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ПЕРЕДМОВА 
 

Успішне функціонування підприємства в умовах ринкових перетворень 
вимагає максимально ефективної роботи всіх його підрозділів і, особливо, органів 
управління, виявлення та використання внутрішніх резервів росту інвестиційної 
привабливості і конкурентоздатності, удосконалення основних напрямків 
діяльності суб’єкта господарювання – операційної, фінансової, інвестиційної. 
Ринкова  трансформація в Україні, на жаль, не привела в дію рушійних сил ринку, 
не затребувала творчої енергії середнього та малого бізнесу. Всі її досягнення 
обмежилися найпростішими в інституціональному плані перетвореннями: 
утвердженням свободи цін, приватної власності, свободи торгівлі. Вони не змогли 
протидіяти світовій фінансово-економічній кризі 2008 р., а навпаки, посилили її, 
зорієнтували підприємництво в основному на майновий переділ, посередницьку 
роботу, а не на продуктивну діяльність. Стимулююча роль багатьох блоків 
економічних відносин на підприємстві в процесі ринкових перетворень 
зменшилась і має тенденцію до подальшого зниження. 

Означені проблеми вимагають теоретичного осмислення. Пряме  
копіювання зарубіжного досвіду ринкової трансформації неприйнятне для 
України, яка  відрізняється особливою соціально-економічною реальністю. 
Потрібний ґрунтовний аналіз та узагальнення досвіду ринкових перетворень 
підприємств, найбільш повне врахування соціально-економічної дійсності, 
українського менталітету, досвіду попередніх економічних реформ та 
закономірностей світового розвитку. Все сказане й визначило вибір теми даної 
колективної монографії, в якій представлені наукові результати та напрацювання 
викладачів кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного 
університету, отримані в процесі виконання комплексної науково-дослідної 
роботи за темою «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і 
підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства 
України». 

Перший розділ книги присвячений питанням інноваційно-інвестиційного 
розвитку вітчизняних підприємств. Тут розглянуто класифікацію внутрішніх 
чинників інвестиційної привабливості підприємств, методичні питання кількісної 
оцінки їх інвестиційної привабливості на основі вивчення ієрархічної структури 
досліджуваного поняття, запропоновано оцінювання латентних групових 
чинників та самого показника інвестиційної привабливості підприємств за 
допомогою моделей факторного аналізу. Крім того, обговорено проблеми 
моніторингу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Одеського 
регіону, зокрема визначено концептуальні підходи щодо його стратегічного 
розвитку, здійснено розгляд існуючих методів аналізу інновацій та інвестицій з 
точки зору визначення їх переваг, недоліків та можливостей пристосування до 
специфічних умов української економіки, запропоновано розгорнуту структурно-
логічну схему планування інноваційної діяльності підприємства, виявлено 
основні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційних процесів промислових 
підприємств Одещини та перспективи їх розвитку. Уточнено важливі поняття, 
пов’язані з інноваційною діяльністю підприємств. Проведено аналіз основних 
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показників, які характеризують інноваційний розвиток промислових підприємств 
України.  

У другому розділі монографії розглянуто питання стратегічного управління  
підприємствами, а саме концептуальні засади формування стратегії їх життє-
здатності, використання прогнозів у стратегічному плануванні на підприємстві. 
Проведено дослідження поняття «життєздатності» в його широкому розумінні в 
контексті впливу системи життєздатності на рівень конкурентоспроможності 
підприємства в сучасних умовах. Обговорене поняття життєздатність на 
міждисциплінарному рівні та в якості економічної категорії, виявлено основні 
параметри життєздатності та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства. 
Сформовані основні теоретичні положення щодо розробки стратегії 
життєздатності підприємств в сучасних умовах. Розглянуто особливості та склад 
стратегічного планування, досліджені формальні моделі стратегічного аналізу, в 
тому числі моделі життєвого циклу товару.  

Третій розділ книги присвячений проблемам тактичного антикризового 
управління діяльністю підприємства, зокрема дослідженню стійкості розвитку 
суб’єкта господарювання як економічної системи, його ефективного 
функціонування та реструктуризації в умовах кризи, особливостей фінансово-
кредитної підтримки державою малих та середніх підприємств. Зазначено, що 
сучасне ринкове середовище характеризується високим рівнем нестабільності і 
мінливості. Подібні умови вимагають від керівників підприємств розробки і 
ухвалення нових, нестандартних управлінських рішень. Проведений аналіз 
методологічних підходів до визначенні стійкості розвитку підприємства як 
економічної системи, запропоновано модель стійкого розвитку підприємства з 
урахуванням рентабельності активів, визначено практичні аспекти застосовування 
методів дослідження стійкості функціонування підприємства в динаміці. 

У четвертому розділі монографії обговорено питання, пов’язані з 
потенціалом підприємства: теоретичні засади сутності та організації потенціалу, 
методику визначення виробничої потужності при оцінці виробничого потенціалу 
промислового підприємства, аналіз потенційних можливостей виходу вітчизняних  
підприємств на фондові ринки, складові показники інтегральної оцінки рівня 
використання персоналу промислових підприємств.  

