати і банкомати, що дозволяють поповнювати і знімати готівку 

в будь-який зручний час [29];  

2) торговий еквайринг  включає в себе операції, які проводяться через 

спеціальні POS-термінали. Під час виконання такої дії кошти надходять на 

рахунок підприємця. Постачальником послуг при цьому утримується 

визначена сума, розмір якої визначається фінансовою установою. Зміна 

ставки і скасування лімітів на проведення операції щільно прив’язані до обігу 

підприємства [30];  

3) мобільний еквайринг  ця система перш за все орієнтована на 

власників мобільних пристроїв. Завдяки їй можливий варіант здійснення 

платіжної операції під час використання смартфону. Мобільний еквайринг 

позбавляє від необхідності робити прив’язку до конкретного місця торгівлі і 

дає змогу оснастити терміналами всіх співробітників фірми,навіть тих, які 

працюють за межами офісу [31]; 

4) інтернет-еквайринг як складова електронної комерції, є діяльністю 

кредитної організації (банку еквайра), що включає здійснення розрахунків з 

організаціями електронної комерції за операціями, які здійснюються з 

використанням банківських карт у мережі Інтернет [32, c. 208]. 

Питання, пов'язані із забезпеченням необхідного рівня безпеки 

проводяться за допомогою інтернету фінансових операцій і платежів, що 

вважаються найбільш актуальними. Побоювання досить великої кількості 

потенційних клієнтів зі збереження їх коштів, які знаходяться на банківських 

картах, серйозно гальмують розвиток багатьох прогресивних платіжних 

технологій, в тому числі Інтернет-еквайрингу. Тому проблемам безпеки 

розробники систем банківського еквайрингу приділяють особливу увагу [33]. 

В сучасних умовах в Україні процес розширення торгових                                 

е-майданчиків випереджає створення механізмів, що належно регулюють їх 

діяльність, тим самим створюються умови для розвитку кримінальних схем. 

Але ця проблема існує не лише в нашій державі. Головний виклик для 

більшості гравців e-комерції в усьому світі – це зростання вимог до 

технологічної складової е-торгівлі, необхідність мультиканального 

просування, забезпечення безпеки покупки, особистих і платіжних даних 

покупців [2]. 

Відповідно до рис. 3, рівень кримінальних правопорушень у сферах 

електронних платіжних систем та електронної комерції в Україні                                       

за І півріччя 2018 р. порівняно з І півріччям 2017 р.  несуттєво збільшився,і, 

вже сьогодні потребує як дієвого захисту, так і належного розслідування у 

вищезазначених сферах.  

На сьогодні існують такі технології захисту інтернет-еквайрингу: 

1) стандарт PCI DSS для процесингових центрів (банківських і 

самостійних) вимоги до безпеки обслуговування платіжних карт. Стандарт 

затверджений платіжними системами Visa, MasterCard, American Express, 
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JCB, Discover. Для отримання права на інтернет-еквайринг організація 

повинна володіти сертифікатом відповідності PCI DSS;  

2) SSL-протокол шифрування для забезпечення безпечного зв'язку між 

клієнтом і сервером, на який він вводить дані для ідентифікації;  

3) 3D Secure для карт VISA, Secure Code для MasterCard) – протокол 

додаткового захисту платежів картками, розроблений системою VISA. 

Клієнт, крім даних карти, вводить додатковий пароль, що виданий банком-

емітентом для участі в програмі 3D Secure [35]. 

 

 
Рисунок 3 – Порівняльна діаграма стану кримінальних правопорушень 

у сфері платіжних систем та електронної комерції в Україні  

за І півріччя 2017р. та за І півріччя 2018р.  

(побудовано авторами на основі [34]) 

 

На даний момент можна з упевненістю стверджувати, що спеціальні 

протоколи 3D-Secure, SecureCode і т.д., які забезпечують високу ступінь 

захищеності еквайрингових платежів, як правило, перевищують рівень 

безпеки більшості існуючих і активно застосованих на практиці електронних 

систем оплати. Тому клієнтам, хто виконує запропоновані правила 

проведення платежів з використанням еквайрингу, можна не побоюватися за 

збереження власних коштів. Даний чинник, належно оцінено значною 

кількістю потенційних споживачів послуг, що є одним з важливих аргументів  

подальшого поширення і все більш широкого використання інтернет-

еквайрингу [36]. 

Незважаючи на популярність у всьому світі, в Україні еквайринг 

сьогодні все ще знаходиться на стадії розвитку. При цьому останнім часом 
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він є одним з пріоритетних і найбільш  розвинених напрямів карткового 

бізнесу в Україні. Так, загальна кількість випущених банківських карт в 

країні вже перевищила чисельність населення з коефіцієнтом  покриття 

більше одиниці. Звичайно, в розвинених європейських країнах і США цей 

показник вище в два, а в деяких з них навіть в чотири рази. Одним з 

важливих чинників розвитку є загальний рівень фінансової та банківської 

культури населення. В останні  десятиліття він значно виріс, і сьогодні все 

більша кількість людей вважає за краще безготівковий  розрахунок. Карта 

сьогодні сприймається зручним інструментом для повсякденного 

використання  свого рахунку і доступу до кредитних ресурсів, що надаються 

банком. Компаніям також вигідно спростити процедуру оплати своїх товарів 

і послуг, а також процес доставки грошей на свій рахунок у банку [37, c. 

1103]. 

09 червня 2017 р. у Верховній Раді України зареєстровано проект 

Закону №6573 про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи 

та переказ коштів в Україні» щодо комісійної винагороди під час здійснення 

еквайрінгу». Законопроект розроблено з метою зниження фінансового 

навантаження осіб, що здійснюють розрахунки за допомогою платіжних 

карток. Як зазначено у пояснювальній записці, на сьогодні в Україні 

залишається низький рівень проникнення безготівкових розрахунків через те, 

що за мережею POS-терміналів та кількістю безготівкових операцій серед 

населення Україна суттєво відстає від країн Європи. Основною причиною є 

завищені тарифи для підприємств в Україні, особливо для малого та 

середнього бізнесу, за здійснення розрахунків за допомогою платіжної 

картки (для великих підприємств  тариф становить від 1,7% від кожної 

трансакції здійсненої за допомогою платіжної картки, а для малих та середніх 

підприємств від 2% до 3 %). Оскільки прийом платіжних карток для 

підприємств є обов’язковим, а оператори платіжних систем займають 

монопольне становище на ринку, підприємства змушені сплачувати завищені 

розміри комісії. Для деяких видів господарської діяльності такий розмір 

комісії практично нівелює прибуток від діяльності, що призводить до 

розвитку тіньової економіки. Водночас, в країнах Європейського союзу 

зазначений розмір комісії обмежений на законодавчому рівні і становить не 

більше ніж 0,3 % від кожної трансакції, здійсненої за допомогою платіжної 

картки [38]. 

Сьогодні малі підприємства повільніше працюють і звикають до 

існування ринку безготівкових оплат, ніж середні та великі корпорації. Як 

правило, перейти на еквайринг малим підприємствам заважають високі ціни 

на обладнання, проте деякі банки пропонують їм POS-термінали за 

приємними цінами і інші пільги при укладанні договорів щодо еквайрингу. 

Основними перевагами  використання еквайрингу для малого бізнесу є:  

1. зростання обсягів продажів, так як клієнт, якому дозволяють 

оплатити банківською карткою, готовий купити на 20-30% більше. Він 

позбавлений необхідності вважати готівку, і це дає йому відчуття свободи 

при здійсненні покупок;  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61996
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61996
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2. POS-термінали і еквайринг надійно захищають компанію від 

шахраїв; 

3. банки-еквайєри закріплюють співпрацю з підприємствами малого 

бізнесу, надаючи їм пільги і бонуси; 

4. компанія отримує право на безкоштовне навчання персоналу роботі 

з безготівковими терміналами. Кваліфікація працівників зростає без витрат 

для керівництва.  

Все вказує на те, що перехід на систему еквайрингу для малого бізнесу 

є надзвичайно вигідним. Згідно з дослідженнями, оплачуючи карткою, 

покупці витрачають, в середньому, на 20% більше, ніж при готівковому 

розрахунку, тому завдяки даним можливостям малий бізнес може істотно 

збільшити прибуток [39]. 

Забезпечення економічної безпеки у сфері електронної комерції – 

серйозна і непроста проблема, оскільки ця сфера молода, багато 

організаційно-правових відносин ще тільки формуються і закріплюються, 

комп’ютерні злочини набагато складніше виявити і розкрити, що 

пояснюється високою кваліфікацією самих злочинців, трудністю збору 

доказів і, отже, доведення винності підозрюваного, можливістю скоєння 

злочину фактично з будь-якої точки планети з використанням систем 

віддаленого доступу, Інтернету і т.п. [40]. 

Правове регулювання електронної комерції здійснюється Цивільним 

кодексом, Законом України «Про електронну комерцію» та іншими 

законодавчими актами. Водночас, такі сфери як електронні платіжні системи, 

митне оформлення та оподаткування, конфіденційність, безпека, захист 

інтелектуальної власності потребують удосконалення правового 

регулювання. Адже все більше українців здійснюють покупки в інтернеті. У 

2017 р. за оцінками групи експертів компанії EVO, товарообіг зріс на 30% і 

склав 50 мільярдів гривень. Це на 11 мільярдів більше, ніж у 2016 р. [2]. 

План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016р. № 615-р. [10], 

свідчить про важливість застосування новітніх інструментів та належного 

функціонування ринку електронної комерції. Однак як показує практика, 

більшість питань у вищезазначеній сфері й досі неврегульовані, що у деяких 

випадках порушує права фізичних або юридичних осіб, і стримує 

впровадження  цифрової економіки в Україні, а значить й транскордонної е-

комерції. На Рис. 4 представлено частку фінансових збитків від шахрайств в 

електронній комерції. 

Українські підприємці час від часу стикаються з системними 

проблемами валютного контролю. Західні роботодавці наразі у більш 

вигідному становищі в порівнянні з українськими компаніями, які 

здійснюють торгівлю за допомогою електронної комерції. Для спрощення 

експорту і розширення участі в міжнародній торгівлі, зокрема й каналами 

електронної торгівлі, фахівці пропонують валютні правила, ставлення до 

електронних і віртуальних грошей максимально адаптувати до європейського 

законодавства. Електронні гроші допомагають збільшити швидкість 
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транскордонних транзакцій і широко застосовуються в США і ЄС. Варто 

відзначити, що в електронній комерції все активніше використовуються 

віртуальні валюти. Наприклад, біткойн сьогодні приймають безліч онлайн-

платформ по всьому світу (великий американський мас-маркет Overstok, 

агентства з бронювання квитків CheapAir, Expedia та ін.). Однак в Україні все 

ще немає чіткого правового статусу віртуальних грошей. Україна може 

скористатися досвідом зарубіжних юрисдикцій (США, Канади, Японії та ін.), 

якими визначено поняття віртуальних валют для боротьби з відмиванням 

злочинних доходів і тим самим забезпечені основи для їх легального 

використання [2]. 

 

 
Рисунок 4 – Порівняльна діаграма фінансових збитків у сфері 

електронної комерції в Північній Америці за 2017р.  

(побудовано авторами на основі [41]) 

 

Одна з найбільш важливих умов для ефективного використання 

системи електронної комерції – забезпечення ефективного, недорогого й 

безпечного засобу проведення платежів. Відома достатня кількість способів 

комунікацій у мережі Інтернет. Популярною зараз стає криптографія з 

відритим ключем. Вибір найкращих засобів захисту платежів має бути 

доручений фахівцям. Організація електронної комерції повинна базуватись 

на використанні традиційних юридичних норм і правил, передбачати 

розробку нових спеціалізованих інститутів і процедур[42, c. 74]. 

Нормативно-правова база, прийнята в ЄС з метою регулювання 

електронної комерції, створює атмосферу визначеності та впевненості в 
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електронному бізнес-середовищі як для підприємців, так і для споживачів. 

Регуляторний режим електронної комерції ЄС встановлює гармонізовані 

правила щодо інформації, яка має надаватися постачальниками послуг 

інформаційного суспільства, змісту комерційних повідомлень, порядку 

розміщення замовлень електронним шляхом, юридичної сили та порядку 

укладання електронних контрактів, ідентифікації та автентифікації, 

відповідальності Інтернет-посередників тощо. Запровадження спільних                            

для 27-ми держав-членів ЄС правил не могло не відбитися позитивним чином 

на функціонуванні загальноєвропейського бізнес-середовища. Особливе 

значення для сприяння розвитку внутрішнього ринку ЄС має принцип країни 

походження, який в більшості сфер регулювання призводить до того, що 

постачальник електронних послуг, розповсюджуючи свою підприємницьку 

діяльність на кілька держав-членів, повинен дотримуватися вимог лише 

законодавства країни заснування. Держави-члени, в яких надаються послуги 

такого постачальника, у своючергу, як правило, не мають права обмежувати 

надання його послуг на даній території[43]. 

Європейський закон захисту даних (англ. GeneralDataProtection-

Regulation) набрав чинності з 25 травня 2018р. Регламент GDPR – новий 

стандарт ЄС у сфері приватності, що на юридичному рівні буквально замінив 

собою європейську Директиву захисту інформації 1995 року, а фактично 

встановив новий формат дотримання права на приватність у світі. В цілому, 

дія документу стосується теж і ведення бізнесу з громадянами країн 

Євросоюзу та діє поза територією ЄС: його норми розповсюджується на всі 

компанії (в т.ч. неурядові) незалежно від місця їх реєстрації та роботи, які 

пропонують товари або послуги резидентам ЄС та/чи збирають і аналізують 

дані громадян Євросоюзу. Документом також передбачається, що 

контролювати виконанням GDPR будуть як національні органи країн-членів 

ЄС, так і окрема установа, що включатиме представників нацагентств та 

незалежної Європейської інспекції із захисту даних. Важливо, що за 

порушення положень Регламенту може нараховуватися штраф у 20 мільйонів 

євро або 4% річного бюджету за попередній рік. Такий штраф потенційно 

матиме і правові, і економічні наслідки для будь-якої компанії [44]. 

Окрім бар’єрів у сферах, включених до правової бази регулювання 

електронної комерції ЄС, перешкоди конвергенції електронній комерції 

існують і в галузях права, не охоплених Директивами. До таких перешкод 

належать, наприклад, розбіжності у податковому законодавстві 

державчленів, труднощі з дотриманням різних вимог до захисту прав 

споживачів, проблеми, пов’язані з вирішенням транскордонних правових 

спорів, диференціація ринків, встановлена володільцями авторських прав, 

різниця між національними підходами до імплементації норм щодо 

поводження зі шкідливою або безкорисною інформацією тощо [6]. 

First Atlantic Commerce (FAC)  міжнародна організація, що забезпечує 

безпечний онлайн-платіжний шлюз для організацій у всьому світі. В рамках 

процесу перевірки замовлень FAC надає  послуги перевірки адреси (AVS) і 

посвідчення особи з картками (CVC), включаючи CVV2 для Visa Master Card 

https://ukr.lb.ua/tech/2018/04/25/396187_whatsapp_zaprovadiv_vikovi.html
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і CID для American Express. Завдяки сервісу  продавці можуть автоматично 

відображати і обробляти транзакції через платформу в режимі реального 

часу, що дозволяє їм негайно діяти уразі можливого шахрайства з CNP. 

Сервіси 3-D Secure надають можливість перевіряти справжню особистість 

своїх споживачів за допомогою безпечного процесу аутентифікації платника, 

який є власником певної картки.  Слід зазначити, що активно впроваджується 

в роботу банків веб-звітність, яка дозволяє бачити відхилені транзакції, і 

здійснювати розподіл звітності за рівнем портфеля та за рівнем продавця 

[45]. Основні інструменти, що застосовуються у виявленні шахрайств країнах 

Європи представлено на рис. 5. 

Отже, проведений аналіз показав, що більшість країн постійно 

перебувають в пошуку дієвих й ефективних інструментів у забезпеченні 

економічної безпеки у сфері електронної комерції, проте, вже на сьогодні 

виокремлюють найефективніші такі: двухетапна автентифікація, негативні 

списки, історія замовлення клієнта, перевірка кредитної історії, 

автентифікація платника, моделювання шахрайства, пристрої відбитків 

пальців, номера підтвердження картки й послуги перевірки адреси. 

 
Рисунок 5 – Основні інструменти, що застосовуються у виявленні 

шахрайств у сфері електронної комерції в Північній Америці за 2017р.  

(побудовано авторами на основі [41]). 

 

Висновки. В сучасних умовах розвиток малого підприємництва в 

Україні істотно впливає на економіку держави, збільшує загальний обсяг 
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виробництва, а також сприяє повнішому задоволенні споживачів. Здатність 

швидкого пристосування до змін споживчого попиту, мобільність, гнучкість, 

раціональна організаційна структура – це загальновизнані переваги малого 

бізнесу. Сьогодні однією з таких переваг, що застосовується малими 

підприємствами є електронна комерція, що визначає інноваційно-

інвестиційну привабливість і коефіцієнт ефективності  підприємства в роботі 

з споживачами. 

Кожного року рівень застосування електронної комерції в Україні 

поступово збільшується, і разом з тим збільшується кількість суб’єктів 

господарювання, які вже знаходяться в цій площині, проте недостатній 

регулятивний вплив з боку державних органів та швидкий розвиток 

інформаційних технологій створюють передумови відкритого і незахищеного 

простору у вчиненні кримінальних правопорушень, а отже, й розбудові 

економіці. 

На нашу думку, доцільними та ефективними шляхами вирішення 

проблем забезпечення безпеки у сфері електронної комерції в Україні є: 

1. Внесення змін до Закону України «Про електронну комерцію» від 

26.04.2017р. №675-VIII, а саме: впровадження нормативно-правового 

підґрунтя, що регулюватиме права фізичних або юридичних осіб у сфері 

створення безпечного середовища  електронної комерції, а також 

стимулюватиме малі підприємства у використанні новітніх фінансових 

інструментів шляхом зниження податків в кінці кожного року. 

2. Визначити та надати повноваження спеціальному органу, що 

здійснюватиме контроль, перевірку та захист суб’єктів економічних 

відносин. За даними Національної поліції України, Департамент кіберполіції 

Національної поліції України   це структурний підрозділ, одним із завдань 

якого є розслідування злочинів у сфері електронної комерції та господарської 

діяльності. Однак, цього недостатньо у створенні безпечного середовища. 

Лише завдяки постійному моніторингу та аналізу ситуації, впровадженню 

новітніх інструментів у дослідженні електронної комерції, а також взаємодії 

банківських установ з органом, що здійснюватиме контроль, перевірку та 

захист суб’єктів економічних відносин у сфері безпеки сприятиме розбудові 

цифрової економіки й розвитку е-комерції в Україні. 

3. Одним із пріоритетних напрямків має стати міжнародне 

співробітництво у сфері забезпечення безпеки електронної комерції, що 

передбачає спільну розробку ефективних механізмів нормативно-правового 

регулювання та наукових досліджень у вищезазначеній сфері. Крім того, 

міжнародна співпраця дозволить здійснювати обмін інформацією щодо 

власників підприємств і рахунків, що стане позитивним зрушенням у 

зменшенні кількості кримінальних правопорушень та взаємодії 

правоохоронних органів у розслідуванні злочинів у вищезазначеній сфері. 

4. Використання новітніх інструментів у сфері захисту даних й 

підготовка фахівців у сфері захисту електронної комерції  це наступний 

успішний крок з реалізації і розбудови ефективної економічної політики 

держави.   
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Україна має вже сьогодні визначити мету  і основні завдання з 

реалізації безпеки в сферах електронної комерції та електронних платежів, 

тому що формування фінансових надходжень відбувається і за частки 

розвитку вищезазначених галузей  держави. 

Наукова новизна полягає у проведенні аналізу переваг і недоліки  

використання електронної комерції для різних суб’єктів економічних 

відносин в Україні. Доведено, що одним із важливих факторів ефективного 

функціонування держави є забезпечення безпеки в сфері електронної 

комерції та електронних платежів, а також необхідність використання 

сучасних інструментів у сфері протидії злочинам і швидке реагування у разі 

злочинних посягань. У роботі використано системний підхід до вирішення 

проблем щодо внесення змін в економічну політику України з урахуванням 

міжнародного досвіду. 
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СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ КЕРУЮЧИХ  

КОМПАНІЙ ОСББ  

 

Житлово-комунальне господарство — це багатогалузевий комплекс, 

починаючи з житла, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 

благоустрою, доріг і мостів і закінчуючи ритуальними послугами.  

Головними проблемами житлово-комунальної галузі є застарілість 

обладнання, неефективність керівництва, невміння вчасно попереджати 

проблеми та несистемний підхід до їх вирішення. 

У суспільстві бракує розуміння реальних зв’язків між компонентами, 

складниками комунальної сфери. Переоцінюється і неправильно подається 

питання плати за послуги, яка розглядається як головний і чи не єдиний 

предмет політичних дебатів та показник турботи про соціальні потреби 

громадян. Поверхове уявлення, згідно з яким не розділяються поняття ціни за 

споживання, тарифів на комунальні послуги та витрат родин, активно 

поширюється засобами масової інформації і політичними партіями. 

Водночас, відсутнє усвідомлення того, що підвищення тарифів вплине на 

раціоналізацію споживання, і не обов’язково негативно позначиться на 

доходах родин, якщо враховувати, що Україна рухається до стандартів життя 

і зайнятості, які є нормою серед розвинутих європейських країн. Існує ряд 

об’єктивних чинників – підвищення цін на імпортний газ та висока частка 

споживання енергоресурсів. Тому вигідні з економічної точки зору заходи 

стають соціально не популярними.  

Окрім того, існує неправильне уявлення про зв’язок якості комуналь-

них послуг з оплатою за них, недооцінюється інфраструктурна  компонента 

як базова  у сфері комунальних послуг.  

В результаті приховується реальна проблема ― погіршення 

матеріально-технічного стану комунального сектора, яке накопичується 

роками. 

Дві третини житла Україні побудовано до 70-х років минулого століття. 

Понад третину житлових будинків потребують капітального ремонту. Більше 

третини котлів, що забезпечують теплом багатоквартирні будинки, є 

застарілими і енергоємними. Газ, що сьогодні дістається Україні нелегкою 

ціною 135 доларів за 1000 кубів, вилітає в повітря. Комунальна 

інфраструктура зношена більш ніж на 60 %. П’ята частина теплових мереж 

перебуває в аварійному стані. Не дивно, що за останні 10 років кількість 

аварій зросла майже у 5 разів.  

Житлово-комунальна сфера – це на сьогодні чи не єдина галузь 

народного господарства, якої не торкнулися ринкові перетворення. Вона 

працює за найгіршими зразками радянських часів. Несприятливі економічні 

та інституційні умови функціонування галузі житлово-комунального 
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господарства (ЖКГ) України, адміністративне втручання у ціноутворення та 

відсутність сильної політичної волі проводити структурні реформи у секторі 

суттєво зменшують його ефективність. В результаті утворилося замкнуте 

галузеве коло: фінансові проблеми- зниження конкурентоспроможності- 

низька якість обслуговування- зниження доходу- надлишкові витрати через: 

теплові втрати, низький ККД, надмірну потужність- неплатежі- неефективне 

управління- відсутня або недостатньо продумана політика в області 

теплопостачання, слабка нормативно-правова система-монополія- зростання 

тарифів- неефективне управління.Проблеми постачальників комунальних 

послуг можуть бути згруповані в три категорії – інституційні, економічні та 

технічні проблеми. Разом вони формують зачароване коло проблем, де 

незадовільні економічні умови, спричинені розповсюдженим сприйняттям 

комунальних послуг як необхідних громадських товарів і тому 

безкоштовних, а не як економічних товарів, виробництво яких потребує 

значних витрат, призвели до серйозних проблем, такі як некомпенсовані 

збитки виробництва, накопичення боргів, відсутність стимулів до 

інвестування. Засоби конкуренції не можуть забезпечити баланс інтересів та 

стабільний розвиток галузі, оскільки відповідні ринки відокремлені 

регіонально, а обмежений доступ до необхідної інфраструктури забезпечує 

монопольне становище постачальників комунальних послуг. Тому 

регулювання встановлення тарифів є необхідним для запобігання 

зловживанням. З економічної перспективи основні проблеми походять від 

встановлення тарифів на нижчому за рівень витрат рівні, низької платіжної 

дисципліни та великої кількості пільг, що надаються державою. Через те, що 

підприємства галузі вимушені працювати в умовах тарифів, що не 

покривають витрати, протягом багатьох років, технічний стан підприємств 

характеризується застарілими технологіями, незадовільним технічним 

станом мереж та обладнання та високим енергоспоживанням. 

Через вище окреслені проблеми споживачі наразі не можуть 

контролювати обсяг і якість комунальних послуг, що надаються, вибирати 

ціну і навіть відмовитися від таких послуг; незрозуміло, що саме є спожитим 

продуктом: ресурси щодо яких розраховуються нормативи споживання, чи 

параметри комфорту, за якими оцінюється сам факт надання або відсутності 

послуги і якість роботи підприємства ЖКГ.  

Однією з найактуальніших проблем останнього десятиріччя є реформа 

житлово-комунальної галузі в України. Однак, фактичних здобутків на 

сьогоднішній день не так багато. Нагайним питанням  реформи в 

демократичних країнах є розвинутий інститут власності та створення 

конкурентного середовища. Тільки поява відповідального власника, 

замовника, інвестора і контролера (тобто, об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків-ОСББ) як бізнес-одиниці забезпечує якісну 

конкуренцію між надавачами послуг на ринку регіону, справедливого і 

економічно обґрунтованого тарифоутворення, стандартизації та обліку 

житлово-комунальних послуг.  
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  Дослідження сутності та розвитку ОСББ з подальшим використанням 

позитивного досвіду для створення конкурентної сфери в галузі для бізнес-

одиниць регіону. Теоретичні та прикладні аспекти щодо створення, розвитку 

та функціонування ОСББ у сфері житлово-комунального господарства 

досить активно вивчаються українськими та зарубіжний досвід розвитку 

ОСББ як новітньої форми  бізнес діяльності ЖКГ  рубіжними вченими: В. 

Логвіненком, І. Лукіновою, Г. Онищуком, М. Пікуляком, С. Поважним, Н. 

Ревенко, Т. Таукешевою та ін. Зокрема, проблеми розвитку та 

реструктуризації комунального господарства висвітлені у працях Г. Губерної, 

В. Дорофієнка, Ф. Євдокімова, С. Корнейчука, Д.Тарасенка та ін.  

Головною метою розвитку житлово-комунального господарства 

зазначено підвищення якості і надійності надання житлово-комунальних 

послуг, забезпечення ефективності функціонування житлово-комунального 

комплексу, стимулювання процесів енерго-, ресурсозбереження, формування 

нової системи управління галуззю. Галузь житлово-комунального 

господарства (ЖКГ) має величезні резерви в економії енергоресурсів, може 

навіть стати прибутковою, однак лише за умови застосування сучасних 

методів управління, а саме створення конкурентного середовища у галузі. 

Слід  звернути увагу на те, що більшість підприємств є монополістами, але 

така сфера як житлова може стати майданчиком для функціонування бізнес  

одиниць, а саме створення конкурентного ринку керуючих компаний –ОСББ. 