Систематизація існуючих підходів до розрахунку потужності виробничих 
одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва дозволила виділити два 
основні методи вирішення вказаної задачі: балансовий метод і метод прямого 
рахунку. На відміну від балансового, метод прямого рахунку є універсальним і 
може бути використаний як у контексті ресурсного обґрунтування виробничої 
програми, так і в цілях оцінки виробничого потенціалу підприємства. Комплексна 
методика, яка розроблена на основі існуючих підходів до реалізації методу 
прямого рахунку, відрізняється простотою, інформативністю і дозволяє отримати 
вичерпну інформацію про величину потужності групи виробничих одиниць. 
Розглянуто переваги та недоліки процесу залучення додаткових інвестиційних 
ресурсів вітчизняними підприємствами шляхом виходу на фондові ринки. 
Досліджено інформацію про підприємства, які використовували цей бізнес-хід, 
проаналізовано вимоги виходу на фондові ринки, вартість цього процесу, та 
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можливі альтернативні його варіанти. Обґрунтовано застосування складових 
показника інтегральної оцінки рівня використання персоналу у вигляді 
співвідношення наступних ознак підприємства і промисловості в середньому: 
продуктивності праці, середньої місячної заробітної плати одного працівника, 
коефіцієнта використання фонду робочого часу, фондоозброєності одного 
працівника.  

П’ятий розділ книги присвячений проблемам конкурентоспроможності 
підприємства. Тут запропоновано систему факторів конкурентоздатності 
підприємства, досліджено вплив чинників сталого розвитку на підвищення її 
рівня, обговорені сучасні підходи до аналізу обсягу реалізації продукції при 
оцінюванні конкурентоспроможності підприємства, представлено трансфер 
технологій як один із інструментів підвищення рівня конкурентоздатності 
вітчизняних підприємств. 

Авторами складових частин колективної монографії є: 
1.1 – д-р екон. наук, професор О.Г. Янковий, канд. екон. наук, ст. викладач  
         Г.В. Кошельок; 
1.2 – канд. екон. наук, доцент Л.М. Карпенко; 
1.3 – канд. екон. наук, доцент В.Г. Семенова, аспірантка М.В. Гусєва; 
2.1 – канд. екон. наук, доцент Т.М. Гамма, аспірантка М.Г. Молла; 
2.2 – канд. екон. наук, ст. викладач О.Л. Гура;  
3.1 – канд. екон. наук, доцент О.М. Гончаренко; 
3.2 – канд. екон. наук, доцент І.М. Танасюк, аспірантка К.В. Кіблік; 
3.3 – канд. екон. наук, доцент А.С. Шумілова; 
3.4 – викладач Т.В. Куклінова; 
3.5 – канд. екон. наук, доцент О.С. Літвінов, аспірантка В.О. Літвінова; 
3.6 – викладач В.О. Янковий; 
4.1 – канд. екон. наук, доцент А.Л. Сабадирьова; 
4.2 – аспірант Д.Є. Салавелис;  
4.3 – канд. екон. наук, доцент Ю.А. Єгупов; 
4.4 – канд. екон. наук, доцент О.М. Бабій, канд. екон. наук, викладач  
         А.В. Клішейко, аспірант О.В. Крижанівський; 
4.5 – викладач С.М. Цуркан; 
5.1 – викладач  Н.О. Зайцева; 
5.2 – канд. екон. наук, доцент О.О. Дегтярьова, аспірантка С.М. Телешевська; 
5.3 – канд. екон. наук, доцент К.Д. Семенова; 
5.4 – викладач О.М. Сопенюк.  

Наприкінці хочеться виразити щиру подяку рецензентам даної наукової 
праці професорам Володимиру Михайловичу Гранатурову і Віталію Івановичу 
Захарченку за ретельне відношення до викладеного матеріалу, цінні зауваження 
та поради, які сприяли суттєвому покращенню колективної монографії. 

 
 

Д-р екон. наук, професор              
О.Г. Янковий 
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 1. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
              
 

1.1 ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ РОСТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 
 
На етапі трансформаційних перетворень економіки, які сьогодні 

спостерігаються в Україні, суттєво зростає значення інвестиційної діяльності на 
всіх рівнях управління: держави, галузі, регіону, підприємства. Від інтенсивності 
та результативності інвестиційних процесів залежить успіх розвитку у сферах 
економічного, політичного та соціального життя. Ось чому нині необхідно 
приділяти особливу увагу питанням, пов'язаним з інвестуванням, способам і 
методам його активізації, вивченням умов створення сприятливого інвестиційного 
клімату, залученням інвестицій та їх ефективним використанням. 