Важливою складовою такої реформи є об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) як альтернатива комунальним 

підприємствам. Основна мета ОСББ – створювати якісно нові та 

енергоекономічні умови життя мешканців багатоквартирних будинків у їхніх 

помешканнях [10, с. 3; 30, с. 5]. Зазначену проблему треба комплексно 

вивчати, оскільки різностороння інформація про неї дасть змогу знайти 

ефективні шляхи виходу із кризи житлово-комунального сектору. Тут, 

назагал, можна окреслити дві основні проблеми. По-перше, стара система 

ЖЕКів, яка зародилася за радянських часів й продовжує функціонувати 

дотепер, є серйозною перешкодою для розвитку нових форм вирішення 

питань ЖКГ в Україні. Подруге, ОСББ, як новий формат вирішення 

зазначених проблем, ще не має достатнього потенціалу як на інституційному 

та законодавчому рівнях, так і в контексті розвитку відповідних 

громадянських ініціатив. Перші осередки ОСББ вже існують, однак процес 

інституціоналізації відбувається дуже повільно, супроводжується великою 

кількістю проблем, що насамперед пов’язані безпосередньо із самим 

процесом організації та кооперації мешканців як власників багатоквартирних 

будинків. Значних змін потребує законодавство, яке регламентує діяльність 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як-от: чинний закон не 

передбачає можливості контролю місцевими радами та їхніми виконавчими 

органами діяльності ОСББ у частині якості утримання будинків, захисту 

інтересів членів об’єднань, які не в змозі відстояти свої законні інтереси в 

зв’язку з тим, що опиняються в меншості, тощо. Такий контроль потрібен, 

тому що місцеві ради та їхні виконавчі органи повинні захищати інтереси 
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всіх членів територіальної громади, а не тільки тих, хто живе в будинках 

комунальної власності. 

Конкуренція з’явилася лише в напрямках реформувалися такі напрями, 

як благоустрій, озеленення, ритуальне обслуговування, — тут з’явилася 

конкуренція. А система управління житлом і його експлуатація, а також 

монополія у сфері водопостачання, водовідведення та теплопостачання 

залишилося на колишньому рівні.  

Виходом з кризи стосовно природних монополій може бути передача в 

оренду, концесію, управління монополій, а також створення комунальних 

підприємств, регіональних компаній тощо. 

У таких сферах послуг, як обслуговування ліфтів, вивезення сміття, 

благоустрій повинен діяти конкурентний ринок, який  регулюється 

антимонопольним законодавством та комісією з цін. Для цього потрібна 

злагоджена робота, ефективність якої передусім залежить від місцевих 

органів влади. Але якщо створити його і не створити конкурентного 

середовища, то система не запрацює. Умовно кажучи, якщо ви створили 90% 

ОСББ, а вам одна компанія сміття вивозить за монопольними цінами — то 

який сенс?  

Вдосконалення системи управління в галузі з урахуванням ринкових 

відносин. 

Регулювання житлово-комунальних послуг здійснюється таким 

чином: 

 
Рисунок 1- Регулювання житлово-комунальних послуг 

 

Вирішення всіх цих проблем залежить від політичної волі і бажання 

місцевого самоврядування. 

 Фінансова стабілізація галузі. Що стосується третього напряму 

реформування ЖКГ, то тут колапс. Тарифи не покривають витрат і не 
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відповідають собівартості, населення погано сплачує за житлово-комунальні 

послуги, адже ці послуги не відповідають тарифам. 

  Соціальна спрямованість реформ у житлово-комунальному 

господарстві передбачає впровадження і дотримання певних державних 

соціальних стандартів. Населення ж у відносинах із підприємствами ЖКГ 

переслідує лише одну мету — одержати максимально якісні послуги за 

зрозумілою для нього ціною. Споживач є головним інвестором у житлово-

комунальному господарстві. Він інвестує ЖКГ своєчасною стовідсотковою 

оплатою спожитих послуг. І тому несе свою частку відповідальності за стан 

житлово-комунального господарства. Технічне переоснащення ЖКГ.  Без 

фінансового забезпечення не можливо провести технічне переоснащення, 

утім, як не можливо цього зробити цього без інвестицій. Підвищення 

спроможності підприємств ЖКГ можливе лише завдяки технічному 

переоснащенню. Адже сьогодні втрати води становлять 30—40, а то й більше 

відсотків, ККД котельного парку — 82%. 

Невдачі реформування ЖКГ упродовж останніх десяти років у тому й 

полягають, що на цьому ринку не був сформований і підготовлений 

покупець. Це стало причиною того, що ЖКГ не вдалося перетворитися на 

ринковий сектор економіки. Потрібно не просто змінити пропорції 

навантаження з оплати послуг між населенням і бюджетом, а й перетворити 

споживача на покупця, наділеного ринковими правами.  

Процес створення ОСББ в Україні розпочався у 90-х рр. ХХ ст., коли 

держава ініціювала реформи у ЖКГ, де основна складність полягає в тому, 

що на цей мо 

  Ключовою рушійною силою забезпечення соціально-економічного 

розвитку виступає приватний сектор. У  країнах Євросоюзу найбільший 

обсяг реалізованої продукції та зайнятість  забезпечують великі підприємства 

та мікропідприємства. У Харківській області ключову роль у формуванні 

ділового середовища відіграють середні та великі підприємства. Вони 

забезпечують найбільші обсяги реалізованої продукції та зайнятість. 

Переважними існуючими сферами спеціалізації  великих та середніх 

підприємств є  переробна промисловість (енергетичне, сільськогосподарське 

машинобудування), аграрне виробництво та переробка; освіта (навчання для 

іноземців та формування освітньої інфраструктури); постачанні 

електроенергії, газу води. суб’єктів господарювання в Україні, виникнення 

якої пов’язано, насамперед, із питаннями права власності на житло, 

управління та обслуговування житла. Саме створення такого об’єднання 

дозволяє власникам житла самостійними зусиллями спільно вирішувати 

питання щодо належного утримання та використання майна, забезпечення 

своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів. Створення ОСББ 

у межах єдиного комплексу нерухомого майна, що включає земельні ділянки і 

розташовані на них житлові будинки, є також одним із ефективних засобів 

захисту прав власника житла та організації управління багато квартирними 

житловими будинками з різни ми власниками окремих приміщень. В Україні 

статус ОСББ визначається Законом України «Про об’єднання співвласників 
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багатоквартирного будинку» від 01.01.2002 р., згідно з яким ОСББ – це 

юридична особа, створена власниками приміщень для сприяння 

використання їхнього власного майна та управління, утримання i 

використання неподільного та загального майна [7]. Слід також відзначити, 

що згідно з законодавством виникнення права спільної власності на спільне 

майно у багатоквартирному будинку зі створенням об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку не пов’язується. 

 

Таблиця 1 

Інформація  

про кількість створених об'єднань співвласників багатоквартирних  

будинків по регіонах станом на 01.07.2016 

Адміністративнотериторіальна 

одиниця 

ОСББ 

кількість  

створених ОСББ, 

од. 

Кількість 

будинків, де  

створено 

ОСББ, од. 

Загальна площа, 

яку обслуговує  

ОСББ,  

тис.кв.м. 

Всього 18424 21075 85064,94 

Вінницька 665 683 1132,26 

Волинська 637 681 1586,53 

Дніпропетровська 1817 1912 8423,90 

Донецька* 1336 1851 4363,68 

Житомирська 385 670 2025,90 

Закарпатська 392 406 720,70 

Запорізька 919 1012 3036,96 

Івано-Франківська 440 485 1484,10 

Київська 591 666 19268,20 

Кіровоградська 255 282 661,97 

Луганська* 186 266 594,18 

Львівська 1447 1676 3232,41 

Миколаївська 1309 1421 5488,40 

Одеська 1100 1267 4903,62 

Полтавська 487 580 1472,34 

Рівненська 567 593 1115,10 

Сумська 388 461 1040,40 

Тернопільська 905 920 1072,40 

Харківська 994 1390 3850,12 

Херсонська 805 872 4235,30 

Хмельницька 640 670 2149,10 

Черкаська 626 634 1710,44 

Чернівецька 338 366 677,03 

Чернігівська 302 371 670,60 

м.Київ 893 940 10149,30 

Довідково: 
Інформація надається без урахування показників АР Крим та м. Севастополя 

       *-інформація відображає показники тільки по території, підконтрольній Україні 
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Основна частина ОСББ є порівняно новою організаційною формою 

Особа стає співвласником цього майна просто в силу набуття права власності 

на квартиру в будинку. Слід підкреслити, що об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку має визначені законом повноваження щодо 

прийняття рішень з питань володіння, користування і розпорядження 

спільним майном у такому будинку. 

При виборі орієнтирів для порівняльного аналізу та розробки 

рекомендацій щодо перспектив розвитку ОСББ в Україні доречно звернутися 

до досвіду країн Східної Європи, які, як і Україна, зробили перехід від 

директивного управління плановим народним господарством до ринкової 

економіки. У загальному комплексі проблем ринкових перетворень в країнах 

Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) житловий сектор спочатку опинився 

на периферії реформ. З одного боку, це пояснюється тим, що вся увага була 

зосереджена на пріоритетних завданнях лібералізації економіки, створення 

багатоукладних форм власності, ринку праці, капіталу та інших структур 

адекватних ринку. З іншого – у ряді держав певні зміни в житловому 

господарстві почали відбуватися ще до переходу до ринку. Перехід до 

ринкової економіки викликав у всіх країнах регіону необхідність суттєвого 

перегляду житлової політики [4]. Зараз в Європі спостерігаються 

трансформація житлового фонду і зміна форм власності. У більшості країн це 

не тільки і не стільки приватизація, що пройшла в країнах Східної Європи, 

скільки передача багатоквартирних муніципальних будинків іншим 

домовласникам цілком. Найбільший досвід та успіх у розвитку ОСББ має 

Естонія, чия влада обрала самий радикальний спосіб реформування ЖКГ – 

повну його приватизацію, яка тривала 12 років. У 2006 р. був ліквідований 

останній елемент державної системи ЖКГ – муніципальна служба замовника 

з управління житловими будинками. Саме управління, як і безпосереднє 

обслуговування житлового фонду, здійснюється приватним бізнесом вже 

декілька років до цього. А з 2006 р. функції замовника були повністю 

передані в приватні руки (у більшості будинків замовником стали самі 

мешканці або найняті  

Особливості ОСББ [2]. Об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків за своїм статусом ОСББ є неприбутковою організацією, оскільки не 

має на меті одержання прибутку для його розподілу між своїми членами 

ОСББ відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від 

свого імені набуває майнові та немайнові права й обов'язки, виступає 

позивачем та відповідачем у суді ОСББ створюють для гарантування 

(захисту) прав його членів та виконання їхніх обов'язків, належного 

утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення 

вчасного надходження коштів для здійснення всіх платежів, передбачених у 

законодавстві та статутних документах в одному житловому будинку можна 

створити тільки одне ОСББ ОСББ може виникнути в будинку будь- якої 

форми власності житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можна 

реорганізувати в ОСББ за умови дотримання вимог відповідного 

законодавства, яке регулює майнові відносини між членами ЖБК Зарубіжний 
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досвід розвитку ОСББ як новітньої форми діяльності ЖКГ 195 ними фірми). 

Хоча держава ще володіє деякими стратегічними об’єктами (котельнями, 

ТЕЦ, тепловими мережами), але управляють ними все ж приватні 

підприємці. Таким чином, Естонія першою на території колишнього СРСР 

завершує повний демонтаж державної системи ЖКГ [5]. Житловий фонд в 

Естонії зараз практично повністю знаходиться в приватних руках (близько 98 

% міських квартир належить при ватним особам, кооперативам або фірмам, 2 

% – державному соціальному житловому фонду). В абсолютній більшості 

будинків існують або квартирні товариства (КТ – об’єднують власників 

квартир, які є аналогом українських ОСББ), або житлові товариства (ЖТ – 

колишні житлові кооперативи, яким формально належать квартири; їх 

кількість невелика – в 20 разів менше, ніж КТ). Ці товариства отри мали 

будинки на баланс і управляють ними, тобто організують утримання і ремонт 

житлових будівель. Остання обставина принципово відрізняє Естонію від 

сусідів: у Латвії та Литві питаннями експлуатації житлового фонду досі в 

основному займається міська влада. Досліджуючи досвід розвитку житлово-

комунальних послуг Естонії, необхідно відмітити, що створення інституту 

квартирних товариств було єдино вірним рішенням для налагодження 

нормального управління будинками. Характерно, що відразу після появи 

квартир них товариств витрати з утримання та ремонту житлових будинків 

різко скоротилися – у середньому не менш ніж на 30–35 %. Поява безлічі 

незалежних замовників (товариств) стимулювало створення багатоцільового 

ринку послуг у сфері житлового господарства, породило сильну конкуренцію 

на ринку будівель них і ремонтних послуг, де сьогодні діють уже десятки 

малих, середніх і великих фірм. Для управління будинком ОСББ наймають 

спеціалізовані фірми або фізичних осіб, що мають спеціальні ліцензії, які 

видає (з дозволу Міністерства освіти) Союз кооперативних товариств Естонії 

випускникам курсів менеджерів. Розподіл функцій між правлінням 

товариства і керуючим може бути різним. Нерідкі випадки, коли правління 

взагалі обходиться без керуючого – саме вирішує експлуатаційні та 

управлінські питання, але доручає спеціалізованій фірмі вивезення сміття та 

прибирання території. Іноді як двірників або прибиральників сходових 

клітин та під’їздів наймають бажаючих з числа мешканців будинку. З фірма 

ми, які виграли конкурс на ремонт або обслуговування, правління ОСББ від 

імені всіх мешканців укладає відповідний договір, в якому встановлюються 

терміни і обмовляється необхідну якість робіт, а також санкції на випадок 

невиконання сторонами взаємних зобов’язань. При цьому переваги завжди на 

стороні замовника, тобто квартирного товариства, яке має право розірвати 

договір з фірмою або не оплачувати неякісно виконані роботи. Всі претензії 

повинні бути документально оформлені й об ґрунтовані, оскільки фірма 

виконавець може оскаржити дії замовника через суд, а той – при значити 

незалежну експертизу [3]. Квартирні товариства, за законом, є 

некомерційними підприємствами (не можуть роз поділяти між своїми 

членами прибуток від господарської діяльності). Весь одержуваний (якщо він 

є) дохід вони зобов’язані використовувати на утримання і розвиток своєї 
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власності, тобто будівель і споруд. Всі головні, стратегічні питання 

вирішують загальні збори мешканців, які проводяться не рідше одного разу 

на рік. Вони ж обирають на визначений термін (зазвичай два або три роки) 

правління та голову (ним може стати і людина зі сторони), призначає 

бухгалтера, а також створює ревізійну комісію, що стежить за фінансовою 

діяльністю товариства. У разі виникнення підозр щодо діяльності бухгалтера 

або голови правління ревізійна комісія має право запроси ти аудитора або 

добитися проведення професійної ревізії компетентними органами, судом 

або іншими інстанціями. Така система звужує можливості для зловживань і 

забезпечує прозорість фінансової діяльності ОСББ. Слід зазначити, 

реформування ЖКГ Естонії через створення ОСББ стало можливе через те, 

що розмір квартирної плати встановлюють самі мешканці на загальних 

зборах товариства. Будинкове самоврядування стимулює мешканців і до 

економії. Таким чином, можна зробити висновок, що сучасна система ЖКГ 

Естонії стала можлива завдяки двом обставинам: масового об’єднанню 

мешканців у квартирні товариства (ОСББ) і догляду держави за сферою 

ЖКГ. Причому все це було об’єднане комплексно – поки мешканці не взяли 

на себе управління будинком, держава не може скласти з себе цей обов’язок. 

Головною умовою успіху естонської реформи ЖКГ слід вважати масове 

створення КТ (ОСББ). У Польщі створенню ОСББ сприяв Закон «Про 

власність на житло» від 24.06.1994 р., який ввів поняття житлове товариство 

(український аналог – ОСББ), яке повинне самостійно господарювати у 

своєму будинку, в тому числі дбати про зменшення витрат на споживання 

комунальних послуг і утримання свого спільного майна. Закон «Про 

власність на житло»: визначав спосіб встановлення виділеної власності само 

стійних приміщень, приміщень іншого призначення, врегулював права і 

обов’язки цих приміщень, а також спосіб управління спільною власністю, 

упорядкував питання власності на приміщення; створив умови для 

приватизації комунальних фондів, що в результаті збільшило ефективність 

управління цими фондами; уніфікував правила встановлення відокремленої 

власності на приміщення незалежно від того, знаходяться приміщення в 

будівлях, що є у державній власності, чи у приватній власності; врегулював 

питання щодо прав і обов’язків власників квартир на ремонт будівель; 

встановив, що кошти від господарювання нерухомістю є частиною приватної 

власності житлового товариства і призначені виключно на утримання цієї 

нерухомості та ін. За короткий час після прийняття цього Закону у Польщі 

утворилось понад 80 000 житлових товариств, і продовжує зростати, що 

означає, що така форма власності стала представницькою в масштабі усього 

житлового фонду. Понад 15 років існування житлових товариств у Польщі на 

практиці підтвердило їх ефективність та дієвість [6]. У Литві ринок 

професійного управління нерухомим майном розвивався в дещо іншому 

напряму порівняно з Польщею. Так, через по вільне заснування житлових 

товариств і пасивність мешканців щодо управління спільним майном 

будинку, місцеві влади перебрали на себе суттєві повноваження з управління 

багатоквартирними будинками, та переважно саме вони призначають 
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управителів – управляючі компанії, комунальної чи приватної форми 

власності [5]. Що стосується країн Західної Європи, то у питаннях розвитку 

ОСББ найбільший досвід мають Франція і Фінляндія. У Франції комунальні 

служби є переважно муніципальними. У той же час досить широко 

поширений і досвід застосування концесій в комунальному господарстві. Ця 

форма заснована на договорі концесії, відповідно до якого підприємство 

комунальної сфери передається в експлуатацію при ватній фірмі. 

Виробництво послуг здійснюється за рахунок концесіонера, при цьому він 

має право стягувати зі споживачів платежі за надання цих послуг. При цьому 

у Франції і Фінляндії, поряд з націоналізованими газовими мережа ми та 

державною енергетикою, існують і при ватні, а також функціонують на 

основі договору концесії, компанії. Ці компанії відносно не великі, проте їх 

роль у підвищенні ефективності постачання населення комунальними 

послуга ми є досить значною. У Фінляндії 1,4 мільйона будинків об’єднані в 

70 000 акціонерних товариств – власників житлової нерухомості. 50 000 з них 

користуються послугами компаній з управління нерухомістю (операторів), 20 

000 управляються самостійно. Оператор (керуюча компанія), перш за все, 

відповідає за щоденне управління згідно з договором на управління, в якому 

обумовлюються умови та перелік послуг і розцінки. Кількість об’єднань 

власників житла (ОСЖ) у Франції з 2000 по 2010 роки збільшилася в 1,6 раза, 

у Фінляндії в 1,4 рази, що свідчить про те, що ці об’єднання мають авторитет 

у населення і є затребуваним інститутом надання комунальних послуг. 

Основним позитивним моментом у практиці надання комунальних послуг у 

Франції і Фінляндії є повсюдне поширення об’єднань власників житла, 

досвід залучення до управління майном приватних підприємців і повсюдне 

поширення інформаційних технологій у сфері комунальних послуг. Важливо 

також повсюдне поширення концесій і приватизації [2]. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки потрібен перехід до нової 

інноваційної моделі розвитку, в основі якої ефективний аналіз та створення 

ефективних форм співпраці, однією з таких форм є державно-приватне 

партнерство.  

На сучасному етапі для досягнення соціально-економічного розвитку 

економіки необхідним є впровадження державно-приватного партнерства 

щодо забезпечення інвайронментальної безпеки на рівні держави та 

підприємства. Необхідним є дослідження існуючих моделей державно-

приватного партнерства та їх адаптація щодо забезпечення 

інвайронментальної безпеки України.  

Розвиток спільних відносин між державою та приватними 

підприємствами перебуває на стадії формування. Це потребує наукових 

досліджень щодо сутності та ролі державно-приватного партнерства, 

аналітичного огляду моделей державно-приватного партнерства. Важливого 

значення державно-приватне партнерство набуває у розрізі забезпечення 

інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. 

Сутність економічної категорії «інвайронментальна безпека», 

особливості реалізації інвайронментальної безпеки та пріоритети 

інвайронментальної безпеки  досліджено Мащенко М.А. [1-3]. Данилишин Б.,  

Павлюк К., Павлюк С. [4-5] досліджували сутність та роль державно 

приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави. 

Світовий досвід щодо розвитку державно-приватного партнерства [6-8], 

дослідження світових моделей державно-приватного партнерства та його 

адаптація в Україні мають місце в наукових розробках вчених-економістів [9-

13], дослідження інвайронментальної економіки мають місце в роботах 

вчених-економістів Хопнера А., Канта Б., Шолтенса Б. [14]. 

Соціально-економічний розвиток держави залежить від забезпечення 

інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. Однією 

з умов інвайронментальної безпеки є державно-приватне партнерство. 

Питання державно-приватного партнерства щодо забезпечення 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9A$
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інвайронментальної безпеки є малодослідженими. 

Метою є аналіз сутності державно-приватного партнерства у розрізі 

інвайронментальної безпеки соціально-економічних систем. 

Економічна категорія "державно-приватне партнерство" з'явилася в 

Сполучених Штатах Америки у 1950-х роках у результаті впровадження в 

дію проекту щодо фінансування програм освіти. У 1960-х роках ця 

економічна категорія широко розповсюджується в результаті розвитку 

державно-приватної співпраці у сфері територіальної інфраструктури, 

соціальної сфери [6]. 

Державно-приватне партнерство в Україні на сучасному етапі тільки 

формується. 

Експертами інституту стратегічних досліджень досліджено, що в 

посткризовому розвитку збільшився комерційний інтерес до державної 

підтримки, що, у свою чергу, знижує ризик інвестицій приватного сектору та 

підвищує надійність інвестиційних проектів [7]. 

Теоретичні дослідження співпраці приватного сектору та держави 

показують, що не існує єдиної думки щодо сутності державно-приватного 

партнерства. 

Так, вчені Павлюк К.В. і Павлюк С.М. вважають, що економічна 

інтерпретація державно-приватного партнерства  у найширшому сенсі цього 

поняття полягає у конструктивному співробітництву уряду та приватного 

сектору у політичних, соціальних, гуманітарних та інших областях [5]. 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» державно-

приватне партнерство розглядається як система відносин між державними та 

приватними партнерами, побудована на принципах рівності партнерів та 

узгодженості їх інтересів [10]. 

Данилишин Б.М. під державно-приватним партнерством розуміє одну з 

форм співпраці держави та приватного сектору економіки, яка дозволить 

підвищити ефективність від реалізації масштабних проектів у рамках 

економіки країни в цілому [4]. 

У рамках державно-приватного партнерства, незважаючи на 

різноманітність форм, сторони мають специфічні функції, чітке розділення 

яких створює забезпечення балансу систем взаємин і успіх співробітництва. 

Держава, як правило, виступає однією із сторін проекту державно-

приватного партнерства та регулює відносини непрямо через державні 

організації. Органи влади надають організаціям повноваження щодо 

виконання державних функцій.  

Так, приватний сектор надає фінансові ресурси, професійний досвід, 

ефективне управління, гнучкість та ефективність у прийнятті рішень, 

інноваційну здатність. Зі свого боку, держава надає власникові можливість 

використовувати свої права, податкові пільги, гарантії. Реальне значення 

державно-приватного партнерства полягає у тому, що суспільство як 

споживач отримує якісні послуги. Державно-приватне партнерство – це не 

тільки інвестиційний механізм, а й модель ефективного економічного 

управління, яка дозволяє зменшити та оптимізувати витрати, та підвищити 
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ефективність проекту.  

З огляду на різноманіття визначень поняття «державно-приватне 

партнерство» частіше використовується визначення щодо законодавчо- 

визначеного взаємовигідного співробітництва між державою та приватним 

сектором, спрямоване на досягнення цілей сторін, яке застосовується в 

різних формах між державою та приватним сектором у різних періодах на 

різних рівнях (місцевих, регіональних та національних). 

Державно-приватне партнерство є короткострокове та довгострокове, 

залежно від цілей, масштабів та складності проблем, які потрібно вирішити. 

Якість залежить від рівня нормативної бази, компетенції персоналу та 

взаємних переваг учасників, інших ресурсів, які використовуються для 

спільної діяльності. Державні органи при реалізації партнерства виступають 

ініціаторами програм, фінансуючою стороною, державним замовником. 

Державна та приватна взаємодія є особливо ефективною від 

впровадження великих інвестиційних проектів у сфері інновацій. Однак, це 

вимагає виконання ряду необхідних умов: 

– наявність чітко визначених пріоритетів державно-стратегічного 

характеру та виявлення можливих шляхів їх досягнення; 

–  встановлення правил взаємодії держави та приватного сектору щодо 

реалізації таких проектів; 

– розробка спеціальних пропозицій для сегментації інвестиційних 

ризиків, переваг для кожного реалізованого проекту. 

У науковій літературі існують наступні характерні риси державно-

приватного партнерства: 

– двостороннє партнерство держави та приватним сектором; 

– чітко визначені основні положення співробітництва в офіційних 

документах (контрактах, угодах тощо); 

– рівноправний та взаємовигідний характер партнерства шляхом 

забезпечення основних цілей партнерства; 

– наявність чітко визначених спільних цілей держави та приватного 

сектору; 

– розподіл фінансових та інших ризиків та витрат між сторонами 

товариства; 

– рівноправна участь сторін у розподілі отриманих результатів; 

– спільні внески держави та приватного сектору як учасників 

партнерства для досягнення спільних цілей. 

Різні форми, механізми та галузі використання роблять державно-

приватне партнерство універсальним механізмом вирішення  довгострокових 

завдань. Розповсюджені форми державних установ, які приймають участь у 

партнерстві з приватними організаціями: державні установи; фінансово-

промислові групи; некомерційні партнерства; фонди. 

Використовуються різні форми державно-приватного партнерства:  

– спеціальні економічні зони;  

– інвестиційні фонди, включаючи венчурний капітал;  

– інвестиційні рекламні агентства;  
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– концесійні угоди;  

– установи зі змішаною формою власності;  

– замовлення на поставку товарів, надання послуг для потреб держави 

та муніципальної адміністрації;  

– рівноправна участь приватного капіталу у державних підприємствах. 

Кожна форма наповнена певними механізмами та інструментами, які є 

змістовною частиною юридичних, фінансових, податкових, митних, 

економічних, організаційних, управлінських відносин. 

Розвиток державно-приватного партнерства починається зі здійснення 

невеликих угод про спільну діяльність. Потім виробляється більш 

інтегрований підхід, кількість і масштабів контрактів. У деяких випадках 

державно-приватне партнерство носить стратегічний характер.  

Деякі інструменти державної соціально-економічної політики 

отримують сьогодні назву «державно-приватне партнерство»: 

– об'єднання державної та приватної власності в рамках соціально 

значущих проектів на принципах доходності; 

– укладення спеціальних домовленостей, де в якості сторін виступають 

публічні органи та приватні підприємці; 

– делегування повноважень держави приватному сектору щодо надання 

публічних послуг; 

– фінансування державою розвитку інфраструктури для комплексного 

освоєння територій; 

– об'єднання ресурсів державного та приватного секторів в 

інноваційній сфері; 

– залучення бізнесу до вирішення соціальних завдань (охорона 

здоров'я, освіта, культура); 

– державна підтримка малого та середнього бізнесу. 

Державно-приватне партнерство спрямоване на створення, 

реструктуризацію, модернізацію, використання об'єктів соціальної 

інфраструктури: 

– природні ресурси; 

– економічна інфраструктура; 

– об'єкти, що обслуговують сферу матеріального виробництва; 

– об'єкти сфери державних послуг: громадський транспорт, комунальне 

господарство, державні послуги, соціальні послуги; 

– об'єкти державної та муніципальної адміністрації; 

– інші об'єкти соціальної інфраструктури. 

Завданнями програми розвитку державно-приватного партнерства 

щодо забезпечення інвайронментальної безпеки, що сприяє створенню сере-

довища в Україні та допомагає державно-приватній співпраці повинні стати: 

– удосконалення законодавчої та нормативної бази, що дозволить 

створити правове середовище, яке полегшить реалізацію державно-

приватного партнерства; 

– підтримання роботи національної організації державно-приватного 

партнерства для надання допомоги місцевим органам державної влади та 
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центральним органам виконавчої влади з метою підвищення ефективності та 

якості спільних служб та вдосконалення інфраструктури за участю 

приватного партнера; 

– процес підготовки та перепідготовки кадрів щодо реалізації 

державно-приватного партнерства з метою забезпечення інвайронментальної 

безпеки; 

– практичне впровадження державно-приватного партнерства щодо 

забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства; 

– перехід на енергозберігаючі технології, що дозволить забезпечити 

раціональне використання природніх ресурсів. 