Інвестиції представляють собою один з важливіших чинників економічного 
зростання, що забезпечує збільшення певної частини щорічного ВВП будь-якої 
держави. Однак у перехідний до ринку період найбільшої деградації в Україні 
зазнала саме інвестиційна діяльність. І нині стан цієї сфери є досить складним 
унаслідок світової фінансової кризи, рецесії виробництва й зниження ділової 
активності більшості суб'єктів господарювання, дефіциту інвестиційних ресурсів 
та можливостей бюджетів усіх рівнів. Вищезазначене стримує структурну 
перебудову та перешкоджає розв'язанню нагальних соціально-економічних 
проблем у суспільстві. 

Сприяння зростанню інвестицій в українську економіку – це, передусім, 
забезпечення сталого економічного зростання. Досвід економічно розвинених 
країн переконливо свідчить про те, що в сучасних умовах позитивні економічні 
параметри вирішальним чином залежать від масштабів та якісного рівня 
інвестиційної діяльності, структурно-технологічних змін.  

Диверсифікація підприємств за різними галузями діяльності, наявність 
впливу якісних чинників, відмінності у виробничій базі – все це вимагає єдиного, 
комплексного підходу до ухвалення інвестиційних рішень. Для того, щоб 
визначати максимальну ефективність інвестиційного рішення, введено поняття 
інвестиційної привабливості підприємства. Поняття досить нове, в економічних 
публікаціях з'явилося відносно недавно і використовується переважно при 
характеристиці і оцінці об'єктів інвестування, рейтингових зіставленнях, 
порівняльному аналізі процесів. І тому на перший план виходить кількісний 
показник інвестиційної привабливості підприємства, а також визначення 
факторів, які впливають на інвестиційну привабливість підприємства та резерви її 
зростання.  

Проблемам класифікації факторів та вивчення впливу зовнішніх по 
відношенню до підприємства чинників інвестиційної привабливості  присвячені 
науково-практичні дослідження А.І. Бланка, Н. Бутко, А.Ф. Гойко, Л.Е. Дяченко, 
І.В. Кадеєвої, В.Г. Кайшева,  Г.В. Козаченко, Т. Лазаревої, Н.А. Лісової, Т.В. 
Майорової, П.В. Матвійко, О.В. Моліної, М.М. Недашківського, О.В. Носової, 
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А.А. Пабат, Л.О. Петкової, А.М. Поддєрьогіна, Т.В. Момот, Н.А. Русак, Д.М. 
Стеченко, В.Г. Федоренко, Г.О. Харламової, В.Є. Швець, В.Н. Шевцової та ін. 

Разом із тим, аналіз зазначених джерел свідчить про те, що низка питань, 
пов'язаних з вивченням факторів та резервів підвищення інвестиційної 
привабливості промислових підприємств, їх моделюванням та прогнозуванням, 
залишаються невирішеними: в науковій літературі можна зустріти широке 
розмаїття думок та точок зору відносно конкретного змісту інформаційної бази 
такого дослідження. Тому існує нагальна необхідність подальших теоретико-
методичних та практичних досліджень у цьому напрямку. 

Одним із кроків на шляху вивчення інвестиційної привабливості 
підприємства є визначення основних факторів, що детермінують її рівень. Але 
слід спочатку визначити, що розуміється під поняттям інвестиційна 
привабливість підприємства. В сучасній економічній літературі відсутнє єдине 
загальновизнане визначення даного поняття. Існуюче розмаїття думок учених та 
практиків з цього приводу складає велику множину позицій, поглядів та підходів 
до вирішення даної теоретичної проблеми. Причому, більшість з них не є 
суперечливими.  

Численні визначення інвестиційної привабливості підприємства, що 
зустрічаються в економічній літературі, містять наступні загальні ознаки. 
Інвестиційна привабливість розглядається як інтегральний показник: 

- доцільності вкладання коштів; 
- рівня задоволення вимог або інтересів інвестора; 
- фінансово-майнового стану підприємства та перспектив його розвитку; 
- сукупності об’єктивних та суб’єктивних (зовнішніх та внутрішніх)  умов. 
Розглянемо найважливіші класифікації факторів, що існують в сучасній 

економічній літературі з питань інвестології.  
Г.В. Козаченко та ін. виділяють наступні фактори для оцінювання 

інвестиційної привабливості підприємств:  
-     економіко-географічне положення; 
-     галузева приналежність; 
-     статус власності; 
-     інтелектуальний капітал підприємства; 
-     діловий імідж керівництва підприємства; 
-     лояльність клієнтів; 
-     вартість бренда; 
-     стан на ринку;  
-     конкурентоспроможність підприємства; 
-     збалансованість контрольних карт; 
-     оборотність капіталу; 
-     фінансова стійкість підприємства; 
-     прибутковість (рентабельність) діяльності; 
-     платоспроможність і ліквідність; 
-     структура активів і капіталу [1, c.308]. 
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У роботах [2, с.719], [3], присвячених даній проблемі, можна зустріти 
думку, що чинники, які визначають інвестиційну привабливість підприємства, 
поділяються на дві великі групи – зовнішні та внутрішні (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Класифікація факторів інвестиційної привабливості підприємства 
 
Наприклад, те, до якої конкретно галузі належить нове підприємство або 

таке, що оновлюється, має принципове значення для будь-якої країни, оскільки 
добре відомо, що інвестиційна привабливість підприємства на ринку капіталів 
дуже залежить від репутації у світовій економіці відповідної галузі даної країни. 
Це пояснюється в основному тим, що імідж та конкурентоздатність на ринку 
підприємств, які успішно  працюють у певній галузі, як правило, асоціюються з 
усіма підприємствами країни, що входять у дану галузь. Такий феномен 
відбувається навіть у тому разі, якщо підприємство – новачок у даному сегменті 
ринку.  