Основні принципи державно-приватного партнерства України щодо 

забезпечення інвайронментальної безпеки [15] подано на рис. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Основні принципи державно-приватного партнерства 

України щодо забезпечення інвайронментальної безпеки 

 

 Державно-приватне партнерство у розвитку економічного життя, яке 

може створити умови, необхідні для підвищення потенціалу партнерства і 

забезпечення безпеку країни залежить від буквальної реалізації стратегічних і 

тактичних заходів. Основними з них є: 

– забезпечення довіри, взаємодії та відповідності цілям партнерів; 

– адаптація проектів державно-приватного партнерства до місцевих, 

регіональних, національних умов. 

– вибір ефективної моделі співпраці, яка охоплює основні цілі в рамках 

Принципи державно-приватного партнерства в Україні щодо 

забезпечення інвайронментальної безпеки 

досягнення рівності перед законом державних та приватних партнерів 

заборона дискримінації державних або приватних прав партнерів 

координація інтересів державних та приватних партнерів 

інваріантність протягом усього терміну дії договору державно-

приватного партнерства, встановлення цілей та форм власності на 

об'єкти, що належать державі або громаді 

визнання прав та обов'язків державних та приватних партнерів, 

передбачених законодавством України, що було укладено в рамках 

державно-приватного партнерства 

визначення приватного партнера на конкурсній основі, за винятком 

випадків, встановлених законом 

диференціація ризиків між державним та приватним секторами 
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конкретного партнерського проекту; 

– забезпечення чіткої організації та контролю цілей, досягнутих за 

допомогою спільних проектів; 

– ефективна конфігурація партнерської угоди, що визначає обов'язки 

партнерів у відкритій формі і регулюванні потенційних конфліктів інтересів; 

– мінімізація фінансових ризиків партнерів та підтримка довірчих 

відносин; 

– забезпечення ефективного лідерства державного сектору в 

партнерських проектах, сумісних із законом; 

– «двигун» використання державних фінансових вкладень в проект і 

використання фактору залучення спеціальних проектів на різних етапах 

проекту партнерства. 

Основні напрями становлення державно-приватного партнерства в 

Україні щодо забезпечення інвайронментальної безпеки подано на рис. 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основні напрями становлення державно-приватного 

партнерства в Україні щодо забезпечення інвайронментальної безпеки 

Напрями становлення державно-приватного партнерства в Україні 

щодо забезпечення інвайронментальної безпеки 

необхідно сформувати правові, організаційно-економічні, 

інституціональні та фінансові механізми державно-приватного 

партнерства 

створити Центральний орган державної влади щодо управління 

державно-приватним партнерством 

сформувати єдину базу об’єктів державно-приватного партнерства 

адаптувати існуючі моделі державно-приватного партнерства 

підготувати аналітичні центри щодо формування державно-приватного 

партнерства 

забезпечити фінансову реалізацію державно-приватного партнерства 

щодо забезпечення інвайронментальної безпеки 

забезпечити ефективність проектів державно-приватного партнерства 

розробити  методологію проведення оцінки та аналізу ризиків 

державно-приватного партнерства 

забезпечити професійну підготовку спеціалістів щодо державно-

приватного партнерства 
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Важливого значення державно-приватне партнерство набуває у розрізі 

забезпечення інвайронментальної безпеки. Державно-приватне партнерство 

дозволить розділити функції щодо забезпечення інвайронментальної безпеки 

між державою та підприємством. 

Впровадження державно-приватного партнерства щодо забезпечення 

інвайронментальної безпеки в Україні стикається з наступними перепонами: 

– відсутність досвіду практичного застосування механізмів державно-

приватного партнерства в Україні; 

– нормативно-правова база недосконала; 

– невідповідність інвестиційних інтересів у реалізації концепції 

державно-приватного партнерства; 

– відсутність інституційної структури для реалізації державно-

приватного партнерства; 

– застарілість об’єктів інфраструктури тощо. 

У світовій практиці існує безліч класифікацій моделей державно-

приватного партнерства. Розглянемо деякі з них. 

Національна рада США щодо державно – приватного партнерства 

розглядає наступні моделі державно-приватного партнерства, основним 

критерієм класифікації якого є мета створення [9]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Моделі державно-приватного партнерства США 

 

Модель державно-приватного партнерства, яка сформована для 

залучення управлінської експертизи приватного партнера для реалізації 

великих і складних програм може бути адаптованою до національної 

Моделі державно-приватного партнерства  

партнерства, створені з метою якнайшвидшої реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проектів, і тому сформовані згідно з процедурою 

пакетного тендеру 

партнерства, сформовані для залучення управлінської експертизи 

приватного партнера для реалізації великих і складних програм 

партнерства, пріоритетною метою яких є залучення нових технологій, 

розроблених у приватному секторі 

партнерства, які мають мету залучити різноманітні фінансові ресурси, 

доступні для бізнесу 

партнерства, які дозволяють і заохочують розвиток створеної 

інфраструктури приватним партнером, його власність на споруджений 

об‘єкт і, відповідно, управління ним та іншим капіталом 
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економіки та використовуватись для забезпечення інвайронментальної 

безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях. 

Європейський Союз класифікує моделі державно-приватного сектору 

за ступенем залучення та розподілу ризиків між державним та приватним 

сектором [10]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Моделі державно-приватного партнерства  

Європейського Союзу 

 

З метою забезпечення інвайронментальної безпеки доцільно було б 

використовувати контракт на управління і експлуатацію, згідно з яким 

здійснювалась би передача приватному партнеру об'єкту державної  влас-

ності для управління і експлуатації на фіксованій або диференційованій 

основі. 

Світовий банк розглядає наступну класифікацію моделей державно-

приватного партнерства [11]. В основі класифікації лежить наступний 

критерій: питома вага участі приватної компанії у розподілі експлуатаційних 

ризиків та експлуатаційних витрат. Експерти Світового банку виділяють 4 

основні форми публічно-приватного партнерства див. Рис. 5.  

Моделі державно-приватного партнерства  

Сервісний контракт (Service Contract) – угода, при якій приватна 

компанія забезпечує експлуатацію державних активів протягом 

короткого періоду часу 

Контракт на управління і експлуатацію (Operation and Management 

Contract) – угода про передачу приватному партнеру об'єкту державної  

власності для управління і експлуатації на фіксованій або 

диференційованій основі 
 

Оренда (Leasing) 

Будівництво «під ключ» (Turnkey Procurement) – угода, за умовами якої 

приватний партнер відповідальний за проектування, будівництво і 

експлуатацію інфраструктурного проекту 

Проектування, будівництво, фінансування і експлуатація (DBFO – 

Design, Build, Finance, and Operate) – модель, у якій приватний партнер 

проектує інфраструктурний об'єкт відповідно до вимог державних 

органів, фінансує його будівництво, потім переходить до фази 

експлуатації. Після закінчення терміну угоди об‘єкти можуть бути 

повернуті державі, якщо це передбачено умовами контракту 
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Рисунок 5 – Моделі державно-приватного партнерства Світового банку 

  

Найбільш адаптованою формою державно-приватного партнерства 

щодо забезпечення інвайронментальної безпеки може бути концесійний 

договір, згідно з яким приватний сектор бере на себе управління державним 

інфраструктурним об'єктом та інвестиційні ризики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Моделі державно-приватного партнерства за суб’єктом 

фінансування та власності 

Форми публічно-приватного партнерства 

Контракти на управління та оренду (Management and Lease Contracts) – 

форма публічно-приватного партнерства, згідно якої приватний 

партнер бере на себе на фіксований період часу управління державним 

інфраструктурним об'єктом, який залишається у державній власності.  

Концесійний договір (Concessions Contract) – модель публічно- 

приватного партнерства, коли приватний сектор бере на себе 

управління державним інфраструктурним об'єктом та інвестиційні 

ризики.  

Проекти «з чистого аркуша» (Greenfield Projects) – приватна компанія 

або спільне державно-приватне підприємство здійснює будівництво і 

експлуатацію нового інфраструктурного об'єкта протягом періоду 

контракту, після закінчення якого об'єкт може бути повернутий 

державі. 

Передача активів (Divestitures) – приватна компанія купує пакет акцій 

державного підприємства, що володіє інфраструктурним об'єктом, 

через публічний продаж активів, програми приватизації та інші 

механізми. 

Моделі державно-приватного партнерства  

Модель оператора, яка передбачає приватне фінансування й 

управління, а також наявність приватно-державної власності 

Модель кооперації – це приватно-державне фінансування й управління 

за наявності приватно-державної власності 

Договірна модель – приватне фінансування й управління за наявності 

приватно-державної власності 

Модель лізингу – приватно-державне фінансування й управління за 

наявності приватної власності 
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Одягайло Б.М., Москаленко О.М. пропонують наступну класифікацію 

державно-приватного партнерства як інституту розвитку інноваційної сфери 

в Україні [12]. Для забезпечення інвайронментальної безпеки доцільно було б 

використати приватно-державне фінансування й управління за наявності 

приватно-державної власності, тобто модель кооперації. 

Мішеніна Н.В., Ярова І.Є., Мішеніна Г.А. розглядають наступні форми 

(механізми) реалізації державно-приватного партнерства у сфері природо 

господарювання [13], які подано на рис. 7.  

Таким чином, з огляду на різноманіття визначень поняття «державно-

приватне партнерство» найбільш часто використовується визначення щодо 

законодавчо-визначеного взаємовигідного співробітництва між державою та 

приватним сектором, спрямоване на досягнення цілей сторін, яке 

застосовується в різних формах між державою та приватним сектором у 

різних періодах на різних рівнях (місцевих, регіональних та національних). 

Досліджено форми, інструменти, умови державно-приватного партнерства. 

Обґрунтовано основні принципи та напрями державно-приватного 

партнерства щодо забезпечення інвайронментальної безпеки: необхідно 

сформувати правові, організаційно-економічні, інституціональні та фінансові 

механізми державно-приватного партнерства; забезпечити фінансову 

реалізацію державно-приватного партнерства щодо забезпечення 

інвайронментальної безпеки; розробити  методологію проведення оцінки та 

аналізу ризиків державно-приватного партнерства тощо.  

Проведений аналітичний огляд  класифікацій моделей державно-

приватного партнерства дозволив визначити наступні моделі державно-

приватного партнерства для забезпечення інвайронментальної безпеки на 

державному рівні та рівні підприємства:  

– контракт на управління і експлуатацію, згідно з яким здійснювалась 

би передача приватному партнеру об'єкту державної  власності для 

управління і експлуатації на фіксованій або диференційованій основі; 

– модель державно-приватного партнерства, яка сформована для 

залучення управлінської експертизи приватного партнера для реалізації 

великих і складних програм може бути адаптованою до національної 

економіки та використовуватись для забезпечення інвайронментальної 

безпеки на макро- та мікроекономічному рівнях; 

– концесійний договір, згідно з яким приватний сектор бере на себе 

управління державним інфраструктурним об'єктом та інвестиційні ризики; 

– приватно-державне фінансування й управління за наявності 

приватно-державної власності, тобто модель кооперації; 

– лізингу, коли приватний сектор має доступ до екологічно- 

орієнтованого сучасного обладнання та інноваційних технологій, що 

дозволяє здійснювати екологічне виробництво товарів та послуг. 
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Рисунок 7 – Моделі державно-приватного партнерства 

природогосподарювання 

 

 

 

Моделі державно-приватного партнерства  
 

Оренда з переходом права власності: приватний партнер орендує 

природно-господарський об’єкт на основі договору оренди. 

Безстрокова оренда: природно-господарські об’єкти, угіддя можуть 

передаватися в оренду приватному сектору з умовою забезпечення 

певного обсягу інвестицій у соціальну сферу.  

Лізинг: можливість доступу екологічноорієнтованого підприємництва 

до сучасного обладнання та інноваційних технологій екологічно 

чистого («зеленого») виробництва через лізингові контракти, що 

укладаються з державними структурами. 

Депозитарно- компенсаційна система природогосподарювання: 

формування системи відтворення природних ресурсів орендаторами 

природоексплуатаційного фонду.  

Створення інтегрованих підприємницьких структур (кластерів), 

холдингових структур 

Концесія: приватний оператор (підприємець, приватна компанія, 

юридична особа) отримує за визначену в договорі плату права на 

використання природних ресурсів або експлуатацію та управління 

об’єктами природоохоронної (екологічної) інфраструктури 

Створення-володіння- управління-передача: приватний оператор згідно 

з договором (контрактом) здійснює інвестиції на визначеному 

природно-господарському об’єкті, після чого володіє та управляє ним у 

рамок визначеного договором терміну, після закінчення якого він 

передається державі. 

Капіталізація природних ресурсів, відділення активів передбачає їх 

залучення у процес суспільного виробництва з подальшим 

перетворенням у вартість, що створює додану вартість. 

Контракт на управління: власність та інвестиційні рішення 

залишаються у веденні державного органу.  
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ВИБІР СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 
 

Актуальність рішень щодо вибору оптимальної стратегії вітчизняними 

суб’єктами господарювання на міжнародних ринках пояснюється тим, що 

нині збільшується кількість країн, які діють тут і усі вони прагнуть зберегти 

свою долю або завоювати додаткові позиції, щоб максимізувати свої 

прибутки. Відправною точкою для досягнення цієї цілі стає споживча 

цінність товарів і послуг, яку визначають іноземні покупці. Їх цікавить 

вартість та якість товарів і послуг, відповідний сервіс, гарантія покупки і 

комфорт обслуговувуння. Від вибору продукції споживачами залежить 

отримання валюти, так необхідної для відродження економіки України, 

підвищення її конкурентоспроможності, а також продукції та покращення 

добробуту населення. 

Для успіху на міжнародних ринках вітчизняні менеджери мають 

займатися формуванням попиту, пошуком шляхів його збереження і 

підвищення за рахунок гнучкої цінової політики і надання послуг за 

міжнародними стандартами якості. Для цього потрібна відповідна 

інформація. Оскільки закордоном її важко отримувати тому потрібно 

налагодити взаємодію між консалтинговими і рекламними іноземними 

фірмами, щоб розробляти заходи на основі інформації, що спрямовані на 

зростання рівня ефективності функціонування суб’єктів господарювання, що 

працюють в конкретної країні. Менеджерам також, незалежно від посади 

треба розумити і вмити правильно визначити довгосрокові цілі діяльності 

свого суб’єкту господарювання в іносемної країні, щоб приймати стратегічні 

рішення відповідно цілі і ураховувати, що невдала политика може привесті 

до ризику. Його потрібно своєчасно «вичисляти» та обрати найбільшь 

обгрунтований варіант рішення і прорахувати заздалегідь, яких подій можна 

чекати, і навчитися «контролювати» подальший хід подій, якщо ці події 

перестануть відповідати чеканням менеджменту в іноземної країні. 

Вітчизняним менеджерам і персоналу варто пам’ятати: на дії, що не 

створюють цінності для іноземного споживача використовуються ресурси, а 

це — втрати. Щоб виявити їх, необхідно після створення цінності для 

іноземного споживача, вибудувати послідовність усіх операцій, які 

виконуються у процесі їхнього обслуговування. Коли усунено зайві операції 

чи мінімізовано час на їх виконання, потік вітчизняної продуції починає 

рухатися, стає ритмічним та рівномірним. Таке можливо при застосуванні 

сучасного менеджменту – «сукупності цілі, методів, принціпів, заходів і 

форм управління» [1] на основі системного підходу до комплексного 

застосування інструментів маркетингу і логістики». «Опанування такою 

сукупністю та системним підходом щодо її імплементації буде сприяти 

вмілому аналізу власної діяльності, оцінюванню її ефективності за 
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критеріями, творчому вибору стратегії для досягнення цілі при активних 

діях менеджерів, спрямованих на отримання поставлених результатів» [5].  

Сучасний менеджмент – це «не просто породження економіки; це сам 

суб'єкт, а творцями його як науки і мистецтва є інноваційні менеджери. Про 

реальний менеджмент за кордоном можна говорити, якщо менеджери 

контролюють сітуацію і впливають на неї усвідомлено і цілеспрямовано. 

Тобто використовують його компоненти в діяльності на основі поставлених 

цілей. Це ключове завдання» [3]. Тому менеджери вітчізняніх суб’єктів 

господарювання на міжнародному ринку мають діяти суворо за законами 

ринкових відносин. Інакше домогтися успіхів тут не можли-во. Менеджерам, 

які працюють на міжнародних ринках необхідно поєднувати можли-вість 

або «економічні умови», з бажаннями (з точки зору інтересів суб’єкта 

господа-рювання). Адже їх завдання – робити бажане спочатку можливим, а 

потім і реальним  

Нині менеджери – це підприємці, які здійснюють раціональний вибір 

стратегій діяльності своїх суб’єктів господарювання на ринках серед безліч 

варіантів. Про механічний їх вибір не може бути мови тому, що їх реалізація 

реально впливає на економічну ефективність функціонування суб’єктів 

господарювання. На цільових міжнародних ринках, відповідно до 

економічних законів, для ефективної діяльності менеджери зобов’язані 

розробляти конкурентні стратегії, в яких передбачається продаж вітчизняної 

якісної продукції широкого асортименту, за цінами доступними для 

іноземних споживачів, на яку у них буде попит. Застосування обраної 

стратегії має дозволяти реалізовувати максимум товарів і послуг, з 

забезпеченням відшкодування витрат, пов’язаних з виробництвом при 

якісному обслуговуванні споживачів на всіх етапах, з одержанням суми 

прибутку достатньої для подальшого розвитку суб’єктів господарювання, 

задоволення інтересів працівників і споживачів.  

Менеджери мають ураховувати, що після того, як усунуто зайві 

операції чи мінімізовано час на їх виконання потік вітчизняної продуції 

починає рухатися, стає ритмічним та рівномірним. Нажаль, нині вони 

пасивні, лише реагують на події в економіці і прагнуть пристосуватися до 

мінливої ситуації – вирішують питання лише у виборі способу такої 

адаптації. Таким поводженням досягнути успіху на міжнародних ринках не 

можливо. 

Зрозуміло, що менеджерам важно швидко і «по-розумному» 

пристосуватися до ситуацій і змін в економіці іноземної країни. Мистецтво 

сучасного менеджменту «не зводиться лише до пасивного реагування і 

адаптації. Виконання його компонент має на увазі відповідальність за 

вміння формувати певну економічну середу, планувати, ініціювати та 

проводити необхідні зміни в цьому економічному середовищі, прагнити 

позбутися обмежень, що накладаються на свободу дій підприємця різними 

економічними обставинами» [3]. 

Щоб обирати оптимальні конкурентні стратегії менеджери мають 

читко розумити, що конкуренція – це напружена боротьба на цільових 
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міжнародних ринках юридичних і фізичних осіб, що тут діють, за покупця (за 

його гроші), за своє виживання в умовах об’єктивного закону конкуренції. 

Конкурентоспроможність кожного суб’єкту господарювання на будь-

якому ринку – це стабільна можливість задовольняти потреби потенційних 

споживачів краще конкурентів й, завдяки цьому, успішно продавати свою 

продукцію (роботи, товари й послуги) й одержувати максимально можливі 

доходи. 

Конкурентоспроможність товару, роботи або послуги – це їх 

продажність у великих обсягах на конкурентному ринку, за рахунок кращих 

якісних характеристик і більш доступних цін у порівнянні з конкурентами.  

Відповідно [1] кількісно конкурентоспроможність продукції можна 

визначити за формулою: 

Кт= 321 ККК
Э

Э

н

ф
  ,           (1) 

де Э ф  – фактична ефективність продукції, як відношення прибутку від нєї до 

витрат на її виготовлення й використання; 

Э н  – нормативна ефективність кращого зразка аналогічної продукції; 

К 1  , К2, К 3  – коригувальні коефіцієнти, що враховують конкурентні 

переваги продукції по якості, ціні й рівню конкуренції на ринку, на основі 

маркетингового аналізу ринку й опитувань споживачів. 

 

Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання (ДОС)  на 

цільових міжна-родних ринках – це їхня перевага в порівнянні з 

конкурентами і визначається за формулою:  

 

ДОС =а i ·b j ·K т
  1,     (2) 

де а i  – питома вага і-того товару/послуги суб’єкта господарювання в обсязі 

продажів на ринку за аналізований період, частки одиниці (i =1,2,…п),  

 





п

i

ia
1

1 ,       (3) 

b j  , – показник значимості j-того ринку, для якого виробляється товар 

(для промислово розвинених країн bj приймають рівною 1, для інших 

країн – 0,7, для внутрішнього ринку – 0,5). 

 

Конкурентоспроможність галузі рекомендується визначати за 

формулою: 

Котр = 



п

i

i
оргi Ka

1

1 ,      (4) 

де а i  – питома вага і-того суб’єкта господарювання в складі галузі по обсягах 

продажів;  

K i
орг  – рівень конкурентоспроможності і-того суб’єкта господарювання; 

і – кількість провідних суб’єктів господарювання галузі (i=1, 2, 3,…... n).  



 

575 
 

 

Конкурентоспроможність країни визначається Всесвітнім банком, 

Всесвітнім економічним форумом і ООН. При цьому враховуються темпи 

росту економіки, ефективність промислового виробництва, рівень розвитку 

техніки й науки, участь у міжнародному поділі праці, рівень інфляції, 

середня тривалість життя людей, ВВП на душу населення, потенціал 

природних ресурсів й ін. 

При розробці стратегій на цільових міжнародних ринках економісти 

рекомендуть враховувати 5 сил, що визначають рівень конкуренції у країні 

(рис.1).  

 

Погроза появи 

нових конкурентів 

 

Здатність 

постачальників 

торгуватися 

 

Суперництво між 

наявними 

конкурентами 

 

Здатність 

покупців 

торгуватися 

 

Погроза появи товарів 

і послуг конкурентів 

 

Рис.1 Сили конкуренції на цільових міжнародних ринках 

(удосконалено з [2]) 

 

Значення кожної із сил конкуренції визначається структурою галузі, її 

еконо-мічними й технічними характеристиками. Але головне — це доступні 

для споживачів ціни й більша диференціація продукції високого cтандарту 

якості. При розробці стратегій конкурентоспроможності на цільових 

міжнародних ринках необхідний ретельний облік впливу зазначених п’яти 

конкурентних сил тому, що  вони впливають на ціни, обсяги реалізації 

продукції й доходи суб’єкту господарювання.  

Погроза появи нових конкурентів або товарів-замінників зажадає 

додаткових капіталовкладень у розвиток виробництва, підвищення 

стандартів якості, збільшення витрат на рекламу, що знижує прибуток 

суб’єкту господарювання. У той же час не можна довго тримати низькі 

ціни, тому що  витрати на якість звичайно зростут. Тобто дуже важливо 

вивчати і аналізовувати сильні й слабкі сторони суб’єкту господарювання й 

виділяти його конкурентні переваги – характеристики й властивості товарів 

або послуг, реалізація яких сприяє створенню для нього певну перевагу 

над прямими конкурентами. Ці переваги й повинні бути покладені в основу 

розроблення стратегії конкурентоспроможності. Важливо при цьому 

враховувати вид конкуренції на ринку (олигопольний, монополістичний і 

монопольний).  
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Так, при олігопольної конкуренції, коли є велика кількість конкурентів, 

але сильно взаємозалежних по однорідному продукті, особливо важливою є 

стратегія поводження на ринку, а саме: 

- незалежне без обліку поводження конкурентів; 

- кооперація, тобто  взаємодія з конкурентами; 

- адаптивне поводження з урахуванням дії конкурентів; 

- випереджальне, що передбачає урахування реакції конкурентів; 

- агресивне поводження, коли виграш для одного завжди є програш 

для іншого.  

На на цільових міжнародних ринках можна застосовувати такі 

стратегії: 1) корпоративну (загальна для суб’єктів господарювання);  

2) стратегію бізнесу; 3) функціональну. 

Вітчизняні менеджери повинні чітко розуміти, що на цільових 

міжнародних ринках здійснюють свою діяльність конкуренти, тому стратегії 

мають бути різними.  

Бізнес-стратегія, інакше конкурентна, визначає «поводження» суб’єктів 

господарювання при рішенні завдань конкретного типу виникаючих за 

кордоном. 

Функціональна стратегія для суб’єктів господарювання – це схема 

рішення конкретних завдань на цільових міжнародних ринках, що виникають 

при реалізації бізнес-стратегії.  

До основних типів функціональних стратегій ставляться такі види: 

- маркетингу; 

- організації господарської діяльності й розвитку суб’єкта господарю-

вання; 

- керування персоналом і соціальною політикою; 

- розвитку НИР і ОКР та ін. 

Застосування функціональної стратегії сприяє успішному проведенню 

у життя нових бізнес-стратегій [2].  

Для формування бізнес-стратегії менеджер суб’єкту господарювання 

спочатку по її елементах визначає питання, які необхідно з’ясувати для її 

складання. Відповіді на поставлені питання зводять у таблицю, вони й 

становлять основний зміст бізнес-стратегії (табл. 1).  

Як видно із таблиці, найбільш важливе значення, мають позиції 11-13, 

тому що на основі їх даних визначаються, в основному, рішення всіх інших 

проблем, що пов’язані з формуванням конкурентної стратегії для 

вітчизняного суб’єкту госпо-дарювання. Використання даних позиції 11-13 

дозволяє менеджеру уточнити зв’язок між конкурентними перевагами 

діяльності перед конкурентами й стратегією конкуренції, яку варто вибрати 

для збереження своїх переваг або їхнього підвищення. Забезпечення 

конкурентоспроможності відносно продукції будь-якого суб’єкта 

господарювання за кордоном здійснюється на основі застосування теорії 

професора Гарвардського університету М. Портера.  
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 Таблиця 1 

Схема формування бізнес-стратегії суб’єкту господарювання 
№ п/п Елементи бізнес-стратегії питання Зміст питань 

1 Діапазон  конкуренції 1 

Сегменти цільових міжнародних ринках, 

на яких варто зосередити свою діяльність, 

щоб перемогти в конкурентній боротьбі 

2  2 

Варіант конкурентної стратегії: створення 

нових товарів/послуг, зменшення ціни на 

існуючі при тім же рівні якості, 

підвищення якості існуючих товарів і ін. 

3 Завдання менеджерів 3 Обсяг росту продажу товарів і послуг 

  4 

Пріоритети діяльності – створення нових 

товарів послуг, розширення обсягу 

продажу існуючих 

  5 Рівень прибутку, яку треба одержати 

  6 
Рентабельність, рівень необхідних 

інвестицій, напрямку їхнього вкладення 

  7 
Визначення суми грошей для реалізації 

стратегії 

  8 
Розроблення заходів щодо закріплення 

конкурентних переваг на цільовому ринку 

4 Розподіл ресурсів 9 Розподіл ресурсів по цільових сегментах 

  10 Розподіл ресурсів по бізнес-блокам 

5 

Джерела для 

конкурентної переваги на 

цільового ринку 

11 
Джерела для досягненняя переваг на 

ринку 

   Заходи щодо збереження переваги 

6 
Джерела енергетичного 

ефекту 
13 

Способи підвищення 

конкурентоспроможності і її збереження 

  14 
Можливості просування продукції на нові 

сегменти 

 

Відповідно до аналізу світового досвіду, теорію М. Портера в України, 

на нашу думку, можна застосувати на основі наступної методології: 

- досягати найнижчих витрат на обслуговування споживачів (стратегія 

лідерства в зниженні витрат); 

- диференціювати товари й послуги, що реалізуються на ринку щоб 

створювати в потенційних споживачів розуміння про істотні відмінності 

своєї продукції від конкурентної (стратегія диференціації); 

- фокусувати (зосереджувати) зусилля менеджерів на вузькій ніші на 

цільових міжнародних ринках (на основних сегментах), щоб обслуговувати 

споживачів із чітко вираженими особливими видами запитів. Наприклад, 

потенційних споживачів, що мають високу купівельну здатність (стратегія 

фокусірованої диференціації).  