В українських умовах місцезнаходження підприємства може вирішальною 
мірою вплинути на його інвестиційну привабливість. Справа в тім, що економіка 
України, переходячи з планово-розподільної системи функціонування в ринкову, 
досі зберігає чимало елементів минулої централізованої системи управління. Не 
секрет, що в радянські часи багато підприємств було створено в конкретних 
регіонах зовсім не тому, що саме там існувала можливість забезпечити найвищу 
якість і найменшу собівартість продукції, а з кон’юнктурних політичних 
міркувань, наприклад, щоб в області було таке важливе для країни підприємство і 
цей регіон був не гіршим за інші за показниками свого промислового розвитку.  

Сьогодні практично в кожному регіоні країни можна знайти підприємства, і 
нерідко вони є такими, що визначають існування цілого міста, і які довести до 
привабливого стану саме в даному місці неможливо. Як правило, окупити 
інвестиції, що вкладаються в подібні підприємства, за розумні терміни нереально. 
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Тут проявляється явище інвестиційного глухого кута – мертвої зони для 
інвестиційних проектів, що реалізовуються на комерційній основі. 

Необхідно об’єктивно визнати, що в багатьох регіонах України є певні 
чинники, що заважають створювати низку інвестиційно привабливих виробництв. 
Наприклад, висока вартість і віддаленість джерел енергоносіїв викликає 
необхідність нести додаткові витрати, що збільшують собівартість продукції. 
Підприємства, що знаходяться в країнах з позитивним енергетичним балансом, їх 
не несуть. 

Питання відносин із владою є досить делікатним за визначенням і навряд чи 
варто його детально розглядати. У будь-якій країні світу відносини бізнесу з 
місцевою й центральною владою істотно впливають на його розвиток та 
ефективність. І Україна не виняток. Тому інвесторам необхідно чітко розібратися 
в тому, які взаємини склалися в керівництва підприємства-реципієнта з владою і 
який вплив ці стосунки можуть справити на успіх реалізації даного 
інвестиційного проекту. Влада буде або сприяти успіху проекту або зводити 
перешкоди на шляху його реалізації. Це завжди можна й потрібно достовірно 
з’ясувати. 

Власники підприємства – це також важливий чинник, який слід чітко 
з’ясувати. Характер володіння, тобто те, кому належить контрольний і 
блокувальний пакети акцій, має істотне значення не тільки для поточної роботи 
підприємства, але й для його успішного розвитку. Контрольний пакет може 
належати трудовому колективу, керівникам підприємства, зовнішньому 
інвестору, а можливо, навіть бути фактично розпорошеним серед дрібних 
акціонерів, що об’єдналися. Залежно від характеру володіння має будуватися 
система управління підприємством, інакше кажучи, між ними має спостерігатися 
відповідність, без якої важко розраховувати на ефективну роботу підприємства. 

Важливим аспектом є також репутація власників у суспільстві, у владних 
структурах і на ринку. Негативна репутація власників підприємства може 
негативно вплинути на успіх реалізації  інвестиційного проекту. 

Ми в принципі погоджуємося з наведеними вище класифікаціями факторів 
інвестиційної привабливості підприємства. Безумовним виглядає групування всіх 
чинників на внутрішні (що знаходяться на боці підприємства) і зовнішні (що 
відносяться до навколишнього середовища). Очевидно, що обидві групи факторів 
повинні бути врахованими при оцінці рівня інвестиційної привабливості 
промислового підприємства й винесення рішення щодо доцільності вкладення 
коштів у конкретний об’єкт.  

Але, на наш погляд, домінуючими є чинники першої групи. Не принижуючи 
ролі зовнішніх факторів, ми вважаємо, що саме внутрішні чинники несуть 
основний збуджуючий імпульс по відношенню до потенційного інвестора. У 
практиці інвестування вітчизняних об’єктів існує чимало прикладів, коли, не 
зважаючи на не зовсім привабливе зовнішнє оточення, інвестори віддавали 
перевагу тим промисловим підприємствам, які добре зарекомендували себе з 
точки зору рівня їхнього фінансового стану, виробничого потенціалу, якості 
системи управління тощо.  
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Фактори інвестиційної 
привабливості  
країни Фактори інвестиційної 

привабливості  
регіону 

На нашу думку, крім наведеної вище класифікації факторів інвестиційної 
привабливості підприємства, повне право на існування мають також і інші 
групування обговорюваних чинників. Розглянемо найважливіші із них. 

Перш за все, зазначимо, що більшість авторів визнає: інвестиційна 
привабливість може розглядатися на різних рівнях і стосовно різних об'єктів: 
країна, галузь, регіон, підприємство. Як зазначає В.П. Савчук, підприємство в цій 
системі є кінцевою точкою вкладення коштів, де впроваджуються конкретні 
проекти. А привабливість кожного проекту буде визначатися привабливістю всіх 
названих складових [4, с.17]. Виходячи з указаних міркувань, взаємозв’язок 
факторів інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання можна 
схематично представити  на рис. 2.  

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Рис. 2 – Ієрархічні рівні формування факторів інвестиційної привабливості 
промислового підприємства 

 
Тобто чинники інвестиційної привабливості підприємства (внутрішні 

фактори) знаходяться під певним впливом чинників зовнішнього середовища, які 
умовно поділені на три групи: 

- фактори інвестиційної привабливості країни; 
- фактори інвестиційної привабливості регіону; 
- фактори інвестиційної привабливості галузі. 
У даному дослідженні в якості конкретного об’єкта розглядалися 

підприємства зернопромислового комплексу півдня України, до якого, зокрема, 
належить борошномельно-круп’яна підгалузь харчової промисловості, що 
займається переробкою зернових культур. Тому розглянемо фактори, що 
обумовлюють рівень інвестиційної привабливості конкретних підприємств на 
основі практичного впровадження результатів проведеного дослідження. 

Виходячи з проведеного аналізу існуючих підходів до класифікації 
внутрішніх чинників інвестиційної привабливості підприємства, а також з 
урахуванням основних положень та рекомендацій «Методики аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємств державного сектора економіки», 
затвердженої наказом МФУ від 14.02.2006 р. за № 170 [5], ми пропонуємо 
наступну систему факторів, які будуть використані нами в подальшому для 
кількісної оцінки рівня економічного показника, що досліджується (табл. 1).  

Запропоноване групування факторів інвестиційної привабливості в табл. 1 
дозволить всебічно охарактеризувати економічне поняття, що досліджується, 
обґрунтувати інформаційну базу дослідження, отримати адекватні результати для 

Фактори інвестиційної 
привабливості  
галузі Фактори інвестиційної 

привабливості  
підприємства 
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розробки рекомендацій  щодо підвищення зацікавленості інвесторів вкладати 
кошти у вітчизняні підприємства промисловості.  

Таблиця 1 
Внутрішні фактори інвестиційної привабливості підприємства 

 
Груповий фактор Назва показників 

1. Майновий стан 1.1. Темп зростання майна 
1.2. Частка поточних активів у балансі підприємства 
1.3. Частка запасів у поточних активах 
1.4. Коефіцієнт придатності основних засобів 
1.5. Коефіцієнт вводу основних засобів 
1.6. Частка виробничих засобів у активах 
1.7. Активна частка основних засобів 

2. Ліквідність 2.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  
2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 
2.3. Коефіцієнт поточної активності (покриття)  

3. Фінансова  
    стійкість 

3.1. Коефіцієнт абсолютної автономії  
3.2. Коефіцієнт стійкої автономії (фінансової сталості) 
3.3. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу 
3.4. Коефіцієнт покриття запасів власним оборотним капіталом  
3.5. Коефіцієнт фінансового ризику 
3.6. Коефіцієнт економічного зростання 
3.7. Фінансовий леверидж 

4. Ділова 
    активність 

4.1. Витрати операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції, 
грн. 
4.2. Темп зростання обсягу реалізованої продукції  
4.3. Темп зростання чистого прибутку 
4.4. Фондовіддача, грн.  
4.5. Коефіцієнт  оборотності дебіторської  заборгованості 
4.6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 
4.7. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 
4.8. Коефіцієнт оборотності запасів 
4.9. Тривалість операційного циклу, днів 
4.10. Тривалість фінансового циклу, днів 
4.11. Коефіцієнт співвідношення дебіторської й кредиторської 
         заборгованості       
4.12. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 

5. Рентабельність 5.1. Рентабельність інвестицій 
5.2. Рентабельність активів 
5.3. Рентабельність власного капіталу 
5.4. Рентабельність виробничих фондів 
5.5. Операційна рентабельність реалізованої продукції  
5.6. Рентабельність реалізованої продукції 

6. Ринкова 
   активність   

6.1. Частка ринку або його сегмента 
6.2. Реінвестований прибуток, грн. 
6.3. Дохід на 1 акцію, грн. 