З погляду сучасного менеджменту варто розуміти, що більшь низьки 

витрати не просто менша їх сума, що пов’яза з обслуговуванням іноземних 

споживачів, чим у конкурентів, а здатність менеджерів розробляти, 

впроваджувати й збувати товари/послуги на всіх стадіях обслуговування 
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більш ефективно, ніж конкуренти. Тому для досягнення конкурентної 

переваги на цільових міжнародних ринках, менеджер вітчизняного суб’єкту 

господарювання, що обслуговує споживачів своїх товарів/послуг повинен 

могти організувати їх реалізацію з меншими витратами, з найменшим циклом 

операцій, пов’язаних з роботами й послугами: від їхнеї  розробки до продажу 

потенційним споживачам.  

Нездатність менеджерів суб’єкту господарювання вибудувати весь 

цей логістичний ланцюг зведе нанівець успіх у кожній з її ланок. 

Застосування стратегії диференціації (спеціалізації послуг) не означає, 

що менеджери вітчизняних суб’єкти господарювання повинні зосереджувати 

свої зусилля на впровадженні тільки певних товарів/послуг. Це означає їх 

здатність задовольняти особливі потреби споживачів різних категорій (на 

різних сегментах) і одержувати за рахунок цього (за рахунок великого обсягу 

продажів) преміальну ціну, тобто  ціну в середньому більше високу, ніж у 

конкурентів. Іншими словами, вітчизняним менеджерам на цільових 

міжнародних ринках, для забезпечення даного типу конкурентної переваги, 

необхідно навчитися мистецтву виділяти серед продукції конкурентів таку, 

що відзначається від своїх товарів/послуг [1].  

Варто за рахунок якої стратегій, у будь-який період часу, можна 

забезпечувати конкурентні переваги: 

- більше низьких витратах при дешевині товарів/послуг з аналогами; 

- за рахунок спеціалізації товарів/послуг, викликаючи до них інтерес 

потенційних іноземних споживачів різних категорій (навіть самих 

вимогливих) за рахунок високого рівня якості. 

Як показує світова практика, сполучене використання конкурентних 

переваг на цільових міжнародних ринках приводить тільки до невдач. Тому, 

для збереження провідного положення на цільових міжнародних ринках 

менеджери вітчизняних суб’єктів господарювання повинні вибирати 

найбільш прийнятну стратегію забез-печення й підтримки конкуренто-

спроможності своїх товарів/послуг на ринку. 

Схема, що зводить воєдино всі основні типи стратегій забезпечення 

конку-рентоспроможності з обліком «діапазону конкуренції» на цільових 

міжнародних ринках, що позначає широту продукції яку може й збирається 

реалізовувати суб’єкти господарювання, представлена таблицею (табл. 2).  

В умовах розвитку діяльності суб’єктів господарювання Україні на 

цільових міжнародних ринках українські менеджери у цілому можуть 

використовувати досить різноманітні стратегії. Однак, вибір найбільш 

оптимальної з них не може бути заснований на випадковому підборі. 

Для цього потрібно максимально зважений і комплексний підхід на 

основі системного підходу з обліком:  

— результатів аналізу динаміки ситуації в країні; 

— аналізу іноземних споживачів, сегментації й застосування; 

— даних аналізу кон’юнктури на цільових ринках і діяльності 

конкурентів на різних їх сегментах [5]. 
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Таблиця 2 

Схема стратегій забезпечення конкурентоспроможності (удосконалено з [1]) 

Елементи 

стратегії 

Стратегія 

лідерства 
Стратегія диференціації 

Стратегія фокусування 

на найбільш важливих 

сегментах цільових 

міжна-родних ринках 

Стратегічна 

ціль 

Завоювання біль-

шої частки на сег-

ментах ринку 

Уміння реалізову-

вати більше якісні 

товари без зміни 

цін, зменшувати 

витрати до 

менших рівнів, 

чим конкуренти 

Завоювання більшої 

частки на основних 

сегментах ринку 

Здатність пропонувати 

споживачам товари 

кращої якості чим 

конкуренти і різніх 

асортиментів, ін-

тенсивна реклама 

Завоювання лідерства на 

сегментах ринку, які 

дають максимальні 

доходи 

Забезпечення 

найменших витрат, що 

пов’язані з 

обслуговуванням 

Основа кон-

курентної 

переваги 

Меньша ціна, 

відмінна якість, 

зни-ження витрат 

Пошук нових технолог-

гій обслуговування 

спожи-вачів, краще 

задоволення їхніх 

потреб 

Запропонування спожи-

вачам нової продукції, 

що відповідають їхнім 

запитам і смакам 

Широкий асортимент 

продукції 

Принципи 

обслугову-

вання спо-

живачів 

Надання послуг 

якості, яку вони 

готові оплачувати 

Більш якісне обслуго-

вування й додання 

продукції додаткових 

якісних властивостей 

Асортименти послуг, 

при-стосований для 

задоволення особливих 

запитів спожи-вачів на 

сегменті ринку 

Принципи 

організації 

діяльності на 

основі марке-

тингового 

підходу 

Постійний пошук 

нових технологгій 

обс-луговування 

спожи-вачів і 

способів зниження 

цін при збереганні 

якості продукції 

Акцент на зусилля 

щодо вдосконалення 

способів обслуговуван-

ня споживачів, якості 

товарів і послуг, розши-

ренні їх асортименту й 

використанні новітніх 

розробок для того, щоб 

випереджати конку-

ренттів 

Акцентування зусиль на 

задоволення вкрай 

специ-фічних запитів 

споживачів 

Індивідуалізація 

продук-ції відповідно з 

особли-вими запитами 

на кон-кретному 

сегменті ринку 

Способи 

підтримки 

стабільності 

стратегії 

Зниження витрат 

при повному 

задоволенні 

споживачів 

Постійне збере-

ження розумного 

спів-відношення 

між ціною і попи-

том 

Зусилля на досяг-

ненні переваг над 

конкурентами 

(більший рівень 

зарплатні та інш.). 

Концентрація зусиль на 

новітніх технологіях 

обслуговування, 

форму-ванні і 

підтриманні репутації 

Зберегання обсягу реалі-

зації  продукції на за-
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сегментах ринку, 

розширення їхньої ніші, 

створення й освоєння 

нової продукці 
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Нині менеджерам українських суб’єктів господарювання на цільових 

міжна-родних ринках, на нашу думку, більшь вигідно використовувати 

стратегію, що опирається на вузьку спеціалізацію товарів і надаваних послуг 

високої якості при розумній ціновій політиці, щоб продукція була доступною 

широкому колу потенційних іноземних споживачів.  

Вибір оптимальної стратегії конкуренції на цільових міжнародних 

ринках зале-жить від потенціалу суб’єкта господарювання. Необов’язково 

дотримуватися однієї конкурентної стратегії. Зміцнення фінансового 

становища суб’єкта господарювання, своїх ресурсів, розширення 

асортименту товарів і послуг високої якості, при збере-женні на них 

доступних цін дозволяє збільшувати обсяг реалізації й суми одержува-ного 

прибутку. У такий спосіб основними елементами конкурентній стратегії 

україн-ських суб’єктів господарювання на цільових міжнародних ринках 

повинні бути такі: 

- перехід на маркетинго-логістич;ний менеджент; 

- створення маркетинго-логістичних підрозділів; 

- відновлення асортиментів товарів і послуг, відмінних від 

конкурентів, у відповідності з попитом; 

- збереження низьких і стабільних цін на товари/послуги; 

- нарощування пунктів реалізації товарів і послуг; 

- регулювання сезонних коливань попиту на товари і послуги за 

рахунок зміни гнучкого регулювання цін; 

- упор на зниження собівартості виробництва товарів і підвищення 

якості; 

- скорочення зайвого й некваліфікованого штату при збільшенні 

заробітної плати тім, які залишаються; 

- удосконалювання технології обслуговування споживачів на всіх 

етапах обслуговування [1]. 

Час, коли управлінські рішення в будь-якій сфері діяльності 

приймалися без маркетингової інформації, урахування логістичних 

технологій і управління потоками, безповоротно пройшов. Кон’юнктурна 

ситуація на цільових міжнародних ринках ставить за обов’язок вітчизняних 

менеджерів шукати рішення й дії, застосування яких дозволяють перемогати 

в конкурентній боротьбі. Інформаційна ера висунула нові вимоги. Досвід 

діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання останніх років на цільових 

міжнародних ринках показує, що з ростом конкуренції менеджери, які діють 

тут активно прагнуть зберегти частку або завоювати додаткові позиції. Вони 

дося-гають успіхів завдяки застосування в системі менеджменту 

конкурентних стратегій, заснованих на комплексному використанні 

інструментів маркетингу і логістики.  

Нині менеджерам необхідно самоудосконаливатися і з’ясовувати 

причини виникнення (загострення) конкуренції на цільових сегментах ринку 

і першочергові питання, які варто вирішувати в конкурентній боротьбі на 

основі інформації, що одержується у процесі маркетингових досліджень. 

Одержувані данні можна подати за формою табл. 3. 
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Таблиця 3 

Систематизація маркетингових досліджень 
Фактори загострення 

конкуренції 
Питання (елементи дослідження) 

1. Обмеження кола спожи-

вачів вітчизняних товарів і 

послуг (через підвищення 

цін.) 

Які категорії споживачів віддають перевагу вітчизняної 

продукції? 

Іноземні споживачі, які віддають перевагу продукції конкурентів, 

а не вашим. Чому? 

У які періоди купується основний обсяг товарів і послуг, на яких 

сегментах ринку? 

2. Обмеженість можливос-

тей продажу товарів і 

послуг 

Яку стратегію (стратегії) необхідно використовувати для 

підвищення ефективності реклами? 

Яким ЗМІ віддати перевагу для проведення реклами? 

Яким образом активізувати реалізацію своїх товарів і послуг? 

Як варіювати цінами на товари і послуги? 

3. Обмеженість ресурсів 

За які сегменти варто боротися з конкурентами 

Яких іноземних фахівців варто залучити, щоб перемогти в 

конкурентній боротьбі на цільовому міжнародному ринку або на 

конкретному сегменті? 

Які фінансові можливості можна задіяти для поліпшення якості 

своїх товарів і послуг або розширення їхніх асортиментів, 

розвитку інфраструктури й ін.? 

4. Утруднення з вибором 

напрямку дослідження 

У яких країнах, на яких цільових міжнародних ринках варто 

зосередити зусилля в конкурентній боротьбі з конкурентами? 

 

Аналіз перерахованих в таблиці причин і проблем у процесі зміни 

кон’юнктури на цільових міжнародних ринках, має найважливіше значення в 

конкурентній боротьбі. Їхнє незнання або недооцінка приводить до програшу 

на ринку в цілому й на його сегментах. Часто програш буває обумовлений 

поганою організацією маркетингової підтримки товарів і послуг, малому їх 

асортименту, а також відсутністю аналізу цінової стратегії й політики цін 

конкурентів, а особливо запитів іноземних споживачів, впливом реклами на 

останнє. Причина - недостатній кругозор і дальновидність та самодовольства 

у менеджеров  

Мабуть, найбільші можливості для досягнення успіху на цільових 

міжнародних ринках – це вміле використування реклами. Такої, як преса, 

радіо, телебачення, Інтернет тощо. Перемагає той, хто проводить масовану 

рекламу, зміщаючи інтерес споживачів до своєї продукції навіть у тих 

випадках, коли вона об'єктивно нічим не краще конкурентної. 

Результати аналізу асортиментів своїх і конкурентних товарів і послуг, 

а також дані про рівень цін на них і про запити іноземних споживачів на 

конкретний товар чи послугу є основою вибору конкурентної стратегії 

вітчизняного суб’єкту госпо-дарювання на цільових міжнародних ринках. 

Такий аналіз «доцільно починати з оцінки того, як успішно продається 

конкретна продукція конкурента? Яка її частка на цільових міжнародних 

ринках, яка її прибутковість, який темп росту її продажів?» [4]. 
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Якщо частка продажів своїх товарів і послуг на цільових міжнародних 

ринках вище, ніж у конкурентів і вони прибуткові, варто зберегти, 

збільшуючи обсяги їхніх продажів. Витрати на такі товари і послуги — 

звичайно найнижчі на ринку, тому вони користуються підвищеним попитом і 

прибуток від їхньої реалізації найвищий. 

Товари і послуги, частка продажів яких на цільових міжнародних 

ринках нижче, ніж у конкурентів, формують більші витрати. Без інвестицій і 

розширення їхніх асортиментів зберегти тут своє положення важко, а іноді й 

неможливо. Великого прибутку від продажів таких товарів і послуг отримати 

не можна. Отже, вони поглинають фінанси суб’єктів господарювання. Щоб 

збільшити прибуток від таких товарів і послуг, необхідно домогтися 

збільшення (росту) їхніх продажів шляхом зміни цін або поліпшення якості 

до рівня більше високого, чим у конкурентів. Практика показує, що 

продукція, яка поглинає до 80% прибутку, необхідно знімати із продажу. 

Зусилля варто направляти на ті товари і послуги, які приносять прибуток і 

підвищують конкурентоспроможність суб’єкту господарювання на цільових 

міжна-родних ринках, а отже, доходи й прибуток, що є кінцевою ціллю. 

Більш точно врахувати інформацію про конкурентів дозволяє аналіз їхньої 

цінової політики. З позицій економічної науки цінність будь-якої продукції 

визначається як та користь, що вона приносить споживачеві. Інакше кажучи, 

це та вигода, заради одержання якої споживач готовий заплатити за товар чи 

послугу необхідну ціну. Безумовно, кожний іноземний споживач визначає 

цінність продукції суб’єктивно. Однак маркетингові дослідження, що 

проведено ученими показали, що й суб'єктивні оцінки підкоряються певним 

закономірностям. У зв’язку із цим є можливість одержати подання про 

сприйняття потенційними іноземними спожи-вачами економічної цінності 

своїх товарів і послуг та аналогічних конкурентніх, що задовольняють ту 

саму потребу [1]. 

Менеджери мають ураховувати - у випадку, якщо економічна цінність 

товару або послуги визначається одним параметром, важливість якого для 

потенційних споживачів прямо пропорційна її корисності, замість детального 

обстеження думок споживачів, їхню цінність і вибір стратегії можна 

визначити більш просто - скласти  споживчу матрицю (карта ринку). Її 

найпростіший вид представлений на рис. 2.  

На рис. показані вісім принципово різних варіантів стратегії підвищення 

конку-рентоспроможності продукції шляхом зміни рівня її якості й економічної 

цінності. На вертикалі позначаються значення параметра – якість продукції, а 

по горизонталі — абсолютні рівні цін. З рисунку видно, що на цільових 

міжнародних ринках із продук-цією, яка продається вітчизняним суб’єктом 

господарювання (крапка А), поруч є і конкурентів, досить близько 

оцінюваної потенційними іноземними споживачами по співвідношенню 

«ціна-якість». Залежно від ситуацій на на цільових ринках менеджер-

маркетолог може застосовувати модифіковані варіанти стратегій підвищення 

конку-рентоспроможності продукції. Такі стратегії можуть різнитися 
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комбінаціями напрям-ків зосередження зусиль і рівнями зміни якості послуг і 

їхньої економічної цінності.  

 

 
Рисунок 2 - Можливі комбінації зміни стратегії  

конкурентоспроможності (з [1]) 

 

Отже, щоб домогтися підвищення попиту й росту продажів на нову 

продукцію, потрібно «диференціювати» її в очах покупців. Зробити це можна 

шляхом зміни ціни, щоб вона була більше доступної для основної маси 

споживачів або підвищити якість (гарантування покупки, смакові якості 

продуктів харчування й т.п.). Узагальнено це можна зобразити як два 

варіанти завоювання переваги перед конкурентами — «видалення від 

конкурента». 

При підвищенні рівня цін (крапка 1) економічна цінність товарів і 

послуг на цільових міжнародних ринках зростає за рахунок поліпшення 

параметрів їх якості. Така стратегія (позначена стрілкою) одержала назву 

«стратегія диференціації». 

Другий варіант, наприклад, крапка 7 означає, що суб’єкт 

господарювання прагне підвищити конкурентоспроможність своєї продукції 

шляхом зниження рівня ціни при збереженні її якості. Така стратегія 

називається стратегій «фокусування на витратах». Стратегія підвищення 

конкурентоспроможності продукції по даному варіанті може застосовуватися 

лідером цільового міжнародному ринку на даний момент. Ціна продукції 

обходиться споживачам дешевше, ніж конкурентної. 

Як бачимо, границі дій на цільових міжнародних ринках при виборі 

варіанта зміни положення (позиції) своєї продукції відповідно карті ринку 

залежать від обраної конкурентної стратегії. Тому менеджеру-маркетологу 

вітчизняного суб’єкту господа-рювання необхідно вивчати цінову стратегію 

й політику цін конкурентів, визначати на підставі даних маркетингових 

досліджень категорію споживачів, що купують конкретний товар або 

послугу. При такій конкурентній стратегії важливість продукції проявляється 

в тім, що підвищення економічної її цінності можна досягти за рахунок 

впровадження нової технології обслуговуваня, витрати, на яку не приведуть 

до необхідності підвищення цін, що буде позитивно оцінено потенційними 

споживачами. 
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При застосуванні стратегії за варіантом 2 вітчизняний суб’єкт 

господарювання на цільовому міжнародному ринку поліпшує якість товарів і 

послуг та одночасно підвищує ціни на них за більшої якості обслуговування 

(і тільки!). Успіх в цьому випадку буде залежати від суми витрат, витрачених 

на вдосконалювання технології обслуговування (створення у потенційних 

споживачів думки про те, що вдоско-налення відбулося). Тобто така стратегія 

підвищення конкурентоспроможності своїх товарів і послуг тут окупиться 

лише в тому випадку, якщо ціна на кожну одиницю продукції буде збільшена 

на суму більшу, ніж питомі витрати, наприклад, на впровадження нової 

технології обслуговування (підвищення якості надання послуг).  

Застосування такої стратегії пов’язане з ризиком, тому що товари і 

послуги з підвищеною ціною не будуть сприяти залученню потенційних 

іноземних споживачів. Така стратегія погіршує імідж вітчизняного суб’єкту 

господарювання і створює передумови для зменшення доходів у 

майбутньому. Установлено, що при даній стратегії сьогодні заробиш тисячі, а 

коли потенційні споживачі зрозуміють суть стратегії — втратиш мільйони. 

Варіант 3 – підвищується ціна на товари і послуги без поліпшення їх 

якості. У такому випадку вітчизняний суб’єкт господарювання може 

домогтися підвищення прибутковості за умови, якщо на конкурентні ціни на 

аналогічну продукцію будуть одночасно підвищені, але на більший рівень. 

Варіант 4 – підвищення ціни на товари і послуги при зниженні їх 

економічної цінності (закінчився піковий період, а після цього підвищили 

вартість). Така стратегія на цільових міжнародних ринках може 

використовуватися тільки в тому випадку, коли має місце підвищений попит 

на товари і послуги, а також у тому випадку, якщо аналогічну стратегію 

проводять конкуренти. Тоді перевагу можна одержати за рахунок трохи 

меншого співвідношення «ціна-якість». 

Варіант 5 – зниження якості товарів і послуг при тій же ціні. Така 

стратегія взагалі небажана і на цільових міжнародних ринках 

використовувати її небажано — це програш у конкурентній боротьбі за 

споживача й втрата доходів. У такій ситуації вітчизняний менеджер-

маркетолог може виявити, коли конкуренти на цільовому міжнародному 

ринку поліпшили якість своїх продуктів-аналогів (або переконали в цьому 

потенційних іноземних споживачів), але ціни на них не підвищували. 

Наприклад, в потенційних іноземних споживачів зложилося негативне 

подання про якість обслуговування на на цільовому міжнародному ринку — 

знизилася економічна цінність відносини «ціна-якість» товарів і послуг. 

Споживачі підуть до конкурента. 

Варіант 6 – знижуються ціни і якість продукції. Така стратегія 

застосовна на окремих сегментах цільового міжнародного ринку з метою 

залучення потенційних споживачів з низькою купівельною спроможністю й 

найменш вимогливих до якості обслуговування, за умови збереження 

найнижчих рівнів витрат у порівнянні з витратами конкурентів. Підвищення 

прибутку в цьому випадку досягається за рахунок збільшення обсягу 

продажів. 
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Найефективнішою є стратегія варіанта 8 – підвищення якості 

обслуговування 

(економічної цінності послуг) при зниженні ціни на продукцію. Дана 

стратегія, як показала практика розвинутих країн , майже завжди гарантує 

поліпшення позицій на цільовому міжнародному ринку. Підтвердженням 

цього є приклад зніження ціни на авіаперевезення Г. Кирпою при підвищенні 

якості. Після цього і створення нової технології обслуговування пасажирів 

забезпечило зростання обсягу продаж за рахунок підвищення попиту. Однак 

варто враховувати, що «якість вимагає витрат», тому при застосуванні 

стратегії за 8 варіантом, варто економічно обґрунтовувати й точно 

прогнозувати попит на свою продукцію на основі аналізу маркетингових 

даних. При виборі оптимально обґрунтованої конкурентної стратегії 

вітчизняні менеджери мають пом'ятити - переваги над конкурентами на 

цільовому міжнародному ринку можна досягати і за рахунок кількості 

товарів і послуг та гнучкої цінової політиці [1].  

Висновок.  

Зміст конкурентної боротьби на цільових міжнародних ринках полягає 

не стільки в діях проти конкурентів, скільки в завоюванні конкретних 

категорій іноземних потенційних споживачів, які купують продукцію 

конкурентів. Найбільш важлива частина в стратегії зарубежом — це «пошана 

до споживачів, постійне вдосконалення товарів і послуг, їх більше 

виробництво за менші гроші і задоволення своїх клієнтів. Все це приносить 

прибуток» [4]. Потрібно скоротити витрати шляхом задоволення іноземних 

клієнтів, самовдосконалення, усунення браку, вирішення проблеми по 

безпеці, якості і розвитку персоналу. Так отримується  прибуток.  

Найбільш простий спосіб вибору стратегії – це використання карти 

цільового міжнародного ринку. Складається вона на основі даних 

маркетингових досліджень іноземних споживачів. На підставі аналізу даних 

за допомогою спеціальних методів з'ясовують, які комбінації «ціна - якість» 

хотіли б знайти іноземні споживачі на ринку й скільки з них мають подібну 

думку. Застосування карти цільового міжнародного ринку дає можливість 

визначати потенційних покупців і тих «вільних» зон або сегментів, 

завоювання яких може бути метою конкурентної стратегій вітчизняного 

суб’єкту господарювання. 

У сучасних умовах на цільових міжнародних ринках менеджери 

вітчизняних суб’єктів господарювання діють в умовах гострої конкуренції й 

переможцем тут буде той, хто здійснюває продаж товарів й надає послуги з 

високим рівнем якості й меншій ціні, хто зменшує транспортну складову в 

ціні товарів. 
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Актуальність. Провідною тенденцією світового розвитку сучасності 

стала глобалізація соціально-економічних процесів.  Глобалізація - це процес 

всесвітньої, культурної та регіональної інтеграції та уніфікації.  Глобалізація 

світової економіки виражається в процесі зміни світового простору, 

перетворенні його в єдину зону, відкриту для безперешкодного переміщення 

товарів, послуг, інформації, капіталу.  Також легко в цьому просторі 

поширюються ідеї і пересуваються носії, сприяючи розвитку актуальних 

утворень і налаштовуючи системи взаємодії між ними. 

На поточний момент бібліотека наукової думки накопичила досить 

багато досліджень, які присвячені проблемам глобалізації.  Ряд вчених 

вивчають причини виникнення цього поняття.  Але їх погляди, виходячи з 

області науки, дуже відрізняються.  Свою думку про витоки глобалізації 

мають історики, політики, економісти, культурологи та інші представники 

вченого світу.  

Вчені до цих пір не прийшли до єдиного визначення глобалізації, яке 

задовольняло б усіх.  Найбільш загальним є таке визначення: глобалізація - 

це процес, в результаті якого світ стає більш пов'язаним і більш залежним від 

усіх його суб'єктів;  відбувається як збільшення кількості спільних для 

держав проблем, так і розширення числа типів суб'єктів, що інтегруються [1]. 

Глобалізація являє собою процес зближення народів і націй шляхом 

організації та розвитку їх культурної, політичної та економічної взаємодії.  

Вона відображає сукупність всіх процесів, на основі яких забезпечується 

об'єднання населення планети в глобальне, єдине співтовариство [2]. 

Досить багато робіт присвячено аналізу глобальних проблем розвитку 

людства, які можуть бути вирішені тільки шляхом глобального 

співробітництва.  Глобальна проблема – зв’язки та відносини між державами 

й соціальними системами, суспільством у загальнопланетарному масштабі, 

які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути розв’язані 

шляхом їх взаємодії. До таких «глобальних» проблем людства вчені 
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відносять: ймовірність ядерної катастрофи, демографічний вибух, екологічна 

криза, зростання бідності та інші.  

Деякі вчені [3] вважають, що конфлікт на сході України є результатом 

зіткнення глобальних інтересів найбільших інтеграційних блоків: 

Європейський Союз і Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.  

Окремим напрямом вивчення глобальних проблем є пошук причин їх 

виникнення. До причин виникнення глобальних проблем можна віднести: 

швидке зростання народонаселення останніми десятиріччями; низький рівень 

провадження ресурсозаощаджуючих та екологічно чистих технологій; 

швидка урбанізація; варварське ставлення людини до природи та інші. 

Необхідно відзначити, що глобалізація активно впливає на всі процеси, 

які відбуваються всередині держави, в тому числі і на розвиток національної 

торгівлі, яка є найважливішою галуззю економіки України.  

Торгівля забезпечує достатню, розумне і безпечне задоволення потреб 

громадян у товарах шляхом організації ефективного товарообміну між 

виробником і споживачем. Позитивною прикметою економіки останніх років 

є стабільне зростання роздрібного товарообігу (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Роздрібний товарообіг в Україні, млн. грн 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Роздрібний 

товарообіг, 

млн. грн 

280890 350059 405114 433081 438343 487558 555975 586330 

абсолютна 

зміна 
- +69169 +55055 +27967 + 5262 +49215 +68417 +30355 

темп росту, % - 124,6 115,7 106,9 101,2 111,2 114,0 105,5 

 

 Не зважаючи на складну економічну ситуацію, у якій знаходиться 

країна вітчизняний роздрібний товарооборот щорічно збільшується. За сім 

останніх років він зріс удвічі.  Хоча, безумовно треба враховувати вплив 

інфляційної складової. 

Значну роль торгівля грає у працевлаштуванні громадян України 

(рисунок 1). 

Не зважаючи на зниження чисельності осіб, які зайняти в торгівлі, 

загальна чисельність працівників цей галузі економіки складає значну 

кількість. У 2017 році питома вага працівників торгівлі у загальної величині 

зайнятих склала майже 22 %. 

Крім цього, торгівля активно бере участь у формуванні бюджету 

країни, сплачуючи торгові податки (таблиця 2). 
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Рисунок 1 – Зайнято в оптовій та роздрібній торгівлі, тис. осіб 

 

  

 Таблиця 2  

Торгові податки в бюджеті України 

Податок 

2016 2017 2018 (9 міс.) 

млрд. 

грн 
% 

млрд. 

грн 
% 

млрд. 