 
Виходячи із цього, можна відмітити, що поняття «інвестиційна 

привабливість підприємства» є не тільки складним, але ще й ієрархічним, тобто 
таким, структура якого містить декілька взаємопов’язаних та взаємно 
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підпорядкованих рівнів показників. На наш погляд, можна виділити чотири 
головних ієрархічних рівня даного поняття (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         1-й рівень                           2-й рівень ієрархії              3-й рівень ієрархії     4-й рівень ієрархії 
           ієрархії                              (групові фактори)             (первинні чинники)      (вихідні дані)      

 
Рис. 3 – Схема взаємодії ієрархічних рівнів структури поняття 

 інвестиційної привабливості підприємства  
 
На першому рівні знаходиться досліджуване економічне поняття – 

інвестиційна привабливість підприємства. Йому підпорядковуються групові 
фактори (див. табл. 1), які знаходяться на другому рівні ієрархії. Третій рівень 
складають первинні чинники, що входять до окремих груп – коефіцієнти 
оновлення, зносу основних фондів, показники маневреності, покриття, 
ліквідності, автономності, оборотності капіталу та інші. І на четвертому рівні 
ієрархії (вихідні дані) розташовані показники статистичної та фінансової 
звітності, які створюють інформаційну базу для дослідження інвестиційної 
привабливості підприємства.  

На нашу думку, вся процедура застосування факторного аналізу задля 
вирішення поставлених завдань складається з двох важливих послідовних стадій: 

1. Оцінка групових латентних факторів інвестиційної привабливості 
підприємства – чинників-симптомів 2-го рівня ієрархії на основі інформації про 
ознаки метричної шкали 3-го рівня ієрархії. 

2. Оцінка шуканого латентного показника інвестиційної привабливості 
підприємства на базі даних про визначені на попередній стадії групових 
латентних факторів 2-го рівня ієрархії. 

Кожна з цих стадій складається з таких головних етапів (рис. 4). 
Розглянемо зміст кожного з наведених на рис. 4 етапів факторного аналізу 

спочатку для першої стадії оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 
– визначення інтегральних оцінок групових чинників-симптомів 2-го рівня 
ієрархії. 

Майновий 
стан

Ліквідність

Фінансова 
стійкість

 Ринкова 
активність

х1 

х2 

х3 

xm 

    Інвестиційна 
 привабливість  
 підприємства 

. . . . . .

 
 
 

 
Дані 

фінансової 
звітності 
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Рис. 4 – Блок-схема процедури факторного аналізу  

інвестиційної привабливості підприємств 
 

Перший етап процедури складається з формування матриці Х вихідних 
чинників-симптомів певного групового фактора інвестиційної привабливості 
підприємства на підставі інформації, що зібрана по кожному підприємству у 
відповідності до класифікації ознак 3-го рівня ієрархії.  

Введемо наступні позначення: 
 i   –  номер досліджуваного підприємства (i = 1, 2, …, n); 
 k  –  номер чинника-симптома  (k = 1, 2, …, m); 

         xkі  –  значення k-го чинника-симптома в i-го підприємства; 
  L –  номер загального фактора (L = 1, 2, …, m); 
akL –  факторне навантаження L-го загального фактора k-м чинником- 
          симптомом (коефіцієнт парної кореляції між FL і Zk). 
 

        7. Знаходження нової матриці факторних навантажень А′ , 
             що включає лише ті чинники-симптоми, для яких ⏐аk1⏐> 0,7 

8. Вимірювання значень генерального фактора F1i   
                                    для всіх досліджуваних об’єктів 

6. Аналіз першого стовпця матриці 
 А з метою виявлення генерального 
                      фактора F1

5. Знаходження матриці факторних навантажень А 

4. Побудова редуцированої кореляційної матриці rh 

3. Розрахунок кореляційної матриці r між вихідними  
чинниками-симптомами 

2. Стандартизація ознак (побудова матриці Z) 

⏐аk1⏐> 0,7 

⏐аk1⏐≤ 0,7 

1.Формування матриці Х вихідних чинників-симптомів 
латентного показника 
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Харчова промисловість є складовою АПК України і об'єднує в собі м’ясну, 
молочну, рибну та харчосмакову промисловості. До її складу входить також 
зернопромисловий комплекс, до якого належать декілька підгалузей, що 
займаються переробкою зернових культур, а саме: борошномельно-круп’яна та 
комбікормова. Борошномельно-круп’яна підгалузь відіграє провідну роль у 
забезпеченні населення й інших галузей харчової індустрії такими соціально 
значущими продуктами, як борошно і крупи. Найважливішими чинниками, які 
впливають на територіальне розміщення підприємств із виробництва даної 
продукції, є споживачі й сировинні ресурси [6]. 

На сьогодні в Україні налічується близько 600 борошномельних 
підприємств, з них 200 – комбінати хлібопродуктів (КХП). Причому потужності з 
виробництва борошна знаходяться на рівні понад 11 млн. т, що приблизно в три 
рази більше, ніж необхідно для власного споживання.  

Підприємства-виробники борошна підгалузі залежно від виробничої 
потужності умовно підрозділяються на три групи: 

• промислові (100 і вище т/добу); 
• сільськогосподарського призначення (30-100 т/добу); 
• малі (до 30 т/добу). 
За офіційними даними, промислові підприємства виробляють близько 50 % 

борошна від загального виробництва. У країні також активно працює величезна 
кількість приватних міні-млинів, сукупна потужність яких, на думку незалежних 
експертів, дозволяє покрити потреби вітчизняного ринку борошна на 30 %. 

Найбільшими центрами з виробництва борошна в Україні є м. Київ і 
Київська область, а також Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, 
Одеська області. 

Для українського ринку борошна головними чинниками, які впливають на 
цінову ситуацію, є можливий дефіцит вітчизняної сировини, вартість пшениці як 
на світовому ринку, так і на ринках Європи, Росії й Казахстану, а також процеси в 
законотворчості. 

Як було відзначено вище, на ринку діють більше двохсот КХП,  проте в 
лідери вибиваються далеко не всі. Частка ринку лідируючих підприємств 
зменшується протягом останніх трьох маркетингових років.  

Вийти в лідери цим підприємствам допомогли не лише найбільші обсяги 
виробництва, але й висока якісь продукції, активна робота персоналу з 
менеджменту та маркетингу підприємства, повне використання власних 
виробничих потужностей. Явним лідером є ЗАТ «Київмлин», яке, незважаючи на 
нижчий за останні три роки обсяг переробки зерна у 2008 р., володіє найбільшою 
часткою ринку борошна: близько 6,4 %.  

Для забезпечення конкурентоспроможності потрібно випускати продукцію 
високої якості й у сучасний тарі. Для реалiзацiї борошна комбінатам 
хлібопродуктів необхідно забезпечити його затарювання на рiвнi європейських 
стандартів. Враховуючи ці вимоги, деякі підприємства, наприклад, ВАТ 
«Херсонський КХП», підписали угоди із закордонними фірмами на постачання 
обладнання для затарювання борошна в паперові мішки.  
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Найбільший вплив на борошномельно-круп’яні підприємства  здійснюють 
постачальники сировини. Вказаний фактор змінюється в залежності від 
урожайності зернових культур. Так, у врожайні роки основною проблемою 
борошномельних підприємств є збут продукції й основною визначальною силою в 
конкурентній боротьбі є споживачі продукції. Коли ж рік неврожайний, попит на 
продукцію борошномельних підприємств значно зростає, а сировини не вистачає, 
тобто основною конкурентною силою стають постачальники. 

Отож, фактори оцінки інвестиційної привабливості галузі можна розділити 
на ті, що знижують інвестиційну привабливість, і ті, що її підвищують. Відлякати 
інвестора може  жорстка конкуренція в галузі, слабка диференціація продуктів 
зерновиробництва, залежність від урожайності, зношеність виробничих фондів, 
контроль цін з боку держави на борошно й відсутність контролю цін на зерно.  

Факторами, що приваблюють інвесторів, вважаються наступні: можливість 
розширення обсягу збуту за рахунок імпорту, відсутність бар'єрів входження й 
виходу з галузі, наявність стабільного попиту на продукти виробництва, 
можливість виробництва борошна з нетрадиційних злаків, в чому зацікавлені 
пекарі, можливість розширення діяльності підприємств за рахунок випуску 
сумішей для Євро-хліба тощо. 

У якості конкретного об’єкта дослідження інвестиційної привабливості 
виступали 12 борошномельно-круп’яних підприємств, що входять до чотирьох 
областей півдня України (Одеської, Миколаївської, Херсонської, АР Крим). До 
складу статистичної сукупності були включені 10 відкритих акціонерних 
товариств та два великих державних підприємства («Куліндорівський КХП» та 
«Одеський КХП»). Це в основному ті комбінати хлібопродуктів, які показали 
певну стабільність і ріст випуску та реалізації продукції за останні п’ять років 
(табл. 2). 

Інформаційну базу дослідження створили первинні дані фінансової 
звітності 12 борошномельно-круп’яних підприємств за 2008 р., які були зібрані на 
окремих КХП, а також в мережі Інтернет, зокрема на сайті Державної 
установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [7]. 
Чинники-симптоми 3-го рівня ієрархії (згідно зі схемою латентної ознаки, що 
оцінюється, на рис. 3.) розраховані відповідно до запропонованого переліку 
факторів, які наведені в табл. 1.  

На першій стадії побудови інтегрального показника шуканої латентної 
ознаки здійснювалося оцінювання групових чинників-симптомів 2-го рівня 
ієрархії за допомогою методів факторного аналізу відповідно до запропонованої 
процедури оцінки інвестиційної привабливості підприємств, наведеної на рис. 3. 
Всі розрахунки виконувалися за допомогою системи STATISTICA в модулі 
«Факторний аналіз» (Factor Analysis) [8], [9]. 