грн 
% 

Внутрішні податки на товари 

та послуги 
412,7 63,0 42,2 53,2 101,9 53,8 

Податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції 
22,8 3,0 24,5 3,1 22,0 2,95 

 

Результати дослідження. Виходячи з об'єкта дослідження, важливо 

відзначити, що глобалізація руйнує національний суверенітет держави, хоча і 

носить при цьому об'єктивний характер.  Вже досить тривалий час Україна 

відноситься до країн з відкритою економікою. Частка зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами у ВВП в 2016 році становила 97,4 %. Більш того, в 

2011 і 2016 рр. цей показник перевищував 100 %. Цей факт демонструє 

критичну залежність економіки країни від зовнішніх ринків.  

З іншого боку, останнє десятиліття Україна активно проводить 

політику національної ідентичності. І ця політика простежується і в торгових 

відносинах. Ще у грудні 2017 року Верховна Рада підтримала у першому 

читанні законопроект «Купуй українське, плати українцям».  

Автори законопроекту № 7206  "Купуй українське, плати українцям" 

свою позицію базували на тезі, що українська економіка зростає мізерними 

темпами, а промисловість щороку скорочується. Саме тому 14 листопада 

група народних депутатів (серед яких Олег Ляшко та Віктор Галасюк) внесли 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62736
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на розгляд ВРУ проект закону, що, на їхню думку, допоможе Україні 

вибратися з економічної кризи. Але практика показала недієздатність цього 

документу. У значному ступені це пов’язане з великими економіко-

математичними розрахунками, які визначають наскільки товар є 

«українським». 

Якщо говорити про торгівлю, то на думку багатьох вчених, саме 

розвиток міжнародної торгівлі послужило імпульсом для розвитку 

глобалізації. При цьому необхідно зазначити, що різні країни світу не 

однаковою мірою залучені в світову торгівлю.  Провідні експортери та 

імпортери у світової торгівлі товарами наведені у таблиці 3. 

Більша чи менша вигідність зовнішньої торгівлі для тієї, чи іншої 

країни залежить, крім іншого, від розміру внутрішнього ринку країни, 

наявності у неї власних природних ресурсів, а також від її географічного 

положення [4]. 

Найбільш яскравим прикладом розвитку глобалізаційних процесів в 

сфері національної торгівлі є інтернет-торгівля.  Інтернет-магазин - це 

розширення географії покупців, необмежений асортимент, економія на 

приміщенні під магазин, вихід на нові ринки.  

 

Таблиця 3 

Провідні експортери та імпортери у світовій торгівлі товарами (2016 рік) 

Місце 
Країна-

експортер 

Частка, 

% 
Місце Країна-імпортер 

Частка, 

% 

1 Китай 12,4 1 США 12,7 

2 США 8,6 2 Китай 10,3 

3 Німеччина 8,0 3 Німеччина 6,4 

4 Японія 3,6 4 Японія 4,3 

5 Нідерланди 3,6 5 Велика Британія 3,6 

6 Франція 3,1 6 Франція 3,6 

7 Південна Корея 3,0 7 Гонконг (Китай) 3,2 

8 Італія 2,8 8 Нідерланди 3,1 

9 Гонконг (Китай) 2,8 9 Південна Корея 2,8 

10 Велика Британія 2,7 10 Канада 2,5 

Світ 100 Світ 100 

 

Приблизний товарообіг товарів і послуг на ринку ecomerce на початок 

2018 року складав приблизно 50 млрд. грн.  Фахівці вважають, що до кінця 

року його зростання буде доведено до 65 млрд. грн.  31% українських 
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користувачів Інтернету хоча б раз здійснювали покупку в онлайн.  За 2017 

рік Нова Пошта доставила близько 33 млн посилок з інтернет-магазинів, що 

на третину більше ніж за підсумками 2016 року [5]. 

Для держави інтернет-торгівля - це, перш за все: додаткові податкові 

надходження і зайнятість населення.  Не можна не враховувати і такий 

позитивний момент, як прискорення оборотності товарних запасів, що 

знижує рівень іммобілізації коштів підприємств.  Інтернет-торгівля підвищує 

ступінь інтеграції України в світові інформаційні та економічні процеси. При 

інтернет-торгівлі знижуються витрати, пов'язані з документообігом: паперові 

носії інформації (прайс-листи, замовлення, накладні) замінюються 

електронними. 

Інтернет-торгівля сприятливо впливає на розвиток логістичних зв'язків 

та логістичних компаній.  крім того, інтернет-торгівля дозволяє знизити 

витрати на персонал. Розвиток інтернет-торгівлі збільшує можливості малих і 

середніх підприємств в частині конкуренції з великим бізнесом, дозволяє 

завоювати більш широкий ринок споживачів [6]. 

Безумовно, глобалізація позитивно впливає на розвиток національної 

торгівлі.  У цьому контексті заслуговують на увагу роботи таких видатних 

вчених як Л. Абалкін, В. Абрамов, П. Забелін, І. Балабанов, А. Лібман, Р. 

Солоу та інші.  Національна торгівля стає елементом загальносвітової 

торгівлі.  В значній мірі цьому сприяє технологічний розвиток економіки, 

основними ланками якого є електронна промисловість, обчислювальна та 

оптико-волоконна техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, 

роботобудування і інформаційні послуги. 

Близько 33% доходу країн, що розвиваються, і 20% промислово 

розвинених країн знаходяться в прямій залежності від експорту.  Порядку 10-

12% зайнятих в сфері послуг і 40-45% в обробній промисловості пов'язані із 

зовнішньою торгівлею, причому прямо і побічно.  Таким чином, саме 

зовнішня торгівля на сьогодні виступає головним засобом перерозподілу 

доходу в світі. 

Через вплив глобалізації на світовий ринок основним фактором 

торгових відносин між країнами стає торгівля послугами (управлінськими, 

юридичними, інформаційними, фінансовими та ін.).  Так, за станом на 1970 

році експорт послуг займав не більше 33% в іноземних інвестиціях.  Сьогодні 

ж цей показник становить вже 50%.  Найважливішим товаром в умовах 

глобалізації світового ринку при цьому є інтелектуальний капітал [7]. 

З іншого боку, не можна не вказати на негативні моменти процесів 

глобалізації з точки зору збереження національної торгівлі.  Глобалізацію 

можна розглядати, як результат інтеграції та зближення регіонів світу в 

цілому.  І тут важливо врахувати історичний досвід походження подібних 

процесів.  Можна навести думку російського вченого Л.Є.  Грініна з цього 

приводу: в даному разі, становище громадян сучасних держав зараз можна 

порівняти з відчуттями людей, які співвідносять себе з тим чи іншим містом-

державою, князівством, невеликий республікою, тоді як вже почався період 

централізації.  І цей процес, як катком, прагне згладити всі відмінності, 
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зробити всіх підданими величезної держави.  А в новому утворенні 

центральне князівство одне, і саме за його законами, мовою діалекту, 

правилам повинна тепер йти життя.  Навіть якщо вони і не кращі [8]. 

У зв'язку з тим, що різні країни знаходяться на різних рівнях 

економічного розвитку, глобалізація породжує проблеми і кризи.  Дані Звіту 

щодо Розвитку Людства, опублікованого ООН, підтверджують той факт, що 

глобалізація в її теперішньому якості, як основна тенденція у розвитку 

світової економіки, приносить вигоду обмеженої кількості людей і завдає 

шкоду більшості населення.   

Три чверті бідного населення країн, що розвиваються - сільські жителі, 

з яких 2,1 мільярда людей живуть менш ніж на 2 дол. США в день, а 880 млн 

- менш ніж на 1 дол. США.  У зв'язку з цим в Декларації тисячоліття «Цілі 

розвитку», передбачається скорочення наполовину до 2015 року частки 

населення, яке потерпає від злиднів і голоду, а також забезпечення сталого 

розвитку, скорочення бідності і задоволення реального попиту на 

продовольство.  За прогнозами Світового банку, до середини 2020-х рр.  

середньорічний темп зростання ВВП на душу населення в світі не 

перевищить 2% і відбудеться певне зниження глобальної нерівності [9]. 

Глобалізаційні процеси знижують рівень національного суверенітету і 

фінансово-економічної саме ідентичності більшості країн.  При цьому 

зростає їх залежність від світової фінансово-банкової системи.  Основні 

загрози глобалізації відображені на рисунку 2. 

Сучасні світові економічні, політичні, і культурні процеси показують, 

що глобалізація не привела до встановлення між країнами партнерських 

відносин, націлених на міжнародну стабільність. Більш того, в світі різко 

зросла загроза міжнародного тероризму, сепаратизму, релігійного екстра-

мізму, національної нетерпимості, організованої злочинності і т. д.  [10]. 

У цьому контексті слід нагадати, що Світова організація торгівлі (СОТ) 

була створена практично відразу після розпаду Радянського Союзу (1995 г.).  

Головне її завдання полягало в торговій експансії постсоціалістичних країн.  

Для товарів з країн західної Європи та США відкрилися величезні ринки для 

збуту своєї продукції.  У той час як вітчизняне виробництво неухильно йшло 

на спад, і імпортна продукція витиснула ті деякі товари, які вироблялися в 

Україні. 

В умовах відкритості національних економік і, відповідно, збільшеної 

їх уразливості з боку навіть незначних зовнішніх шоків при посилюється 

торгової, валютної, кредитно-фінансової та науково-технічної взаємозалеж-

ності вони нагадують систему сполучених посудин.  При цьому зміни в одній 

країні неминуче відбиваються на економічному розвитку інших [11]. 

Глобалізаційні тенденції часто призводять до загострення конкурентної 

боротьби між країнами. Крайньою формою прояву подібної боротьби є 

торгова війна. Торгова війна - це прояв конфліктного суперництва між 

країнами, що беруть участь у міжнародній торгівлі і ведеться вона за 

застосуванням торговельних санкцій з метою завдати збитків іншій стороні, 

конкуренту [12].  
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Рисунок 2 – Загрози глобалізації для національної торгівлі 

 

До основних чинників, які сприяють розвитку торгівельних війн можна 

віднести наступні: 

1) надмірна поляризація багатства та бідності у світовому масштабі; 

2) зміна ролі та змісту економіки, яка, не перестаючи бути джерелом 

задоволення суспільних потреб у товарах та послугах, стає домінуючою 

силою соціального управління, підкорює політику, ідеологію, культуру, 

духовні процеси і за деяких умов перетворюється в механізм силового тиску 

на іншого суб’єкта економічного життя; 

3) нестабільність світової економіки, в який відбивається суперечність 

між об’єктивною необхідністю розвитку міжнародного поділу праці та 

намагання олігархії одноосібно присвоювати його результати; 

4) виникнення віртуальної економіки – відносин нового типу між 

суб’єктами фінансового ринку, які не є економічними, оскільки не 

відбивають процесів реального обміну товарами та послугами, не по’вязані з 

Основні загрози глобалізації 

посилення світової нерівності, збільшення розриву між рівнями 

доходів різних країн і в рамках кожної окремої країни 

втрата конкурентних переваг більшості країн, що розвиваються;  

нестача капіталів і робочої сили в цих країнах 

Зниження конкурентних переваг держави на світовому ринку 

високі темпи зростання експорту робочих місць 

незбалансований ріст зайнятості в сфері послуг 

криза екології 

збільшення розриву між заробітною платою кваліфікованих і 
менш кваліфікованих працівників 

Загострення конкурентної боротьби, погроза фінансових 

ризиків, ризик невизначеності, торгівельні війни 
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виробничою економікою, але виступають як ефективний механізм кругообігу 

фіктивного спекулятивного капіталу [13]. 

Найбільш яскравим прикладом сучасної торгівельної війни є 

протистояння між США та Китаєм. Фахівці прогнозують, що цей «митний» 

конфлікт може тривати майже 20 років. Не зважаючи на те, що у конфлікті 

приймають дві могутні економіки, але його наслідки відчувають майже усі 

країни, у тому числі й Україна.  

Однією з основних статей експорту України є металургійна продукція. 

Сталь та алюміній приносять близько 20% валютної виручки країни, саме 

тому їхня вартість на світовому ринку значно впливає на стабільність 

національної валюти. Хоча США на сьогодні не є основним покупцем 

української металургії, запроваджені обмеження можуть вплинути на 

Україну опосередковано - через зміну попиту на сталь та алюміній на 

світових ринках і коливання ринкових цін.  

У відповідь на ситуацію в торговельних відносинах, мита на українську 

металургію вже запровадили в Євросоюзі. Так ЄС намагається компенсувати 

своїм виробникам втрату американського ринку. 

Крім цього, варто очікувати, що з часом так може вчинити й Китай - 

наразі основний покупець української металургії. В умовах, коли українська 

економіка переорієнтовується з ринку Росії та СНД на ринки Європи та Азії, 

така ситуація у світовій торгівлі аж ніяк не сприятиме стабілізації 

економічної ситуації. 

Вище були розглянуті переваги інтернет-торгівлі. Але і вона має недо-

ліки.  В першу чергу, необхідно відзначити, що більшість малих інтернет-

магазинів знаходяться "в тіні" і держава не отримує від них фінансових 

коштів. Компанії- суб'єкти інтернет-торгівлі мають можливість ухилення від 

сплати податків в бюджет держави, так як відстежити контрольно-

наглядовим органам  діяльність кожного інтернет-магазину неможливо. 

Не можна не вказати і фактор "шахрайства", який знижує купівельну 

спроможність населення.  Знижує позитивний результат інтернет-торгівлі 

відсутність нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу. 

Європейський Союз, активним партнером якого намагається бути 

Україна, сприймає нашу країну як основного постачальника зерна.  

Починаючи з 2014 року зерно і соняшникову олію стали основними 

експортними товарами.  Але це негативно відбивається на економіці України.  

Стійкий попит на деякі види сільськогосподарської продукції на світовому 

ринку роблять сільськогосподарську сировину основним фактором в 

українському експорті.  А в довгостроковій перспективі, як вважають фахівці 

[3], від експорту сировини значно знижує конкурентоспроможність 

економіки. У той же час у структурі експорту України скорочується питома 

вага таких товарних груп, як мінеральні продукти, метали та вироби з них, 

продукція хімічної промисловості. Одночасно в структурі імпорту України 

збільшується мінерально-сировинна складова. 

До числа негативних характеристик глобалізації торгівлі можна 

віднести уніфікацію споживчих смаків і стандартів життя. Глобальне 

https://hromadske.ua/posts/yes-zaprovadyv-25-myta-na-ukrainsku-metalurhiiu
https://hromadske.ua/posts/yes-zaprovadyv-25-myta-na-ukrainsku-metalurhiiu
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поширення інформації уніфікує наші уявлення про світ, нашу культуру, нашу 

мову, наші освітні програми. Багато вчених сьогодні вважають, що в 

економічному просторі людина дійсно раціональна і розважлива.  і не завжди 

людина між "дружбою", "любов'ю" і максимальної матеріальною вигодою 

вибирає перші два поняття.  Ми є споживачами масової культури.  Але 

необхідно враховувати, що масова культура найчастіше має найменшу 

естетичну цінність, але при цьому має загальну більш велику аудиторію.  

Вона задовольняє миттєві бажання людей, реагує на будь-яку подію і 

відображає її. Тому її зразки швидко застарівають, виходять з моди, 

втрачають актуальність. Масова культура характеризується загальністю, вона 

сама є предметом споживання частини людства.  

Глобалізація стримує культурний і емоційний розвиток індивіда, 

оскільки вона формує певний стереотип поведінки людини, стираючи 

соціальні, культурні, національні, часові і просторові межі, накладаючи 

стандартний зразок поведінки. 

Висновки та наукова новизна. Таким чином, глобалізаційні процеси 

стали об'єктивною реальністю і для України. Завдання бачиться в тому, щоб 

їх регулювати.  Безумовно, в сучасних умовах, коли країна, по-перше, 

знаходиться в умовах війни, а по-друге, піддається значному впливу ззовні, 

складно говорити про регулювання глобалізаційних процесів.  Але при 

розробці стратегії розвитку України, це необхідно робити. 

Основні зусилля повинні бути спрямовані на зміцнення експорту.  

Прикладом може служити досвід Білорусії, яка в середині 90-х років 

минулого століття активізувала зусилля щодо стимулювання експорту.  За 

темпами зростання експорту Білорусь значно випереджає всі країни СНД і 

при цьому на відміну від наступних за нею Казахстану і Росії експортує не 

сировину, а вироби обробної промисловості. 

Багато вчених вважають, що основним інструментом глобального 

регулювання є квоти. Мова, насамперед, йде про імпортні квоти, які 

вводяться національними урядами для захисту місцевих виробників, 

досягнення збалансованості торговельного балансу, регулювання попиту і 

пропозиції на внутрішньому ринку. Тісно пов'язаний з квотуванням інший 

вид державного регулювання зовнішньої торгівлі - ліцензування.  

Ліцензування - це регулювання зовнішньо-економічної діяльності через 

дозволи, що видаються державними органами на експорт або імпорт товару у 

встановлених кількостях за визначений проміжок часу. 

Безумовно, необхідні державні управлінські рішення щодо розвитку та 

регулювання інтернет-торгівлі.  Важливим напрямком в цьому процесі є 

створення відповідної інфраструктури для проведення електронних торгів.  

Проте останні законодавчі рішення щодо посилок зарубіжних інтернет-

ритейлерів не сприяють розвитку інтернет-торгівлі в Україні.  

В якості прикладу стримування розвитку торгівлі слід зазначити 

ембарго на прийом і обробку вантажів і пошти з-за кордону, яке ввів 

аеропорт "Бориспіль" з причини сезонної завантаженості. І незважаючи на те, 

що обмеження діяли з 24 грудня 2018 року по 4 січня 2019 року, імідж 
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України вони явно не поліпшили. Від рішення керівництва аеропорту 

постраждали поштові оператори України, які отримують вантажі через 

"Бориспіль" [14]. 

Цей факт, як й інші свідчать про те, що вітчизняна торгівля потребує 

сьогодні оновлення матеріально-технічної бази, збільшення митних 

терміналів і складської нерухомості, підвищення інноваційної активності. 

Важливим завданням розвитку вітчизняної торгівлі в умовах 

глобалізації є забезпечення продовольчої безпеки країни.  Невиправдано 

висока частка імпортної продукції в структурі оптової торгівлі 

продовольчими товарами, тотальне зникнення «екологічної» або 

«органічної» продукції свідчить про необхідність невідкладного 

врегулювання цього питання на державному рівні і залучення до вирішення 

цієї проблеми всіх суб'єктів, що беруть участь у насиченні товарного ринку 

[15]. 

Важливим напрямком розвитку національної торгівлі є вдосконалення 

роботи відповідних органів, які забезпечують контроль якості товарів. 

Необхідно здійснювати систематичний моніторинг ефективності діяльності і 

якості послуг, які надаються підприємствами оптової торгівлі [16]. 

Таким чином, глобалізація економічних процесів з точки зору розвитку 

національної торгівлі носить двоїстий характер. Наявність проблем не може 

служити обґрунтуванням для відмови від глобалізації, оскільки вона носить 

об'єктивний характер. Для національної економіки важливо максимально 

використовувати вигоди глобалізації і звести до мінімуму витрати і ризики. 
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ПОБУДОВА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ   

СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТА ЕФЕКТИВНОЇ 

СИСТЕМИ ПРИЙОМУ КАПІТАЛУ 
 

 Актуальність теми дослідження. 

 Формування в Україні збалансованої ринкової економіки передбачає 

подолання високого рівня відособленості української економіки від світового 

господарства, що склалося об’єктивно, пошук оптимальних та ефективних 

механізмів включення в систему світових господарчих зв’язків. Важливе 

значення має активізація інвестиційного вектору співробітництва, зокрема 

залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 

Актуалізація питання про  інвестування в економіку України 

визначається не лише існуванням негативних тенденцій всередині 

інвестиційного сектору: відсутність мотивацій до інвестування, низький 

рівень нагромадження інвестиційних ресурсів практично усіма групами 

інвесторів, консервативність напрямів інвестування, їх слабка залежність від 

сучасних потреб трансформаційної економіки. Структурна трансформація 

http://www.dslib.net/econom-teoria/nacionalnaja-jekonomika-v-uslovijah-globalizacii-i-mezhgosudarstvennoj-integracii.html
http://www.dslib.net/econom-teoria/nacionalnaja-jekonomika-v-uslovijah-globalizacii-i-mezhgosudarstvennoj-integracii.html
https://focus.ua/ukraine/415923-aeroport-borispol-vvel-embargo-na-dostavku-pochtovyx-otpravlenij.html
https://focus.ua/ukraine/415923-aeroport-borispol-vvel-embargo-na-dostavku-pochtovyx-otpravlenij.html
http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/66982.doc.htm
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економіки України потребує крупних інвестиційних вкладень, мобілізація 

яких всередині країни практично неможлива. За експертними оцінками у 

найближчі роки економіка України невзмозі розвиватися за рахунок власних 

коштів, а її потреба у зовнішньому фінансування оцінюється у 80-160 млрд. 

долл.  

Важливо зазначити, що проблема полягає не лише у дефіциті 

інвестиційних ресурсів, а й у відсутності ефективних механізмів, які б 

дозволили консолідувати та цілеспрямовано використовувати реально 

існуючий інвестиційний потенціал економіки, зменшити обсяги відтоку 

капіталу, підвищити інвестиційну складову модернізації української 

економіки. 

У зв’язку з цим, формування сприятливого інвестиційного клімату та 

ефективної системи прийому капіталу з метою стимулювання інвестиційного 

процесу, активізації структурних зрушень є особливо актуальним. 

Теорія інвестицій пройшла складний шлях від відображення 

відповідних аспектів економічної діяльності на мікрорівні (підприємства) та 

макрорівні (держава) до аналізу цих складових діяльності різних суб’єктів 

економіки як взаємопов’язаних елементів складної системи, що 

забезпечується певним набором інституціональних факторів. 

           Перші спроби осмислення й обґрунтування доцільності застосування 

інвестиційної політики як інструменту впливу на зростання обсягів капіталу 

були здійснені у працях засновників класичної школи політичної економії 

А.Сміта та Д.Рікардо.  

У працях економістів “нової хвилі” (Дж.Мілля, Ж.-Б.Сея, Ф.Бастіа, 

Т.Мальтуса) були поглиблені уявлення щодо сутності інвестицій і вперше 

сформульовані параметри інвестиційної моделі розвитку економіки.    

Представники неокласичної теорії (Дж.Б.Кларк, Л.Вальрас, 

А.Маршалл, Д.Гобсон, А.Пігу, Р.Хутрі) основну увагу в своїх дослідженнях 

зосередили на мікроекономічному інвестиційному аналізі. Слід зауважити, 

що в межах неокласичної теорії технології завжди розглядались як 

екзогенний фактор і тому категорії інновація та технічного прогресу ніколи 

не вважалися центральними. 

 Основоположником інноваційної теорії економічного розвитку 

вважають Й.Шумпетера, який увів у науковий обіг категорію інновація. 

Американський економіст І.Фішер трактував інновації як могутній чинник 

інвестицій. Дж.М.Кейнс також підтримував теорії інноваційного розвитку. 

 Кейнсіанські підходи були суттєво поглиблені в теоріях представників 

“неокейнсіанської школи” (Е.Хансена, Р.Харрода, Дж.Хікса), головним 

змістом яких стала проблема формування моделей інвестиційного 

регулювання забезпечення економічної рівноваги, виявлення зв’язків між 

інноваційними інвестиціями та економічними змінами. 

           Сучасні неокласичні доктрини міжнародного руху капіталів 

(Е.Хекшера, Б.Оліна, П.Самуельсона, Дж.Флемінга, Р.Манделла) 

передбачають активний вплив держави на національні та міжнародні 

макроекономічні взаємозв’язки і розглядають монетарну політику та рух 
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інвестицій як інструмент впливу на інноваційні процеси. П.Бріджмен, Р.Коуз, 

Р.Капелюшников робили акцент на інституціональному контексті 

інвестиційної та інноваційної діяльності. 

Питання та проблеми розвитку інвестиційних процесів досліджувалися 

у роботах українських вчених та практиків, зокрема С.Галузи, В.Геєця, 

Б.Кваснюка, В.Соболєва, А.Чухна О.Яременко. Значний інтерес при розробці 

окремих питань викликали роботи таких западних вчених, як М.Алле, 

Е.Дж.Долан, Р.Дорнбуш, Дж.М.Кейнс, Дж.Сакс, С.Фішер, М.Фрідмен, 

Д.Хікс. Їх роботи є методологічною основою досліджень з даної 

проблематики. 

Метою дослідження є аналіз сутності та особливостей інвестиційної 

діяльності як визначальної функціональної складової побудови в Україні 

інвестиційно-інноваційної моделі економіки, включаючи проблеми 

формування сприятливого інвестиційного клімату та ефективної системи 

залучення інвестицій.  

Результати дослідження. 

     Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого 

економічного зростання, ефективної реалізації політики економічних реформ 

в умовах транзитивної економіки. Завдання переходу до інвестиційно-

інноваційної моделі розвитку як базової передумови  економічних реформ 

має залишатись серед стратегічних пріоритетів діяльності владних 

інституцій. 

Розгляд особливостей інвестиційних процесів в економіці України 

доцільно почати з  визначення базових категорій, зокрема інвестиційного 

клімату.  Поняття “інвестиційного клімату” застосовується до аналізу умов 

ефективного використання інвестицій. Інвестиційний клімат (ІК) – це 

сукупність політичних, економічних, соціальних, організаційних, правових, 

культурних чинників, передумов, що визначають інвестиційну привабливість 

чи непривабливість а також доцільність (чи недоцільність) інвестування в 

економіку певної країни, регіон, корпорацію. Можна визначити три найбільш 

характерні підходи до оцінки ІК. 

Першій підхід – звужений. Для визначення ІК аналізуються динаміка 

валового внутрішнього продукту, національного доходу, динаміка розподілу 

національного доходу, пропорції нагромадження і споживання, регуляторна 

політика, рівень розвитку фондового ринку [16, с.267] 

Другий підхід – факторний. Він базується на оцінці певної сукупності 

чинників, що впливають на інвестиційний клімат, зокрема економічний 

потенціал (ресурсна забезпеченість, рівень розвитку інфраструктури; загальні 

умови господарювання (розвиток галузей матеріального виробництва, 

розвиток будівничої галузі); політичні чинники (рівень розвитку 

законодавчої бази, наявність консенсусу у відносинах центру та місцевої 

влади); соціокультурні чинники  (рівень життя населення, рівень розвитку 

охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства, відношення 

до іноземних інвесторів); організаційно-правові чинники (традиції 
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дотримання законів у даній країні, рівень управлінського професіоналізму, 

етика підприємництва) тощо [8, с.78] 

Третій підхід – ризиковий. Основними складовими ІК визначаються 

інвестиційний потенціал і ризики.  

Отже поняття інвестиційного клімату є складним і комплексним і може 

розглядатися на макроекономічному і мікроекономічному рівнях. На 

макроекономічному  рівні ІК складається з політичного, економічного і 

соціального клімату. Вирішальну роль відіграють державна політика по 

відношенню до іноземного капіталу, традиції дотримання міжнародних 

домовленостей, схильність до націоналізації іноземної власності, усталеність 

державних інституцій, традиції передавання влади, рівень втручання держави 

в економіку. Серед економічних параметрів іноземні інвестори особливо 

чутливі до стійкості валютного курсу, рівня інфляції, ціни кредитних 

ресурсів, прозорості податкової політики. Ключове значення надається 

чинникам, що впливають на розмір витрат – вартості робочої сили, її 

співвідношенню із продуктивністю праці. 

На мікрорівні інвестиційний клімат знаходить свій прояв через 

двосторонні угоди фірми-інвестора і суб’єктів господарювання. Таким чином 

відбувається конкретизація узагальненої оцінки інвестиційного клімату в 

процесі реальної взаємодії інвестора та реципієнта капіталу. 

Згідно з експертними висновками до негативних характеристик 

інвестиційного клімату в Україні відносять: нерозвиненість інституцій, що 

повинні сприяти активізації іноземного інвестування; непередбаченість 

політичного клімату; відсутність довіри з боку населення, їх слабку 

мотивацію щодо інвестування; високий рівень фіскального навантаження; 

високий рівень корупції; відсутність приватної власності на землю; низький 

рівень місцевого менеджменту; низький рівень підготовки інвестиційних 

проектів. 

Інвестиційний клімат – категорія, що відображає реально існуючи 

умови залучення інвестицій з точки зору їх сприйняття іноземним 

інвестором. Проте, інвестиційний клімат значною мірою є результатом 

управлінської діяльності держави. Держава може свідомо формувати певне 

інвестиційне середовище, або здійснювати політику без урахування 

можливих наслідків для іноземного інвестора, що опосередковано впливає на 

останнього. Таким чином, кожна країна, відкрита для іноземного 

інвестування, має певну систему прийому капіталу (СПК). Система прийму 

капіталу – це сукупність правових норм і інститутів, які втілюють державну 

політику відносно іноземних інвесторів. 

СПК та ІК знаходяться у взаємодії. СПК є одним з ключових 

параметрів інвестиційного клімату, проте відіграє і певну самостійну роль у 

відношенні до нього, оскільки здатна змінювати ІК. 

В якості основних “больових точок” іноземні інвестори визначають 

складне адміністрування бізнеса, проблеми із митним оформленням товарів, 

складне податкове законодавство, високий рівень корупції, зростання 



 

600 
 

рейдерства. Іноземні інвестори зазначають, що головні зусилля витрачаються 

не на роботу на українському ринку, а подолання спротиву з боку СПК.  

Важливим аспектом ефективності впливу інвестицій на 

функціонування економічної системи  є взаємозв’язок напрямів інвестування 

та структури економічної системи. Якщо структура інвестицій відповідає 

технологічній структурі виробництва, то тим самим забезпечується 

розширене відтворення, але в межах існуючої структури виробництва. Для 

того, щоб здійснити структурні технологічні зміни та забезпечити розвиток 

внутрішнього ринку високих технологій, необхідно, щоб інвестиції, 

забезпечуючи удосконалення усіх видів виробництва, пріоритетне 

зосереджувались на тих виробництвах і в тих галузях, які визначають 

прогресивний розвиток економіки, тобто поліпшення її структури на новій 

інноваційній основі. І навпаки, якщо інвестиції спрямовуються переважно у 

непріоритетні галузеві напрямки, то її структура може погіршуватися. Різні 

види залежностей між структурою інвестицій і структурою виробництва та 

технологічними укладами дають можливість моделювати ці процеси, 

встановлювати найбільш раціональні і ефективні співвідношення між ними. 

     Невирішеність цієї проблеми позначається на господарській 

практиці. Так, у промисловості України домінуючим є третій, далеко не 

передовий технологічний уклад. На його частку припадає 58% загального 

випуску продукції, але в системі інвестицій його питома вага досягає 75% 

загального обсягу інвестицій [11. с.4]. 

     На четвертий, вищий за своїм рівнем, технологічний уклад припадає 

38% випуску продукції, але його питома вага у загальному обсязі інвестицій 

становить лише 20%. Недостатнє інвестування четвертого і надмірне 

інвестування третього технологічного укладу, зрозуміло, не забезпечує 

необхідних структурних змін в українській економіці [11. с.4]. 

Невідповідність структури інвестицій потребам структурних зрушень в 

економіці стає дедалі вражаючою, якщо виділити в загальному обсязі 

капіталовкладень ту частину, яка безпосередньо йде на удосконалення 

техніки й технологій. На частку того ж третього технологічного укладу 

припадає 83% цієї частини капіталовкладень, а четвертого – лише 10%. 

Частка п’ятого технологічного укладу (4% випуску продукції) в обсязі 

інвестицій дорівнює тільки 4,5%. Отже, інноваційний розвиток можна 

забезпечити, зосереджуючи інвестиції на вищих технологічних укладах. 

Важливо задіяти механізми інвестування в ті галузі, де забезпечують 

радикальні нововведення. Стратегія і тактика розвитку останніх має стати 

складовою інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України [11. с.4]. 

Усе це свідчить, що актуальним є пошук моделі, яка стимулюватиме 

взаємозв’язок і взаємодію інвестицій та інновацій. По суті йдеться про 

розробку і побудову моделі, яка має бути одночасно інвестиційною та 

інноваційною за своїм змістом. Вона покликана забезпечити відповідність 

між структурою інвестицій і потребами структурних зрушень в економіці, а її 

реалізація дасть змогу забезпечувати необхідну адекватність і  

взаємозалежність між інвестиційними процесами та інноваційним розвитком, 
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ефективно регулювати ці процеси, формувати таку інвестиційну та 

структурно-інноваційну політику, яка забезпечить структурну перебудову 

економіки та підвищення ефективності як основи розв’язання складних 

економічних і соціальних проблем суспільства. 

Модель економічного розвитку формується на основі теоретичних 

закономірностей функціонування економічних об’єктів у ринковій систем, а її 

особливості визначаються конкретними умовами співвідношення та взаємодії 

економічних факторів. Диференціація економічних систем країн світу 

здійснюється за сукупністю критеріїв соціально-економічного розвитку. 

Вибір моделей економічного розвитку визначають: рівень економі-

чного розвитку країни, економічні ресурси, національні особливості, 

характер економіки, місце в регіоні та світі, організаційна й галузева 

структури господарства, роль економічних агентів, система державного 

регулювання економіки, відкритість економіки та ступінь залучення до 

світогосподарських зв’язків, використання іноземного капіталу. З огляду на 

перелічені фактори, вчені-економісти виділяють три моделі 

відтворювального економічного процесу [4]: 

- ресурсна модель без високотехнологічного виробництва (природні 

ресурси > виробництво > гроші); 

- інноваційно-інвестиційна  модель (трансформація інвестицій на 

дослідження в знання > трансформація знань у майстерність працівників та 

інновації > перетворення інновацій у товар > гроші); 

- інтелектуально-донорська модель (скорочений варіант моделі (ІІ), з 

якого вилучена стадія виробництва). 

Як свідчить практичний досвід світових країн з різним рівнем і 

ефективністю економічного розвитку, найбільш ефективною є друга модель 

економічного відтворення. В основу соціально-економічного розвитку 

економічно розвинених країн покладено інноваційну модель розвитку. Проте 

в Україні сьогодні домінують перша і третя моделі: ресурсна без 

високотехнологічного виробництва та інтелектуально-донорська, які у 

стратегічній перспективі мають порівняно низький рівень ефективності, 

оскільки призводять до виснаження ресурсів країни, до витоку факторів 

виробництва національної економіки за кордон і унеможливлюють 

забезпечення високих показників рівня добробуту населення [14]. 

Сучасний стан та перспективи вітчизняної економіки потребують 

реалізації стратегії випереджаючого розвитку економіки на основі активізації 

інвестиційно-інноваційних чинників. Отже, сучасна інвестиційно-інновацій-

на модель розвитку країни  – економічна модель підйому продуктивних сил 

країни, яка базується на використанні високих технологій, що сприяють 

створенню конкурентоздатної продукції для зовнішнього ринку [2]. 

Слід  зауважити, що реалізація подібної моделі  розвитку економічної 

системи  стає можливою за умови зовнішньої та внутрішньої  інвестиційної 

підтримки. 
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Таблиця 1 

Механізм інвестиційної підтримки моделі інвестиційно-інноваційного 

розвитку економіки  

ПЕРЕДУМОВИ  ІННОВАЦІЙНИХ    ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Глобальні Національні 

Глобалізація 

Конкуренція 

Інтеграційні процеси 

Природні запаси, виробничо-технологічні потуж-

ності, інтелектуальні та науково-технічні ресурси, 

достатньо розгалужена наукова та освітня мережа 

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 

Економічні Соціальні Ринкові 

Політичні, міжнародні Техніко-технологічні Екологічні 

ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

Пряма фінансова 

підтримка 

інноваційних процесів 

Фіскальні пільги для 

інноваторів 

Інші правові, 

інфраструктурні, 

економічні та 

політичні інструменти 

підтримки інновацій 

- безпосереднє 

фінансування утворення 

нових галузей, 

наукоємних виробництв 

тощо за рахунок коштів 

державного бюджету, 

зокрема на державних 

підприємствах; 

- ініціювання створення 

та фінансування 

науково-дослідницьких 

програм, наукових 

центрів шляхом 

конкурсного відбору; 

- надання 

безпроцентних чи 

пільгових позик та 

грантів; 

- державне замовлення 

на інноваційні 

продукти; 

- дотації за рахунок 

державного бюджету 

для визначених галузей, 

виробництв чи 

технологій; 

- компенсація 

- зниження ставок 

податку на прибуток 

підприємств; 

- податковий кредит 

інноваційним 

підприємствам; 

- зменшення суми 

прибутку до 

оподаткування шляхом 

виключення з нього 

вартості досліджень чи 

освоєння нової 

технології; 

- звільнення від деяких 

відрахувань до 

бюджету; 

- звільнення від сплати 

податку на прибуток, 

який отримано 

власниками майнових 

прав інноваційних та 

венчурних фірм; 

- відстрочка сплати 

імпортного мита чи 

звільнення від його 

сплати в разі  

ввезення товарів для 

- удосконалення 

законодавства про 

авторське право, 

патентних відносин; 

- введення системи 

сертифікації та 

стандартів, що заохочує 

споживання 

інноваційних товарів, 

товарів харчування 

високої якості, нових 

медичних, будівельних, 

телекомунікаційних, 

рекреаційних, 

туристичних, 

транспортних послуг 

тощо; 

- розвиток та підтримка 

системи освіти в країні: 

закладів загальної 

освіти, університетів, 

спеціальної фахової 

підготовки, системи 

безперервного навчання 

і перекваліфікації 

робочої сили, курсів 

профільного тренінгу та 
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банківського процента 

цілком чи його частини, 

в разі спрямування 

позики на фінансування 

інвестицій у 

технологічні 

інноваційні зміни; 

- державні виплати 

провідним науковим 

центрам та науковцям; 

- компенсація науково-

дослідним установам 

витрат, пов’язаних з 

налагодженням 

інформаційного 

забезпечення 

(підключення до 

всесвітньої мережі 

“Інтернет”, організація 

передплати зарубіжних 

видань для бібліотек 

тощо) . 

реалізації інноваційного 

проекту; 

- пільгова амортизація 

для фірм, визначених як 

інноваційні. 

менеджменту; 

- тимчасовий дозвіл на 

монополію виробника 

інноваційних товарів та 

впровадника 

інноваційних 

технологій, або, 

навпаки, обмеження 

монопольного 

становища, що зменшує 

витрати становлення 

нових виробників 

товарів чи послуг; 

- створення 

державної 

інформаційної 

інфраструктури, 

розширення доступу до 

інформаційних мереж та 

банків даних, бібліотек; 

- надання державних 

замовлень 

підприємствам для 

гарантування 

компенсації витрат на 

фінансування інновацій; 

- здійснення державного 

лобіювання інтересів 

українських виробників 

інноваційної продукції 

на міжнародному рівні, 

застосування 

відповідного 

торговельного режиму. 

РЕЗУЛЬТАТ 

- здійснюється прискорення зростання продуктивності факторів виробництва, 

що важливо за умов дефіцитності принаймні одного з них; 

- забезпечується прискорення зростання обсягів виробництва; 

- прискорюються структурні зрушення, сприяння перерозподілу ресурсів на 

перспективні напрями суспільно-економічного розвитку; 

- поліпшення статусу країни в глобальній економіці та рівня національної 

конкурентоспроможності 
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     Основними причинами виникнення проблеми низької інвестиційної 

активності, а отже і гальмування переходу до моделі інвестиційно-

інноваційного розвитку, в Україні слід виділити наступні: 

- несприятливий інвестиційний клімат; 

- нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфра-

структури; 

- відсутність дієвих механізмів державного-приватного партнерства в 

інфраструктурному інвестуванні; 

- неналежна система підготовки програм і проектів для державного 

інвестування; 

- корупція; 

- надмірне регулювання бізнес-процесів. 

     За останні роки рівень інвестицій в економіку  не перевищував 10% 

від ВВП,  однак, для зростання ВВП на рівні 4-6% Україні потрібно 

забезпечити рівень інвестицій на рівні  20 -25 % ВВП. У 2018 році державні 

інвестиції зменшилися до 2% ВВП, прямі іноземні інвестиції – до 2 млрд. 

долл. США [16]. Вагомою причиною такого низького рівня є різні обмеження, 

що заважають бізнесу розвиватися, і певні точкові проблеми 

(макроекономічна нестабільність, обмеження на рух капіталу, корупція, 

слабкий захист прав власності, невідшкодування ПДВ експортерам, надмірне 

регулювання з боку держави, недосконала податкова й митна система, 

неефективна підтримка вітчизняного виробника та експортера), що відлякує 

інвесторів.  Одним із головних інвесторів має стати вітчизняний бізнес, а не 

іноземний. Це, по суті, уже відбувається — власні кошти підприємств у січні-

червні 2018 році становили 75,4% усіх інвестицій в економіку.  За обсягами 

прямих іноземних інвестицій незмінним лідером залишається Кіпр, в 

офшорній зоні якого зосереджені вітчизняні інвестиційні ресурси (24,5% від 

загального обсягу іноземних інвестицій за січень-червень 2018-го року) [3]. 

     За даними Державного комітету статистики, за січень-червень 2018 

року підприємствами за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 206893,6 

млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 26,5% більше 

обсягу капітальних інвестицій 2017-го. Причому головним джерелом 

інвестицій залишаються власні кошти підприємств. Частка залучених 

кредитів — 7,5%, а коштів іноземних інвесторів — 0,2% [3]. 

      У багатьох країнах  саме прямі іноземні інвестиції стали основним 

джерелом зростання, проте в Україні останні чотири роки спостерігається 

падіння надходження прямих іноземних інвестицій. За даними Державного 

комітету статистики, у січні-червні 2018 року  прямі іноземні інвестиції в 

Україну зменшилися  до 1,3 млрд дол. (з 1,8 млрд. долл. в 2017 р.) [3]. 

       Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу і боргових інструментів) на 1 липня 2018 року склав $40,7 млрд. [3]. 

 Для порівняння, Україна на сьогодні отримує у 5-6 разів менше прямих 

іноземних інвестицій, ніж сусідня Польща. Вихід на рівень Польщі означав 

би залучення в українську економіку додатково до  200 млрд дол. США [15].    
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       Необхідно зазначити, що корумповані країни залучають менше 

приватних інвестицій через високі ризики й високу вартість капіталу. От чому 

в структурі іноземного фінансування корумпованих країн замість прямих 

іноземних інвестицій переважають міжнародні кредити, від яких так 

залежить Україна. У рейтингу Transparency International за індексом 

сприйняття корупції Україна у 2017 році  посіла 130-те місце із 180 країн 

світу, між Нікарагуа й Камеруном. Сусідня Польща — 30-те [12]. 

     Однак є ще одна особливість інвестиційного процесу в Україні — 

частка державних інвестицій в економіці. Нескладно здогадатися, що чим 

більш  корумпована  країна, тим більше в її економіці державних грошей. З 

одного боку, приватні капітали не заходять, тому що не зацікавлені в тих 

формах співробітництва, які їм пропонують. З іншого — чиновники самі 

активно впроваджують державні інвестиційні проекти, які дають їм безмежні 

можливості для "освоєння" бюджетних грошей. Світовий банк,  

проаналізувавши українські інвестиційні проекти, дійшов висновку, що в 

переважній більшості випадків ініціатори створюють проекти, від самого 

початку орієнтуючись на джерела фінансування, аргументуючи не 

важливість самого інвестиційного проекту, а необхідність його фінансування 

за рахунок державних джерел.  

     Останніми роками Україна активно працює над поліпшенням своєї 

позиції у міжнародному рейтингу Doing Business, що має позитивно 

вплинути на інвестиційний клімат і привабити іноземні інвестиції. За 

розрахунками експертів,  зростання позиції країни на один пункт у 

загальному рейтингу дозволить залучити додатково до 500 млн. долл. 

інвестицій. 

     Україна зайняла 71 позицію серед 190 країн у 

щорічному рейтингу Світового банку Doing Business 2019, який визначає 

рівень легкості ведення бізнесу в 190 країнах світу [17]. 

     Дослідники Світового банку відзначають, що просунутися в 

рейтингу Україні дозволили поліпшення в показниках захисту міноритарних 

акціонерів (з 81 у 2018 році до 72 позиції в нинішньому рейтингу), 

спрощення в частині отримання дозволів на будівництво шляхом збільшення 

внеску в міські соціальні фонди і розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури (зростання з 35 до 30 місця). Крім того, відзначено 

поліпшення в частині міжнародної торгівлі - Україна зробила торгівлю через 

кордони простіше, виключивши перевірку вимог до автозапчастинами з 

повноважень Державної служби експортного контролю (просування зі 119 на 

78 місце) [17]. 

     В Україні також спростили процедуру суперечок щодо виконання 

контрактів, що дозволило переміститися за цим показником з 82 на 57 

позицію. Незначне поліпшення також зафіксовано за показником реєстрації 

власності: +1 позиція (з 64 на 63 місце). 

     Решта критеріїв (система сплати податків, реєстрація бізнесу, доступ 

до електроенергії, доступ до кредитів, дозвіл неплатоспроможності), згідно зі 

звітом, стримують просування України в рейтингу - їх показники 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=ru&sp=nmt4&u=http://www.doingbusiness.org/en/reports/case-studies/2019/ge&xid=17259,1500002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjHflZMfT7L8lkW3-c7Ysli6f_liQ
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погіршилися.     Новий звіт Світового банку демонструє, що необхідно більш 

рішуче впроваджувати реформи з дерегуляції, оскільки Україна значно 

поступається сусіднім країнам: Румунія знаходиться на 36 місці, Білорусь на 

37, Молдова на 44, РФ на 31, Туреччина на 69 [17]. 

      Нескінченні реформи в системі оподаткування призвели до того, що 

якщо в країнах ОЕСР (Організація економічного співробітництва й розвитку, 

до якої входить більшість держав ЄС) підприємства витрачають на податкове 

адміністрування в середньому 163 години на рік, то в Україні — понад 355. 

Загальна податкова ставка при цьому для країн ОЕСР у середньому становить 

40% від комерційного прибутку, а для України — майже 52% [12]. 

Висновки. 1. Викладені  положення дозволяють зробити висновки, що 

інноваційна модель розвитку передбачає модернізацію економіки, яка 

ґрунтується на впровадженні принципово нових технологій і застосуванні 

нових знань. 

2. Проведене дослідження дає можливість визначити пріоритетні 

напрями реалізації сучасної інноваційної політики: освоєння новітніх 

інформаційних технологій; випереджуючий розвиток біотехнології, зокрема, 

генної інженерії та інших напрямів мікробіологічних досліджень; прогрес 

нових мікроелектронних технологій і сучасних засобів автоматизації; 

розвиток космічних технологій; розвиток технологій ядерного циклу; 

розгортання інформаційної інфраструктури на основі сучасних систем 

супутникового й оптоволоконного зв’язку; оздоровлення навколишнього 

середовища за допомогою екологічно чистих технологій тощо. 

3. Сприятливий інвестиційний клімат та ефективна система прийому 

капіталу повинні створити передумови для найкращого використання 

інвестиційного потенціалу України та залучених іноземних інвестицій. 

4. Удосконалення ІК та СПК пов’язано із впровадженням цілого 

комплексу заходів, спрямованих перш за все на тіньовий сектор, подолання 

корупції, удосконалення регуляторного механізму інвестування. 

5. Підвищення ефективності інвестиційного процесу пов’язано з 

визначенням пріоритетів інвестування з метою модерних структурних 

зрушень, удосконаленням нормативно-правової бази інвестиційної 

діяльності, забезпечення і дотримання прав власності. 

6. В  умовах кризового стану економіки України проблемою є 

інвестиційна підтримка інноваційних рішень. Шляхами розв’язання 

проблеми фінансування є: 

- покращання інвестиційного клімату; 

- розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; 

- створення дієвих механізмів державного-приватного партнерства в 

інфраструктурному інвестуванні; 

- розбудова системи підготовки програм і проектів для державного 

інвестування. 

7. Ґрунтуючись на досвіді країн, які перейшли до моделі інноваційного 

розвитку, державна інноваційно-інвестиційна політика  на сучасному етапі 

повинна передбачати: 
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- вдосконалення законодавства України, спрямованого на активізацію 

інвестиційної діяльності; 

- створення та забезпечення ефективного функціонування інститутів 

розвитку (державна інвестиційна компанія, фонд стратегічних інвестицій, 

фонд кредитних гарантій тощо); 

- становлення та розвиток індустрії прямого інвестування та 

венчурного капіталу; 

- створення умов для залучення інвестицій на ринках капіталу через 

первинне публічне розміщення акцій в Україні; 

- реалізація принципів державно-приватного партнерства при реалізації 

інфраструктурних проектів; 

- врегулювання відносин в процесі укладання, виконання та 

припинення дії угод про розподіл продукції, використання земельних ділянок 

для здійснення концесійної діяльності, посилення державних гарантій прав 

концесіонерів; 

- державна підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів за 

пріоритетними напрямами економічного розвитку України; 

- державна підтримка інвестиційних програм і проектів, направлених 

на розвиток експортоорієнтованих та імпортозаміщуваних виробництв; 

- державна підтримка реалізації середньо- та довгострокових  

інвестиційних проектів, спрямованих на створення високотехнологічної 

конкурентоспроможної продукції. 

8. Головні зусилля усіх гілок влади провинні бути спрямовані на 

забезпечення політичної стабілізації та створення прозорих правил гри для 

усіх економічних агентів, зокрема внутрішніх та зовнішніх інвесторів. 

9. Необхідно сформувати  чітку систему регулювання  ринку 

фінансових послуг (сьогодні,  окрім НБУ, присутні ще два регулятора — 

НКЦПФРУ та Нацфінпослуг), привівши його у відповідність до 

європейських стандартів і норм, зробивши лістингові вимоги до цінних 

паперів, які торгуються на фондових біржах, більш гнучкими, збільшивши 

відкритість фондового ринку (подолавши бар'єри входження зарубіжних 

цінних паперів на вітчизняний ринок і, навпаки, можливість торгів 

вітчизняними цінними паперами на зарубіжних біржах) і рішуче витіснивши 

його корупційну та маніпулятивну складову. 

10. Податкова та адміністративна реформи, які здійснюються урядом, 

повинні сприяти обмеженню регулятивних та адміністративних функцій 

держави, зменшенню податкового тиску та активізації інвестиційної 

діяльності. 

Наукова новизна полягає в узагальнені та науковому аналізі 

проблемних аспектів інвестиційного процесу в Україні та побудови 

інвестиційно-інноваційної моделі економіки України. Уточнені 

методологічні основи аналізу інвестиційного процесу, зокрема поняття 

інвестиційного клімату та ефективної системи прийому капіталу, розкрито 

співвідношення та взаємозв’язок між ними.  
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 ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ:  

ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД  
 

Актуальність. Підвищення рівня соціального захисту працівників, як з 

боку держави, так і з боку окремих господарюючих суб'єктів є однією з умов 

зростання ефективності виробництва. Однак, відсутність необхідної 

матеріальної бази не дозволяє належною мірою вирішувати ці питання.  

Соціальні проблеми безпосередньо стосуються і виробничої сфери. 

Задача підвищення ефективності виробництва та якості роботи не може бути 

вирішена без глибокого дослідження соціальних проблем. Загальновідомо, 

що людина є головною продуктивною силою суспільства і недостатнє знання 

її негативно відображається на роботі підприємства. З цієї точки зору 

актуальним є вивчення закордонного досвіду з проблем соціального 

управління, особливо в економічно розвинених країнах.  

Результати дослідження. Кожна країна світу по-своєму унікальна та 

має тільки їй властиві особливості в соціально-економічному розвитку, що 

обумовлені її становищем у сучасному світі, історією, культурою, 

національними традиціями, що панують у даному суспільстві. Вивчення 

досвіду соціального управління в економічно розвинених країнах 

представляє немаловажний інтерес і може бути корисним у пошуку шляхів 

високоефективного управління соціальними процесами. 

Моделі соціального управління залежать від типу громадської системи 

– соціо- або персоно-орієнтованої, що визначають у цілому тип культури. 

Перші найбільш типові для країн Сходу, включаючи близький Схід і країни 

Південно-Східної Азії, другі – для західних суспільств. Іншим важливим 

параметром є ступінь централізації управління. Це пов'язано з роллю та 

значенням держави в процесах соціального управління. Комбінація цих двох 

ознак дозволяє виділити чотири основних типи соціального управління, 

кожному з яких відповідає своя модель [6, с. 27-28]. 

Перший тип - персоно-орієнтований із децентралізованою системою 

управління. Цей тип характерний для США та Великобританії. Їхні системи 

орієнтовані на окрему людину, іноді сім’ю. Процеси соціального управління 

в цих країнах в основному обмежуються законодавчим регулюванням і 

частково - фінансуванням окремих програм, які вибірково спрямовані на 

найбідніші верстви населення. Рівень соціальних гарантій є мінімальним.   

Мережа соціальної підтримки США охоплює програми допомоги 

окремим громадянам та їх родинам. Можна виділити два напрямки цієї 

діяльності: програми проти бідності, допомога за якими надається залежно 

від фактичного стану доходів громадян, і програми страхування, що 

призначені для одержання компенсації при втраті роботи або інвалідності. 
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США витрачають на охорону здоров’я, освіту, науку та соціальне 

забезпечення приблизно 1/5 свого ВВП [3, 5].   

Програми страхування є найпоширенішими в США. Так, внески в 

пенсійний фонд (social security) є обов’язковими й охоплюють всіх 

робітників. Величина державної пенсії залежить від вислуги років і рівня 

заробітної плати. Програма “страхування на випадок безробіття” охоплює 

90% робітників і надає право на одержання тимчасової допомоги в розмірі 

50% від заробітної плати, що виплачується півроку з моменту втрати роботи.  

Методи соціального управління, що застосовуються нині в США, 

засновані на тому, що підприємство розглядається як складна соціотехнічна 

система, головним елементом якої є люди, персонал. На підприємствах 

функції соціального управління виконуються на базі приватних страхових 

компаній, банків та інших організацій, куди громадяни роблять спеціальні 

внески або самостійно, або за допомогою організацій, у яких вони працюють 

(колективні страховки). Люди також накопичують на особистих рахунках 

кошти для розв'язання своїх соціальних проблем. Виходить так, що більша 

частина населення забезпечує себе сама, а за підприємцями законодавчо 

закріплені лише певні обов'язки: встановлення мінімального рівня оплати 

праці, певні гарантії для працівників щодо збереження за ними робочих 

місць, оплата днів хвороби та відпустки, інше.  

Великі фірми виділяють кошти на благодійні цілі, надання соціальних 

благ населенню. Вони вчиняють так не тільки тому, що суми, які йдуть на 

добродійність, не обкладаються податками, але й тому, що підприємець 

переслідує конкретну вигоду. Так, виділення коштів на розвиток місцевих 

служб охорони здоров’я, устрій зон відпочинку, на підготовку та 

перепідготовку кадрів позитивно позначається на справах самої фірми, 

кваліфікації, здоров’ї та настрої її співробітників. А це, в свою чергу, 

приводить до економії коштів, які витрачаються фірмою на соціальні цілі. 

У Великобританії права й обов'язки працівників визначаються 

контрактом. В основі прав працівника лежить національне трудове 

законодавство. Індивідуальні умови праці працівник обговорює з наймачем. 

Важливу функцію виконують також профспілки, що укладають з компанією 

угоди щодо умов праці на підприємстві. 

Другий тип соціального управління – соціо-орієнтований із 

децентралізованою системою управління. Найбільш типовими в цьому 

відношенні є Японія та Південна Корея [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Управління 

соціальними процесами тут спирається на первинні колективи, за допомогою 

яких здійснюються основні регулюючі функції, вирішується цілий ряд 

проблем працівників, утворюються належні умови для найбільш ефективного 

використання людських ресурсів. Керівництво підприємств прагне до 

встановлення нормальних стосунків із працівниками, формування в них 

відношення до корпорації, фірми як до своєї родини.  

Багато фірм утримують дитячі дошкільні установи, здають своїм 

працівникам житло або ж надають кредити та субсидії для його придбання, 

надають матеріальну допомогу родинам (причому обсяг такої допомоги 
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пов'язаний із віком, стажем роботи, статусом у колективі). Фірми також нада-

ють суттєві виплати співробітникам на соціальні заходи, використовують  

інші матеріальні та духовні стимули. Діяльність держави з вирішення 

соціальних проблем населення найчастіше реалізується на законодавчому 

рівні, забезпечуючи гарантії населення на рівні мінімальних стандартів. 

Японський досвід має свою певну специфіку в управлінні соціальними 

процесами. У порівнянні з фірмами інших країн світу втрати робочого часу в 

японських фірмах незначні, що є результатом відповідального ставлення 

працівників до своєї роботи. Виходи на роботу в Японії протягом останніх 30 

років складають не  нижче 98%, тобто невиходи – лише 2%. Ставлення до 

своєї компанії характеризує також показник використання японськими 

працівниками своїх відпусток, номінальна тривалість яких майже в два рази 

нижче, ніж у Західній Європі та США [9]. 

В Японії існує своя специфіка в управлінні соціальними процесами, що 

ґрунтується на таких особливостях, як: довічний (або довготерміновий) найм 

працівників; підвищення заробітної плати в залежності від стажу роботи, 

участь працівників у профспілках. Гарантована зайнятість забезпечується в 

Японії деякою мірою системою довічного найму, що поширюється на 

працівників до досягнення ними 55-60 років. Ця система охоплює приблизно 

25-30% японських робочих, зайнятих у крупних фірмах [7, с. 25]. Така 

система підкріплюється як матеріальними грошовими, так і матеріальними не 

грошовими стимулами.    

Матеріальне грошове стимулювання містить у собі основний оклад, 

який залежить від віку, стажу роботи й освіти, та додаткові заохочувальні 

надбавки. Як базисна ставка, так і заохочувальні надбавки мають істотну 

індивідуальну диференціацію. Чим більше людина працює в компанії, тим 

вища його заробітна плата, посада, пільги та пенсії, надбавки на утримання 

родини, медичне обслуговування, соціальне страхування, плата за проїзд на 

роботу й інше. В деякі надбавки входять понаднормові показники 

підвищення продуктивності та якості праці, відповідальне ставлення до 

роботи. Використовуються також річні або піврічні премії (бонуси), 

одноразова допомога при виході на пенсію.  

Матеріальне негрошове стимулювання виступає в основному у вигляді 

стимулів соціально-побутового характеру, коли фірма бере на себе витрати з 

оплати житла, надання медичної допомоги, утримання дитячої дошкільної 

установи, організації відпочинку та розваг для своїх співробітників і членів 

їхніх родин. Така організація матеріального стимулювання приводить до 

того, що через 5-10 років роботи в конкретній організації перехід працівника 

в іншу фірму стає практично неможливим, тому що він втрачає масу пільг, 

переважно економічного характеру. Саме це й створює стимули для роботи в 

одній компанії аж до виходу на пенсію. Якщо працівник віком у 40-50 років 

побажає поміняти фірму, то на новому місці роботи йому будуть платити на 

10-15, а то й на 20% менше, ніж одноліткам, що мають однаковий із ним 

освітній ценз, бо з переходом в іншу фірму стаж роботи починає 

розраховуватися з нуля. 
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Матеріальне стимулювання доповнюється стимулами морального та 

трудового характеру, що ретельно пророблені. З боку фірми організується 

обов'язкове виробниче навчання всіх працівників за рахунок коштів фірми. 

Такий підхід забезпечує не тільки просування працівників протягом всієї 

своєї трудової кар'єри за службовими щаблями, але й виховує в них почуття 

повної відданості компанії. У зв'язку з цим плинність кадрів на підпри-

ємствах перебуває на дуже низькому рівні. Якщо в США середньорічна 

плинність кадрів становить 26% (відзначалися й такі періоди, коли в амери-

канських компаніях за короткий час відбувалася зміна половини працівників, 

а в окремі роки - до 90%), то в Японії вона в шість-вісім разів нижча, а в 

концернах Sony, Toyota, Nissan вона не перевищує 1,5-2% [10, с. 21]. 

Однією з важливих особливостей соціального управління є включення 

значної частини соціальних виплат у структуру заробітної плати – так звані, 

«надбавки на життя», до яких входять оплата частини витрат працівника за 

житло, на транспорт, деякі специфічні сімейні витрати. Джерелом економії 

служить колективний характер багатьох соціальних витрат. З урахуванням 

національних традицій компанії організують колективний виїзд персоналу на 

природу, поїздки за кордон, колективне відвідування басейну або спортивні 

заходи. Досить широко поширена й практика спільного володіння соціально-

культурними фондами - від половини до 70% фірм користуються 

орендованими або спільними будинками відпочинку, близько половини – 

орендованими басейнами [6, с. 33]. 

За своїм змістом й охопленням соціальне управління стає невід'ємною 

частиною управління, що спирається на специфічні форми впливу, розрахо-

вані не на окремого індивіда, а на первинний колектив, і вже через нього - на 

поведінку окремого працівника. Звідси зрозуміло, чому соціальні витрати на 

японських підприємствах включаються в структуру витрат на виробництво 

продукції. По суті вони і є витратами на управління виробництвом. 

Зрозумілим становиться й те, чому в Японії дотепер на низькому рівні 

залишається ступінь розвитку державного соціального забезпечення: 

розвиток цієї функції держави вимагав би збільшення оподатковування, що в 

сукупності з соціальними витратами фірм призвело б до зростання вартості 

продукції та падіння її конкурентоспроможності. 

Південна Корея – менш розвинена держава в економічних відносинах, і 

стандарти життя там значно скромніше японських, хоча соціальне управління 

на підприємствах значною мірою подібно японському. Форми соціального 

управління, що використовуються на фірмах,  спрямовані на підвищення 

трудових зусиль і максимально продуктивне використання ресурсів робочого 

часу. Особливе місце в соціальній політиці фірм займають зусилля щодо 

створення й підтримки корпоративного духу. Досить часто для досягнення 

цієї мети використовується організація спільного відпочинку співробітників. 

У багатьох фірмах у позаробочі години працюють спеціальні кафе, де можна 

безкоштовно замовляти пиво та легкі овочеві закуски, при цьому висловлю-

вати зауваження на адресу керівництва для вдосконалення управління. 

Критичні висловлення не тільки дозволяються, але й заохочуються. Такі 
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форми роботи застосовує фірма «Самсунг» і ряд інших відомих південно-

корейських фірм. Фірми використовують однакові системи погодинної 

оплати праці, а рівень оплати практично не залежить від індивідуальних 

зусиль працівника. 

Поряд із цим фірми користуються своєрідними системами 

стимулювання, які заохочують ініціативу та розвиток необхідних навичок 

працівників. Як заходи заохочення фірмами надаються додаткові вихідні дні 

та відпустки, що для співробітників є дуже важливим, бо законодавчо в 

Південній Кореї існує один вихідний день на тиждень і від 8 до 10 днів 

відпустки [6, с. 34]. За ініціативою фірм надаються додаткові дні відпочинку 

й іноді оплачуються витрати, що пов'язані з відпочинком своїх 

співробітників. Додаткові дні відпустки надаються і в тому випадку, якщо 

вони пов'язані зі значимими подіями в житті працівника.  

Також використовуються спеціальні надбавки до заробітку. Це можуть 

бути надбавки за внесені раціоналізаторські пропозиції, за знання іноземних 

мов, за небезпеку або шкідливість роботи, що виконується, навіть за 

ввічливість. Як форма заохочення в багатьох фірмах використовується 

система гнучкого графіку робочого часу. Значне місце в роботі фірм 

відводиться інноваційній політиці, тому відрядження за кордон 

використовуються як одна з форм заохочення найбільш активних 

співробітників і одночасно є формою інноваційної діяльності фірм. 

Третій тип соціального управління – персоно-орієнтований із 

централізованою системою управління. Значну участь у рішенні соціальних 

проблем країн Західної Європи, таких як: Бельгія, Швеція, Норвегія, а також 

Франція й Німеччина, покладається на державу. Держава грає провідну роль 

у виплатах із безробіття, в системі пенсійного забезпечення, бере участь у 

створенні розвиненої соціальної інфраструктури через муніципальні органи. 

На законодавчому рівні держава здійснює контроль за умовами праці, 

наймом і звільненням працівників, спонукає працівників фірм до участі в 

рішенні ряду соціальних питань. Роль фірм у розв'язанні соціальних проблем 

працівників зведена до мінімуму. 

 Провідна роль держави в соціальній політиці Франції історично була 

викликана необхідністю перебороти традиційні позиції підприємців, які 

відкрито виступали проти будь-якого обмеження їхньої влади на 

підприємствах. З ініціативи держави в країні проводилися соціальні реформи, 

найчастіше не на користь підприємців. Найбільшу активність ця частина 

державної діяльності набула при президенті де Голлі, що на практиці 

впроваджував основні ідеї Кейнса щодо необхідності державного втручання 

в ринкову економіку в інтересах стабілізації громадських структур у цілому. 

Світовий досвід показує, що без чіткої політики держави в розподілі 

національного доходу й участі працівників в управлінні виробництвом не 

можна досягти громадської згоди в межах країни. 

Еталоном держави з соціально орієнтованою ринковою економікою 

вважається    Швеція   –   країна,   в   якій     приватна    власність    і   вільний   

ринок (3/4 підприємств країни є приватними) співіснують поруч із 
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втручанням держави в соціально-економічні процеси шляхом використання 

національного бюджету та великого державного сектора соціальних послуг. 

У цій країні існують практично безкоштовні охорона здоров'я й освіта. 

Надійним гарантом якості життя виступає соціальне забезпечення. Зі свого 

боку, держава регулює процес загального підйому добробуту людей за 

допомогою стимулювання економічного росту та за рахунок надходжень у 

соціальні фонди, що становлять до 40% сімейних доходів. У Швеції 

вкоренився, так званий, «солідарний підхід». Його смисл полягає в тому, що 

суспільство в своїх же інтересах повинно піклуватися про недопущення 

бідності своїх громадян, дотримуючись правила, відповідно до якого, більш 

сильний повинен допомагати слабкому. Цей принцип реалізується через 

податкову політику, регулювання ринку праці та солідарну систему зарплат, 

що не припускає диспропорцій у доходах. Найнижча заробітна плата в країні 

– 9-10 тис. крон, найвища – 40-50 тис. крон (співвідношення не більше 1:5). 

Податки стягуються за прогресивною шкалою та становлять у середньому 

близько 1/3 заробітної плати, а у високооплачуваних – 40% [3, с. 62-63]. 

Для ряду країн Західної Європи характерним є соціальне партнерство, 

так зване, співробітництво найманих робітників і підприємців. Воно включає 

до себе узгодження на вищому національному рівні структури розподілу 

доходів і загальної соціально-економічної політики; переговорний характер 

колективного договірного процесу та урегулювання виникаючих протиріч; 

узгодження інтересів на різних рівнях; участь найманих робітників в 

управлінні підприємством. За допомогою політики соціального партнерства 

були затверджені такі законодавчі ініціативи, як: встановлення 

«стандартного сімейного бюджету», скорочення робочого дня та забезпе-

чення права на вільний час. 

У промислово розвинених країнах Європи, особливо за останні два 

десятиріччя, активно розвивається механізм соціального планування. Така 

діяльність підприємств є обов'язковою та забезпечується Законом. Основне 

призначення соціальних планів полягає в стимулюванні роботодавців 

якнайбільше зберегти робочих місць і прийнятті ними організаційних заходів 

щодо зм'якшення наслідків масових звільнень. Великий розвиток цей 

інститут трудових відносин дістав у Німеччині та Франції.  

У відповідності з німецьким законодавством за 4-8 місяців до наміче-

ного скорочення робочих місць роботодавець повинен виносити на 

обговорення з членами виробничої ради заходи, що передбачаються, якщо 

вони можуть спричинити звільнення, зміну в умовах і змісті праці й таке 

інше [4, 6].  

Виробнича рада представлена найманими робітниками на виборній 

основі. Вона має у своєму розпорядженні свої права на інформацію та 

консультацію для того, щоб впливати на умови впровадження нових 

технологій. Тому разом з адміністрацією виробничі ради розробляють плани 

соціальних заходів, які компенсують або зм'якшують можливі негативні 

наслідки перетворень, які намічуються. У випадку, якщо адміністрація та 

рада не знаходять єдиного рішення, то право голосу залишається за трудовим 
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арбітражем. У Німеччині через ради підприємств працівники беруть участь у 

прийнятті рішень на виробництві. 

Рівень оплати праці в Німеччині досить високий, середня місячна 

заробітна плата в 2000 році складала близько 2,5 тисяч марок [3, с. 61]. Німці 

роботою дуже дорожать і ставляться до неї сумлінно, тому що працю вони 

сприймають як  засіб гідного способу життя та джерела фінансування своїх 

потреб. Якщо ж людина за  якимись причинами не має роботи, то вона має 

право на диференційовану матеріальну підтримку – виплату допомоги в 

розмірі 800-1000 марок на місяць за рахунок земельного (регіонального) 

бюджету. Безробітні та слабозахищені групи населення (багатодітні, 

інваліди, іммігранти) також можуть одержувати матеріальну допомогу з 

бюджету, а коли після закінчення встановленого законом строку виплата 

допомоги з безробіття припиняється, то людина може розраховувати на 

соціальну допомогу.   

Зараз у багатьох західноєвропейських фірмах широке поширення 

одержало заохочення нововведень, що спричинило формування преміальних 

фондів за освіту, освоєння та випуск нової продукції. Розмір цих фондів 

пов'язаний із приростом обсягу продажу нової продукції, її питомою вагою в 

загальному обсязі виробництва. Наприклад, відповідно до існуючого 

нормативу, в німецькій фірмі «Сіменс» не менше 25% обсягу продажу 

повинно припадати на нову продукцію [8]. Підставою для утворення фонду 

стимулювання нововведень і збільшення його абсолютних розмірів служить 

виконання цього нормативу та фактичне підвищення частки нової продукції 

в загальному обсязі продажу. 

Із середини 80-х років під гаслом «Ризик – відповідальність – 

винагорода» у відомій компанії «Фіат» почали відбуватися зміни щодо 

стимулювання створення нових зразків продукції. Широке поширення 

одержало використання «відстрочених премій», тобто премій персоналу за 

створення нової продукції, причетної до процесу нововведень.   Їх  виплата  

відкладається  на фіксований строк, наприклад, на 1 або 2 роки. По 

закінченні цього строку попередній розмір премії коригується на коефіцієнт 

від 0 до 1,4 залежно від того, як нова продукція буде оцінена та сприйнята 

споживачем та які комерційні результати спричинить продаж цієї продукції. 

Система «відстрочених премій» використовується не тільки компанією 

«Фіат», але й у різних формах у багатьох фірмах ФРН, Франції, 

Великобританії й інших країн світу. Наприклад, працівникам багатьох 

підприємств Франції нараховується щорічна премія в залежності від якості й 

ефективності роботи, але вона виплачується лише через 5 років. Винагорода 

протягом цього часу зберігається на банківському рахунку, а відсотки на неї 

не підлягають оподатковуванню, що створює додаткову зацікавленість у 

роботі на підприємстві. 

Для всіх країн із ринковою економікою характерною рисою є 

збільшення частки акціонерів-працівників в акціонерному капіталі фірм, і, 

відповідно, збільшення їх доходів від участі в капіталі. У США кількість 

внутрішніх акціонерів перевищило 12 млн. осіб. Збільшенню частки 
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акціонерів-працівників сприяє продаж акцій на пільгових умовах.  У Франції 

на багатьох підприємствах з особових коштів працівників і відрахувань 

підприємців утворені індивідуальні ощадні фонди, за рахунок яких 

працівникам на пільгових умовах продають акції, встановлюють доплати до 

пенсії. Встановлення таких форм матеріального стимулювання формує в 

персоналу зацікавленість у розвитку фірми, залучає їх до процесу прийняття 

рішень, що позитивно впливає на підвищення продуктивності праці, 

зниження витрат фірми, поліпшення якості продукції. 

Четвертий тип соціального управління – соціо-орієнтований із 

централізованою системою управління. Найбільш типовими представниками 

цієї групи є колишні країни соціалізму та деякі держави Близького Сходу – 

Іран, Ірак, Сірія й Арабські Емірати. Головною особливістю такої системи 

соціального управління є орієнтація на первинні спільноти різних типів 

(виробничі колективи або спільноти за поселенням – махалі) при активній 

ролі держави в регулюванні всієї системи соціальних відносин. Первинні 

спільноти активно підтримуються державою. Переважно саме через них 

проводиться соціальна політика та здійснюється ідеологічний контроль за 

поводженням членів цих громад.  

Змішана модель соціального управління існує в Ізраїлі. Система 

соціального управління на підприємствах Ізраїлю являє собою сполучення 

загальнодержавної системи соціального управління, що поширюється на 

розв'язання проблем зайнятості та діяльності системи загальнодержавних 

соціальних фондів, із розвиненою системою внутріфірмового соціального 

розвитку та соціального управління, що активно заохочується державою. 

Рішення багатьох соціальних питань працівників охоплює досить активний 

нетрадиційний профспілковий рух. В умовах постійного зростання населення 

актуальним питанням є регулювання рівня зайнятості населення. Для цього 

використовуються такі загальнодержавні заходи, як пряме заохочення 

роботодавців за збільшення робочих місць; податкові пільги інвесторам 

(кошти, інвестовані в створення нових робочих місць, не обкладаються 

податком); участь уряду в регулюванні оплати праці ряду категорій 

працівників (до 1/3 виплаченої заробітної плати повертається роботодавцю); 

заохочення професійної перепідготовки працівників (держава сплачує значну 

частку витрат фірм із професійної підготовки працівників, а іноді працю 

інструкторів і викладачів); заохочення маятникової міграції (держава сплачує 

проїзд працівників із тих місць, де немає роботи, в ті місця, де вона є) [6, с. 

43]. 

Таким чином, розглянутий закордонний досвід соціального управління 

в промислово розвинених країнах світу дозволяє зробити такі висновки.  

У країнах Далекого Сходу, Японії та Південній Кореї соціальне 

управління спирається на первинні колективи та через їхнє посередництво 

здійснюється регулювання соціальної сфери. У країнах Західної Європи роль 

первинних колективів у розв'язанні проблем працівників мінімальна, бо тут 

домінує орієнтація на людину та родину при значній участі держави, що 

забезпечує гарантії на рівні соціальних стандартів. 
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В Україні використовується, головним чином, другий напрямок 

соціального управління з переважною роллю держави у вирішенні 

соціальних питань підприємств. У зв'язку з тим, що рівень соціальної 

культури українських підприємців недостатньо високий, із боку держави 

необхідно розробити комплекс адміністративних та економічних методів, які 

би спонукали суб'єкти господарювання до високого рівня соціального 

захисту працівників. На сьогоднішній день людина не відчуває на собі 

достатнього соціального захисту ні з боку держави, ні, тим більше, з боку 

підприємств. Тому в працівників немає чітких соціальних гарантій і 

впевненості в завтрашньому дні.  

Подальший розвиток ринкових відносин в Україні створює умови для 

застосування передового досвіду соціального управління в зарубіжних 

країнах і використання окремих його елементів в управлінні соціальним 

розвитком вітчизняних підприємств. Мова йде, зокрема, щодо використання 

системи соціальних стандартів як з боку держави, місцевих органів влади, 

так і з боку підприємств. Така постановка проблеми зацікавила би 

роботодавців у закріпленні кадрів, а працівників – у досягненні високих 

результатів роботи та, як наслідок, підвищенні свого матеріального 

добробуту. 

Соціальні стандарти по суті є обіцянкою центрального уряду, місцевих 

органів влади чи адміністрації підприємств забезпечити певний рівень якості 

соціальних послуг. Законом України “Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р. №2017-ІІІ державні 

соціальні стандарти трактуються як встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні норми та нормативи або їх 

комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних 

гарантій [14].  

Щодо підприємств, то метою встановлення їх соціальних стандартів 

повинно бути визначення пріоритетів соціальної політики підприємства  

щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах в умовах 

обмежених фінансових ресурсів для їх реалізації. Соціальні стандарти 

повинні бути динамічними та залежати від прибутку підприємства, тобто чим 

вищий прибуток, тим більш високий рівень соціальних послуг повинен 

надаватися підприємством.  

Перелік соціальних стандартів підприємства, що рекомендується: 

1. Організація побутового обслуговування та громадське харчування. 

2. Терміновий розгляд індивідуальних чи колективних звернень 

робітників підприємства. 

3. Надання додаткового часу на відпочинок. 

4. Забезпечення достатнього життєвого рівня для працівників та їх 

родин. 

5. Охорона здоров’я, медична допомога та медичне страхування. 

6. Надання допомоги для забезпечення навчання дітей працівників 

підприємства. 

7. Надання місць у дитячих дошкільних установах. 
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8. Обслуговування працівників закладами культури, фізичної культури 

та спорту. 

9. Надання допомоги в отриманні кредиту на придбання житла й інші 

потреби. 

Висновки та наукова новизна. Таким чином, вивчення деяких 

особливостей розв'язання соціально-трудових проблем у зарубіжних країнах 

світу корисно не тільки з метою застосування науки, практики та мистецтва 

соціального управління в умовах ринкової економіки. Воно дозволяє іншими 

очима подивитися на вітчизняний досвід соціального управління та дати 

йому реальну оцінку як на мікро-, так і на макрорівні, а також дає можливість 

виявити як негативні, так і позитивні сторони соціального управління 

розвитком українських підприємств. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ПРИ ЗАМІНІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРУБ НА МОДИФІКОВАНІ 
 

Вступ. Традиційно бетонні та залізобетонні трубопроводи 

застосовуються в водоводах господарсько-побутової, зливової, промислової 

каналізації, дренажних, іригаційне-меліоративних і т. д [1].  Довговічність 

трубопроводів в значній мірі залежить від умов експлуатації, ступеня 

агресивності середовища, і фізико-механічного складу транспортіруемоего 

матеріалу [2]. Основні переваги використання залізобетонних труб - стійкість 

до стиснення і розтягування, міцність і довговічність. Однак дані труби 

мають ряд недоліків: велика вага, висока тепло- і звукопровідність, 

дефіцитність основного матеріалу (заліза), можливість появи тріщин до 

додатка експлуатаційного навантаження та інші [1].  

  Актуальність проблеми. Зважаючи на наявність значних недоліків у 

залізобетонних труб, на частку яких припадає близько 30% трубопроводу 

України, значна частина магістральних мереж знаходиться в аварійному 

стані. Так, згідно зі статистикою житлово-комунального господарства [3], 

всього в Україні 58,1 тис. км мереж водопостачання. Понад 35% (20,4 

тис. км) з них є старими, тобто, ступінь зношеності складає більше 90%. 

19,5% (11,3 тис. км) - зношеність в 76-90%, а 22,1% (12,8 тис. км) - ступінь 

зношеності 50-75% (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Статистичні показники стану трубопровідних мереж  

України за ступенем зносу (%) 2015р. [1] 

 Ступінь зносу трубопровідних мереж в Україні 
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 Таким чином, застосовувані в даний час каналізаційні, господарсько-

побутові, дренажні трубопроводи є аварійними і вимагають капітальної 

реконструкції і модернізації. як вказує Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, загальна величина 

витрат, необхідних для відновлення, наприклад, систем водовідведення в 

Україні може досягти 10 млрд.євро. Така ситуація вимагає від фахівців 

всебічного аналізу проблеми і ефективної стратегії її вирішення [3]. 

Ремонтно-відновлювальні роботи трубопровідних мереж водопостачання є 

скрутними і малоефективними через високу собівартість реконструкції [4]. 

  Крім того, дані дослідження спрямовані на вирішення планових 

завдань, згідно «Програмі виведення з кризи водопровідно-каналізаційного 

господарства України» [2]. Як вказують Гончаренко Д.Ф. і Алейникова А.І., 

відсутність інвестицій і оборотних коштів, призводить до того, що система 

подачі і розподілу води знаходиться в передкризовому стані [5]. 

 Для вирішення складних багатопрофільних завдань необхідний 

комплекс заходів, який би зміг поетапно та послідовно вирішувати складні 

завдання. однією з таких складних завдань, безумовно, є стан питання 

трубопровідних мереж і їх аварійність в Україні. в зв'язку з цим крім 

технічної состовляющей вирішення проблеми необхідний ще й інший підхід, 

наприклад економічний аналіз ситуації. методи економічного аналізу 

дозволяють всебічне і детальне вивчення на основі всіх наявних джерел 

інформації різних аспектів функціонування, спрямоване на поліпшення 

роботи шляхом розробки і впровадження оптимальних управлінських 

рішень, що відображають резерви, виявлені в процесі проведення аналізу та 

шляхи використання цих резервів. 

З огляду на актуальність проблеми реконструкції та заміни 

трубопровідних систем, було проведено аналіз можливості заміни 

традиційних залізобетонних труб на розроблені трубопроводи з 

модифікованого бетону та деякі найбільш ефективні методи економічного 

аналізу ситуації. 

Мета дослідження. Метою дослідження цієї проблеми є здійснення 

комплексного аналізу, оцінки стану трубопровідних систем України, 

виявлення і структурування чинників, що впливають на показники 

трубопроводів. Визначення та обґрунтування області ефективної заміни 

залізобетонних на модифіковані трубопроводи. 

Основна частина. Основними джерелами, що розкривають 

актуальність питання заміни залізобетонних труб аналогами з'явилися роботи 

Дрозда Г.Я., Сенкевича Т.П., Пустовойтове О.В і О.М., Гончаренко Д.Ф., 

Салія Г.Ш., Шагіна А.Л ., Новохатніна В.Г., Матяша О.В. і інших, проте 

порівняльний аналіз залізобетонних труб з трубами з модифікованого бетону 

були вивчені поверхнево. 

Характерною особливістю сучасної будівельної технології є 

застосування хімічних добавок, що дозволяють регулювати властивості 

бетону в широкому діапазоні. Як вказує Дворкін О.Л. [6], введення добавок 

дозволяє здешевити процес виготовлення бетону, оскільки додаткові витрати 
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часто перекриваються зменшенням вартості необхідних матеріальних 

ресурсів, зниженням витрати цементу, збільшенням міжремонтних термінів і 

т.д. З огляду на значну протяжність трубопроводів, зниження вартості 

будівництва може бути досягнуто шляхом економії сировини, 

використовуваного для виробництва труб. Заходи щодо вдосконалення 

структури трубопроводів, перш за все, повинні бути спрямовані на 

підвищення їх якісних показників, таких як надійність, економічність і 

довговічність [4]. У попередніх дослідженнях [1], міцності бетону при 

розтягуванні і модифікації шляхом введення мінеральних добавок, був 

розроблений комплекс методів, завдяки чому була досягнута міцність 

дрібнозернистого модифікованого бетону Rbt = 72-79 кг / см2. 

Запропонована модифікація бетону дозволяє значно підвищити несучу 

здатність бетонної труби.  

Економічний ефект при виробництві труб з модифікованого бетону 

складається з зменшення необхідних виробничих площ, виключення витрат 

на виготовлення, зварювання і монтаж арматурних каркасів, робіт по 

влаштуванню обмазувальної бітумною гідроізоляції на зовнішній поверхні 

виробів, а так само за рахунок підвищення довговічності виробів до 1,5 2 раз. 

Економічний розрахунок [8,1] показав, що собівартість залізобетонних труб і 

труб з модифікованого бетону відповідно становить 370 USD / м3 і 179,5 

USD / м3. Таким чином, сьогодні з'явилася реальна можливість заміни 

морально застарілих залізобетонних трубопроводів на універсальні сучасні 

модифіковані трубопроводи. 

Поняття ефективності. Торкаючись питання ефективності найбільш 

повне визначення, яке відображає суть поняття звучить наступним чином: 

ефективність - це показник співвідношення можливих результатів цільового 

застосування пропонованого рішення і витрат, що забезпечують його 

досягнення. Для того щоб серед можливих варіантів рішень знайти 

найкращий і найбільш ефективний, необхідні критерії, що характеризують 

ефективність досягнення поставлених цілей. Цей критерій повинен бути 

виражений у вигляді певних показників - критерію оптимальності, який би 

однозначно характеризував будь-який з можливих варіантів реалізації 

рішення. Найкращим варіантом вирішення при цьому слід вважати той, який 

дає в залежності від конкретного завдання і прийнятого критерію 

оптимальності мінімальне або максимальне значення [9]. 

Ефективність трубопроводів. Розглядаючи поняття ефективності 

щодо видів трубопроводів, автор сталкнулся з тим, що в літературі немає 

точних показників, так званих критеріїв оптимальності, Які б давали 

об'єктивну характеристику трубах. У різних джерелах, що описують 

трубопроводи, приводяться ті чи інші ознаки і показники; так одні виробники 

вважають основними факторами якості труб економічність,дотримання 

гігієнічних і пожежних вимог, Стійкість до різних впливів, інші ж приводять 

в приклад Зовсім інші, не згадаємо перше. Крім цього виробники 

трубопроводів часто ігнорують опису характеристик, на відповідний товар, 

не згадаємо недоліки, які часто бувають суттєвими. Слід зазначити, що при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_оптимальности
http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача
http://ru.wikipedia.org/wiki/Значение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_оптимальности
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описі характеристик будівельних виробів необхідно суворо дотримуватися 

вимог нормативних документів (ДБН, ГОСТів, Сніпів). Дана тенденція 

ускладнює якісну оцінку трубопровідних систем і вибір однозначно 

ефективного варіанту. 

У зв'язку з цим було проведено комплексний аналіз паказателі і 

критеріїв, при вивченні спеціалізованої наукової літератури, вимог 

відповідних стрндартов, нормативних документів, в слідстві чого були 

виявлені і сформовані фактори оцінки трубопроводів, які їх найбільш повно 

характеризують. Даний метод застосовують для отримання кількісних оцінок 

якісних характеристик і властивостей. 

 

Таблиця 1 

Експертна оцінка впливу факторів на ефективність використання 

трубопроводів 

№ Наименование фактора
Весомость 

фактора, %

Экспертная 

оценка
Потенциал

1 прочность 5 5 25

2 морозостойкость 4,995 4 19,98

3 экономичность 4,999 5 24,995

4 экологичность 4,965 4 19,86

5 трудовые затраты 4,943 4 19,772

6 долговечность 4,999 5 24,995

7 объёмная масса (вес) 4,874 5 24,37

8 дополнительные расходы 4,895 4 19,58

9 огнестойкость 3,967 2 7,934

10 пропускная способность 4,971 4 19,884

11 теплопроводность 4,983 4 19,932

12 коррозийная стойкость 4,947 5 24,735

13 звукопроводность 3,812 2 7,624

14 технологичность производства 4,917 4 19,668

15 устойчивочть к агрессивным воздействиям 4,999 5 24,995

16 пористость 4,857 4 19,428

17 ремонтопригодность 4,979 3 14,937

18 устойчивость к атмосферным воздействиям 3,991 2 7,982

19 устойчивость к образованию трещин 4,999 5 24,995

20 электропроводность 3,93 2 7,86

21 водопоглощение 4,996 5 24,98

сумма 100,0

комплексная оценка 378,526

№ Наименование фактора Оценка Потенциал

1 прочность 5 5 25

2 морозостойкость 4,995 4 19,98

3 экономичность 4,999 5 24,995

4 экологичность 4,965 4 19,86

5 трудовые затраты 4,943 4 19,772

6 долговечность 4,996 5 24,98

7 объёмная масса (вес) 4,874 5 24,37

8 дополнительные расходы 4,895 4 19,58

9 огнестойкость 3,967 2 7,934

10 пропускная способность 4,971 4 19,884

11 теплопроводность 4,983 4 19,932

12 водопоглощение 4,99 5 24,95

13
устойчивость к 

атмосферным воздействиям
3,991 2 7,982

 
 

                  условные обозначения :

максимальный показатель потенциала 0 уровень потенциала

минимальный показатель потенциала 5 оценка степени значимости фактора 

(по пятибальной шкале)
   

 

Для визначення значущості виявлених чинників, що впливають на 

ефективне використання і оцінки якості трубопроводів був використаний 
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експертний метод, який включає в себе: аналіз існуючих трубопроводів, які 

використовуються в якості будівельних виробів для водоводів господарсько-

побутової, зливової, промислової каналізації, дренажних, іригаційне-

меліоративних мереж;  узгодження результатів проведеного аналізу; 

Виявлення основних факторів, які в найбільшій мірі впливають на ефективне 

исспользование і якість трубопроводів, що дозволить виявити переваги та 

недоліки кожного з видів. Результати проведеної роботи представлені в 

таблиці 1.   

В ході експертного аналізу були досліджені наступні питання: які з 

факторів є основними при оцінці ефективного використання та якості 

трубопроводів; ступінь впливу кожного певного фактора на якості і 

експлуатаційні показники трубопроводів. 

Дані отриманих досліджень дозволяють простежити найбільш значущі 

фактори: міцність, стійкість до утворення тріщин, економічність, корозійна 

стійкість, водопоглащение. Найменший потенціал має фактор 

звукопровідності через неважливості при експлуатації в мережі водоводів. 

Отримані пріоритети відповідають вимогам нормативних документів на 

відповідні вироби, і можуть застосовуватися для оцінки, а так само 

порівняння різних видів трубопровідних систем з різних матеріалів. В 

результаті запропонована експертна оцінка дозволяє зробити порівняльний 

аналіз ефективності розглянутих видів трубопроводів в мережі 

водопостачання, з урахуванням рейтингу потенціалу кожного з факторів, яка 

представлена в таблиці 2. 

 

Таблиця 2  

Порівняльна характеристика залізобетонних і бетонних трубопроводів  

з модифікованого бетону  

№ 
Найменування 

фактора 
залізобетонні трубопроводи 

Бетонні трубопроводи з 

модифікованого бетону 

1 2 3 4 

1 міцність Висока 

висока з огляду на підбору 

оптимального складу 

модифікаторів 

2 

стійкість до 

утворення 

тріщин 

низька 

(Можливість появи тріщин до 

додатка експлуатаційного 

навантаження, на приклад, від 

усадки і власних напружень в 

залізобетоні з технологічних 

причин, від дії зовнішніх 

навантажень через низький опір 

бетону розтягуванню; тріщини 

можуть з'явиться внаслідок 

порушення зчеплення між бетоном і 

арматурою) 

висока  

тріщиностійкість 

3 
стійкість до 

агресивних 
низька висока 
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№ 
Найменування 

фактора 
залізобетонні трубопроводи 

Бетонні трубопроводи з 

модифікованого бетону 

1 2 3 4 

середовищ 

4 економічність висока собівартість 

висока через відсутність 

необхідність дорогої, часто 

дефіцитної арматури; 

зважаючи на повсюдної 

доступності сировини 

5 довговічність відносно висока 
більш висока 

(По частоті відмов) 

6 водопоглинання Низька 

нижча через наявність 

модифікаторів (мінеральні, 

полімерні), які мають 

площу поверхні більше ніж 

у цементу 

7 
корозійна 

стійкість 

висока схильність до корозії (що 

негативно впливає на довговічність, 

міцність, стійкість і інші показники) 

висока стійкість відносно 

корозії 

8 
об'ємна маса 

(вага) 
велика власна вага 

щодо мала власна вага через 

відсутність арматури 

9 морозостійкість Висока висока 

10 теплопровідність 

висока 
(Наявність власних напружень, 

викликаних усадкою бетону і 

температурно-вологісними впливами) 

низька теплопровідність 

11 
пропускна 

спроможність 

 

Невисока 

висока (збереження в умовах 

експлуатації гладкою і не 

корродированою внутрішньої 

поверхні) 

12 екологічність Висока висока 

13 трудові витрати 

значні, зважаючи на необхідність 

залучення кваліфікованих фахівців 

для установки арматури 

незначні 

14 
технологічність 

виробництва 

Не висока, що ускладнюється 

наявністю арматури 

висока, що досягається за 

рахунок однорідної 

швидкої уплотняемость 

бетонної суміші; 

автоматизованого 

виробництва 

15 додаткові витрати 

наявність додаткових витрат для 

спеціальній техніці і залученні 

кваліфікованих робітників, а також на 

дефіцитний основний матеріал (залізо) 

простота в монтажі і 

транспортуванні 

16 пористість Низька низька 

17 
ремонтопридатніс

ть 

низька, зважаючи на наявність 

арматурного каркаса 

висока, можливість 

застосування різних 

варіантів монтажу; 

простота в обслуговуванні, 

ремонті; мінімальне 

заростання 
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№ 
Найменування 

фактора 
залізобетонні трубопроводи 

Бетонні трубопроводи з 

модифікованого бетону 

1 2 3 4 

18 

 

стійкість до 

атмосферних 

впливів 

Висока 

 

висока 

 

19 
електропровідніс

ть 

висока, схильність до руйнівної дії 

блукаючих потоків від 

електротранспорту 

диалектичность 

20 вогнестійкість Висока 
більш висока через низьку 

теплопровідність 

21 звукопроводность висока звукопровідність більш низька звукопровідність 

 
Висновки. У зв'язку з наведеними даними обгрунтованим обставиною 

є заміна малоефективних залізобетонних труб альтернативними 

модифікованими бетонними трубами.  

Хорунжий П.Д. і Хомутецька Т.П.. відзначають, що інноваційної 

технологічної моделлю системи водопостачання називається така сукупність 

технологій, яка реалізується, яка забезпечує хоча б один показник її роботи 

краще існуючих значень, а всі інші - не гірше гранично допустимих [4]. 

Проведений аналіз доводить ефективність заміни залізобетонних труб 

розробленими модифікованими трубопроводами, які обґрунтовано можна 

назвати інноваційною технологічною моделлю системи водопостачання 

України. Масове впровадження у виробництво запропонованих 

трубопроводів є важливим завданням, рішення якої може забезпечити 

подальше зниження вартості будівництва і буде додатковим істотним 

резервом економії матеріалу і фінансових витрат 
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СТРУКТУРНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНИХ  

ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЗМІ  

РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 

 

Одним з найбільш вагомих факторів занепаду економіки країни 

залишається низьке економічне становище її громадян. Аналіз рівню доходів 

населення має важливе значення для економіки країни в цілому. Він надає 

уяву про загальний стан добробуту населення, задоволеності потреб, тощо. В 

умовах економічної нестабільності, та збройних конфліктах на території 

України, це питання набуває особливого значення. На основі аналізу доходів, 

країна формує пріоритетні напрямки, щодо подальшого розвитку країни. А 

отже, підвищення рівня доходів, забезпечує підвищення рівня життя в країні, 

що в свою чергу, є однією з передумов досягнення сталого економічного 

розвитку. Усе вище вказане обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. У наукових працях проблеми низьких 

доходів та соціальної захищеності знайшли своє відображення у працях 

таких вчених, як  В.Г. Галанець, С.І. Дем’яненко, О.А. Біттер, У. Я Садова, 

В.Г. Черевко, та інші. 

Мета дослідження. Метою даного дослідження є висвітлення проблем 

низьких доходів в Україні, визначення причин та формування напрямків її 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  У програмах розвитку 

ООН зазначено, що будь-яка країна в період свого економічного розвитку, 

вперш за все, має створювати сприятливі умови, для кращого життя свого 

населення. В умовах сучасної економічної нестабільності, та воєнних 

конфліктів на території України, життя українців, а саме їх економічне 

становище поступово йде на спад, про що свідчать офіційні данні.  

Для отримання більш точніших результатів аналізу економічних 

показників доходів населення в Україні, доречно буде досліджувати 

тенденцію їх змін, не тільки в національній валюта, але і в міжнародній, а 

саме в доларах та евро. 

Бачимо, що за останні роки, економіка України зазнала важкого удару, 

в наслідок чого простежується із року в рік знецінення національної валюти 

по відношенню до міжнародних, що є дуже негативною тенденцією  розвитку 

країни. 

 

http://www.brainity.ru/business/career/6576/
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Таблиця 1 

Середній курс доллару та евро в Україні, з 2011-2017рр. 

Рік Середній курс доллару Середній курс евро 

2011 7,95 11,05 

2012 7,99 10,27 

2013 7,99 10,61 

2014 11,8 15,6 

2015 21,8 24,22 

2016 25,5 28,27 

2017 26,6 30,0 

2018 27,2 32,12 

Побудовано автором на основі [1] 

 

Сукупні доходи українців складаються з заробітної плати; прибутку та 

змішаного доходу; доходу від власності; соціальні допомоги та інші 

трансферти. (таб. 2) 

Як бачимо, в період з 2011 – 2017р., найбільшу питому вагу доходу 

населення займає заробітна плата. Основним джерелом доходу традиційно 

виступає заробітна плата, аналіз якої проводиться за її видами, а саме за 

номінальної, та реальною.   

А отже, аналіз номінальної заробітної плати дає змогу оцінити загальну 

суму коштів, що виплачується за результати трудової діяльності, а також 

порівняти ії з іншими показниками поточного року; аналіз реальної 

заробітної плати дозволяє встановити купівельну спроможність виплачених 

коштів. (таб. 3) 

 

Таблиця 2 

Структура доходів населення України з 2011-2017рр., у %. 

Складові доходу 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходи – всього 
у тому числі : 

100 100 100 100 100 100 100 

Заробітна плата 41,8 41,8 40,7 40,5 39 43,8 45,5 

Прибуток та змішаний 

дохід 
15,8 15,4 15,7 16,8 18,6 18,4 18,1 

Дохід від власності 

(одержані) 
5,4 5,5 5,7 5,6 4,6 3,7 3 

Соціальні допомоги та 

інші одержані поточні 

трансферти 

37,1 37,2 37,9 37,1 37,8 34,1 33,4 

Побудовано автором на основі [2] 
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Таблиця 3 

Тенденція змін реальної і номінальної заробітної плати 

Рік 

Номінальна заробітна 

плата, до 

попереднього року, % 

Реальна заробітна 

плата, до попереднього 

року у % 

Зміна темпів зростання  

(зниження) реальної та 

номінальної заробітної плати 

2011 116,8 108,7 -8,1 

2012 114,4 114,2 -0,2 

2013 108,1 109,3 1,2 

2014 105,7 93,9 -11,8 

2015 117,6 77,3 -40,3 

2016 120,3 106,2 -14,1 

2017 140,4 119,6 -20,8 

Побудовано автором на основі [4] 

 

Згідно даних таблиці 3, спостерігаємо досить значну різницю між 

номінальної і реальної заробітної платою протягом аналізованого періоду, 

особливе це помітно в 2015р., коли така різниця склала -40,3.Така ситуація, 

свідчить про погіршення становища населення, про інфляційні процеси в 

країні, що призводять до знецінення заробітної плати, та зменшення її 

купівельної спроможності. Для добробуту населення, та країни в цілому, 

краще щоб різниця між номінальної та реальної заробітної платою була 

найменшою. 

Для кращого розуміння існуючих проблем, пов’язаних з заробітною 

платою, доцільно буду розглянути динаміку змін середньої заробітної плати в 

Україні за останні роки. 

За допомогою даних держстату, можемо проаналізувати зміну динаміки 

зміни середньої заробітної плати за останні роки, у грн., та у доларовому 

еквіваленті. (рис.1).  

Отже, згідно наведених даних, бачимо різке зростання заробітної  плати 

за аналізований період в національній валюті, так розмір заробітної плати в 

2017р. порівняно з 2011, збільшився на 4456 грн., або у 2,6 рази. Зовсім 

протилежна ситуація склалася по відношенню до доллару, а отже, швидке 

зростання доллару призвело до зниження заробітної плати. Україна це 

імпортно залежна країна, і практично усі ціни на товари та послуги залежать 

від зміни курсу доллару, а отже зниження заробітної плати у доларовому 

еквіваленті реально відображає усі існуючі проблеми в країні. 



 

629 
 

2648

3041
3282

3480

4195

5183

7104

333 380 410 294 192 203 267

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня заробітна плата, в грн. Середня заробітна плата, в $

 
Рисунок 1 –Зміна середньої заробітної плати в Україні з 2011-2017рр,  

у грн, та у $. Побудовано автором на основі [1.2] 

 

Цілком доречно, буде порівняти середні заробітні плати України з 

іншими країнами Європи. 

Якщо порівняти  середні заробітні плати в Європі з Україною, згідно с  

даними глобальної бази даних – «Numbeo», то наша країна залишається 

аутсайдером (рис. 2). 

Отже, як бачимо заробітні плати в Україні є найменшими в Європі, і 

знаходяться на рівні з Молдовою.  

Одним із основних впливів держави на  рівень оплати праці в країні 

здійснюється через встановлення та регулюванню мінімальної заробітної 

плати. Мінімальна заробітна плата виступає у ролі державного гаранта. 

За допомогою даних держстату, можемо проаналізувати тенденцію зміни 

мінімальної заробітної плати за останні роки. 
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Рисунок 2 – Порівняльний аналіз заробітних плат в Європі та Україні  

в 2018р, у $. Побудовано автором на основі [3] 

 

Таблиця 4 

Тенденція зміни мінімальної заробітної плати в Україні. 

Дата 
Мінімальна заробітна плата у 

грн. 

Мінімальна заробітна 

плата у доларах. 

01.01.2011 941 118 

01.01.2012 1073 134 

01.01.2013 1147 143 

01.01.2014 1218 103,2 

01.01.2015 1218 55,8 

01.01.2016 1378 54 

01.01.2017 3200 118 

01.01.2018 3723 137 

Побудовано автором на основі [1, 4] 

 

Отже, за аналізований період рівень мінімальної заробітної плати майже 

не змінився. В грн. еквіваленті досить помітний стрибок на 2782 грн, а у 

доларовому лише 19$. Навіть такий великий стрибок в грн. еквіваленті, 



 

631 
 

майже не покращив  ситуацію, адже поряд с ростом мінімальної заробітної 

плати, підвищувався і курс доллару.  

Згідно даних статистичної служби Європейського союзу – Eurostat, 

станом на 1 січня 2018р., найнижча мінімальна заробітна плата склала – 261 

евро. Для порівняння в Україні станом на 1 січня 2018р. мінімальна заробітна 

плата склала 3723 грн, або 116 евро, що більше ніж у 2 рази нижча ніж 

мінімальна заробітна плата в Європі. 

 

 
Рисунок 3 – Порівняльний аналіз заробітних плат в Європі та Україні  

в 2018р, у $. Побудовано автором на основі [5] 

 

Отже, мінімальна заробітна плата в Україні є найнижча серед країн 

Європи. Навіть якщо порівнювати її з провідними країнами Європи, то в 

Україні вона є в десятки разів меншою. 

Не менш важливим, для оцінки доходів є прожитковий мінімум, який є 

державним стандартом, на підставі якого визначаються соціальні гаранти та 

стандарти у сферах доходів.  

За допомогою даних міністерства фінансів України, можемо 

проаналізувати тенденцію зміни мінімальної заробітної плати за останні 

роки. 

Аналізуючи дані, ми бачимо поступове збільшення прожиткового 

мінімуму у грн., але у доларовому еквіваленті він йде на спад.  
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Рисунок 4 – Зміна прожиткового мінімуму в Україні в грн, та у $. 
Побудовано автором на основі [1. 4] 

Цілком доречно буде зробити аналіз доходів у розрізі нашої країни. За 

допомогою даних держстату, можемо проаналізувати рівень заробітних плат 

станом на 2018р., областей України. 

Таблиця 5 

Заробітна плата по областям України, станом на 2018р. 

Назва 

областей 

Місяць 

С і ч е н ьЛ ю т и йБ е р е з е н ьК в і т е н ьТ р а в е н ьЧ е р в е н ьЛ и п е н ьС е р п е н ьВ е р е с е н ьЖ о в т е н ьЛ и с т о п а дГ р у д е н ь

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

Вінницька 6750 6758 7013 7428 7534 8166 8235 7924 8038 8351 8151 9255 

Волинська 6306 6448 6814 6760 7146 7716 7586 7460 7573 7802 7563 8868 

Дніпро-

петровська 
7839 7761 8387 8478 8724 9065 9268 9002 9029 9404 9237 10188 

Донецька 8389 8402 8927 9982 10166 9774 9764 9759 9850 9998 9977 11298 

Житомирська 6423 6543 6874 6899 7368 7883 7733 7470 7457 7660 7569 8624 

Закарпат-

ська 
6799 7104 7487 7344 7958 8719 8227 8006 8406 8558 8390 9946 

Запорізька 7479 7599 8336 8478 8565 8923 8945 8781 8866 9106 9238 10435 

Івано  

Франківська 
6665 6727 6956 7170 7562 8222 8011 7792 7760 7740 7702 8334 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

Київська 8145 8073 8399 8559 8783 9481 9410 9166 9132 9379 9447 11146 

Кірово-

градська 
6221 6365 6654 6834 7074 7471 7574 7368 7427 7703 7391 8190 

Луганська 6406 6640 6727 6915 7334 7927 7730 7558 7643 7423 7392 8731 

Львівська 6950 7037 7452 7540 7812 8324 8555 8194 8416 8386 8192 9172 

Мико-

лаївська 
7067 7200 7799 7575 7915 8635 8348 8224 8251 8371 8412 10197 

Одеська 7228 7051 7449 7560 7939 8556 8344 8164 8031 8193 8075 9564 

Полтавська 7136 7274 7673 7983 8161 8541 8666 8523 8905 8959 8713 10003 

Рівненська 6458 6551 7321 6822 7118 7781 7769 7423 7434 7770 7637 9558 

Сумська 6400 6493 6723 6985 7316 7601 7636 7589 7527 7677 7517 8454 

Терно-

пільська 
5865 6040 6394 6495 6870 7495 7265 7165 7061 7290 7400 8307 

Харківська 6680 6781 7195 7284 7389 7789 7913 7759 8048 7978 8004 9072 

Херсонська 6063 6285 6518 6613 7024 7471 7262 7255 7233 7271 7234 8495 

Хмель-

ницька 
6275 6419 6875 6998 7121 7741 7518 7353 7431 7761 7700 8976 

Черкаська 6418 6593 6957 7134 7426 7898 7895 7610 7578 7821 7759 8628 

Чернівецька 5914 6120 6424 6394 6775 7485 7168 6883 7062 7128 7508 9025 

Чернігівська 6098 6149 6448 6672 6997 7341 7264 7196 7130 7417 7221 8005 

м. Київ 11668 12124 13388 13150 13286 13553 13836 13659 13614 13850 13897 16546 

Україна 7711 7828 8382 8480 8725 9141 9170 8977 9042 9218 9161 10573 

Побудовано автором на основі [2] 

Отже, як бачимо традиційно найменші заробітні плати отримують в 

Івано-Франківський, Кіровоградській, Тернопільській, Чернівецькій та 

Чернігівській областях. Найбільші заробітні плати отримують в Київській, 

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, та Полтавській областях. Такі 

існуючі відмінності  обумовлені, перш за все особливостями регіонів. 

Індустріально розвинутими є області Сходу та Центру Україні, в яких 

заробітна плата вище, ніж у аграрно розвинутих країнах Півночі та Заходу 

країни. Традиційно м. Київ виступає найбільш високооплачуваним містом. 

Слід, зауважити увагу на такі області, в яких, з період листопад – грудень 

заробітна плата піднялась на рекордні суми, а саме  Вінницька - 1104 грн., 

Донецька - 1327грн., Закарпатська - 1556грн, Запорізька - 1197 грн, Київська 

- 1699 грн., Луганська - 1339., Миколаївська – 1785 грн., Одеська - 1489грн., 

Полтавська – 1290 грн., Рівненська – 1921 грн., Харківська – 1068 грн., 

Херсонська – 1261 грн., Хмельницька – 1276 грн., Чернівецька – 1517 грн., та 

окремо зазначимо зміни в м. Київ -  2649 грн. 

Доцільно буде, провести аналіз доходів за видами економічної 

діяльності. За допомогою даних держстату проаналізуємо рівень доходів 
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України за різними економічними видами діяльності в період з 2016-2018рр. 

Таблиця 6 

Динаміка зміни середньорічного доходу за видами економічної діяльності  

в України, з 2015-2017рр. 

Сфера діяльності 
Роки 

2015 2016 2017 

Сільське, лісове та рибне господарство 3309 4195 6057 

Промисловість 4789 5902 7631 

Будівництво 3551 4731 6251 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
4692 5808 7631 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
4653 5810 7588 

Авіаційний транспорт 18470 24688 31088 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
2786 3505 4988 

Інформація та телекомунікації 7111 9530 12018 

Фінансова та страхова діяльність 8603 10227 12865 

Професійна, наукова та технічна діяльність 6736 8060 10039 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
3114 3995 5578 

Державне управління й оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 
4381 5953 9372 

Освіта 3132 3769 5857 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2853 3435 5023 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4134 4844 6608 

Надання інших видів послуг 3634 4615 6536 

Середня заробітна плата по Україні 4195 5183 7104 

Побудовано автором на основі [2] 

Отже, як бачимо найнижчі заробітні плати отримують люди, котрі 

працюють в таких сферах діяльності, як сільське, лісове та рибне госпо-

дарство, організації харчування, у сфері адміністративного обслуговування, 

освіти, охорони здоров’я та в сфері надання інших послуг. Заробітна плата в 

цих сферах діяльності є суттєво меншою ніж середня по Україні відповідного 

року. Найвищі заробітні плати отримують в сферах авіаційного транспорту, 

інформацій та телекомунікацій, фінансовій та страховій діяльності, в 

професійній, науковій та технічній діяльності. 

Зробивши детальний аналіз рівню доходів, та соціальної захищеності в 

Україні, можемо виділити основні причини зниження доходу та соціальних 

стандартів, а саме: 

- знецінення національної валюти; 

- високий рівень корупції, як у межах окремих областей, так і в країні 

в цілому; 
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- искорення девальвації гривні та темпів зростання інфляції; 

- податкові фактори ( впровадження військового збору); 

- озброєний конфлікт на території України; 

- низький рівень життя в країні; 

- значне підвищення комунальних платежів. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить про те, що доходи 

українців і соціальна захищеність є дуже низька. Найскладнішим етапом 

виявився перехід з 2013 до 2014 року, коли українська економіка зазнала 

тяжкого удару, це було зумовлене швидким зростанням доллару, та появою 

озброєного конфлікту на території України. В останні роки український уряд  

зорієнтував розвиток економіки на шлях до Європи, але як свідчать офіційні 

данні, українські зарплати більш схожі до зарплат африканських країн.  

А отже, в нашій державі проблема низьких доходів набуває ознак 

системності та характеризується поглибленням із року в рік, про що свідчить 

аналіз статистичних даних. Тому виникає необхідність рішучих дій з боку 

держави, щодо подолання цієї проблеми. 

На основі виявлених проблем, можна запропонувати основні шляхи 

подолання даної проблеми: 

1) Подолання корупції в цілому (для надання усім працюючим особам

справедливого і рівного шансу на отримання престижної роботи). 

2) Розробка та впровадження програм доступного житла для усього

населення ( починаючи з молодих сімей, студентів). 

3) Зміна прожиткового мінімуму відповідно до реальних потреб

населення. 

4) Розробка ефективної політики зайнятості на ринку праці,

спрямованої на  зменшенню безробіття в країні, та забезпечення населення 

робочими місцями. 

5) Розробка системи пенсійного забезпечення на засадах рівності та

справедливості. 

6) Вдосконалення податкової системи, з метою зменшення рівня

тіньової економіки в країні. 

7) Розробка та впровадження державних соціальних програм

спрямовані на фінансове забезпечення громадян. 
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