На шостому етапі цієї процедури відбувався відсів із факторних моделей 
тих чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії хk, для яких не виконувалася умова 
⏐аk1⏐> 0,7. Крім того, зверталася увага на знак факторних навантажень аk1, які 
представляють собою коефіцієнти парної кореляції між відповідними хk і 
генеральним фактором F1. Якщо знак аk1 суперечив економічному уявленню про 
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напрямок залежності між хk і F1, то відповідний чинник-симптом 3-го рівня 
ієрархії виключався з подальшого розгляду. 

Таблиця 2 
Динаміка обсягу реалізованої продукції КХП південного регіону 

України за 2004-2008 роки, тис. грн. 
 

 
У результаті проведеного аналізу й відсіву в факторній моделі майнового 

стану досліджуваних підприємств залишилися три чинники-симптоми 3-го рівня 
ієрархії: х11 – темп росту майна; х12 – частка поточних активів в балансі 
підприємства; х16 – частка виробничих засобів в активах.  

У моделі ліквідності – всі три змінні (х21 – коефіцієнт покриття; х22 – 
коефіцієнт швидкої ліквідності; х23 – коефіцієнт абсолютної ліквідності).  

У моделі фінансової стійкості – чотири чинники-симптоми 3-го рівня 
ієрархії: х31 – коефіцієнт абсолютної автономії; х32 – коефіцієнт стійкої автономії 
(фінансової сталості); х33 – коефіцієнт маневреності власного оборотного 
капіталу; х35 – коефіцієнт фінансового ризику. 

У моделі ділової активності – п’ять чинників: х41 – витрати операційної 
діяльності на 1 грн. реалізованої продукції, грн.; х45 – коефіцієнт  оборотності 
дебіторської заборгованості; х46 – коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості; х47 – коефіцієнт оборотності оборотних активів; х49 – тривалість 
операційного циклу, днів.  

В моделях рентабельності і  ринкової активності – відповідно всі шість і всі 
три вихідних змінних. 

Отримані інтегральні показники шести групових факторів інвестиційної 
привабливості, які залишилися в моделях після відсіву досліджуваних 
підприємств представлені в табл. 3.  

Відзначимо, що всі отримані в результаті проведення першої стадії 
процедури оцінки інвестиційної привабливості підприємств є стандартизованими. 
Вони варіюють у межах від -3 до +3, їхня сума дорівнює нулю, а дисперсія – 
одиниці. Це означає, що знайдені інтегральні показники майнового стану (X1), 
ліквідності (X2), фінансової стійкості (X3), ділової активності (X4), рентабельності 

№ 
з/п 

Підприємства 2004 2005 2006 2007 2008 

 1 ВАТ «Білгород-Дністр. КХП» 40 889,4 34 597 52 720,6 61161 108964 
 2 ВАТ «Каланчакцький КХП» 30 461,8 27 102,6 34 024,7 49935 69408 
 3 ДП «Куліндорівський КХП» 59879,1 60276,6 66154,6 69372,6 113491 
 4 ВАТ «Миколаївський КХП»  60 886,3 45 609,7 47 021,2 89916 105834 
 5 ВАТ «Новокаховський КХП»  9 777,6 10 501,1 20 251 26311 42157 
 6 ДП «Одеський КХП» 11526,3 20928,5 7224 4751,7 8785 
 7 ВАТ «Сімферопольский КХП»  27 550,8 27 109,1 20 528,9 29217 43793 
 8 ВАТ «Урожайненський КХП»  19 181,7 19 824,4 26 605,3 47291,2 49290 
 9 ВАТ «Херсонський КХП» 58 371,5 69 168,9 111755,3 130689,1 193279 
10 ВАТ «Чубівський КХП» 2 647,5 9 865,1 10 708 27898 14007 
11 ВАТ «Кулєвчанський КХП» 4 747,4 2 571,6 2 233,9 3147 8983 
12 ВАТ «Березінський КХП» 10 651,9 4 206,2 3 004,7 3033 5391 
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(X5) й ринкової активності (X6), об’єктів, що вивчаються, є безрозмірними, певною 
мірою умовними. 

Таблиця 3 
Результати оцінювання групових факторів інвестиційної привабливості 

досліджуваних підприємств зернопереробного комплексу України в 2008 р.  
 

№ 
з/п 

Підприємства 
X1 

 
X2 

 
X3 

 
X4 

 
X5 

 
X6 

1 ВАТ «Білгород-Дністр. КХП» 0,13271 -0,448 -0,1308 0,38532 -0,474 -0,1792 
2 ВАТ «Каланчакцький КХП» 1,647733 0,15146 0,1243 -0,05450 0,03494 0,06264 
3 ДП «Куліндорівський КХП» -0,50144 0,02231 0,9503 1,60654 -0,4832 -0,2291 
4 ВАТ «Миколаївський КХП»  0,12558 -0,2456 0,05257 0,01596 -0,9888 -1,8794 
5 ВАТ «Новокаховський КХП»  -1,03437 0,03712 0,7745 1,30747 -0,1598 0,79213 
6 ДП «Одеський КХП» -1,57545 -1,0702 -0,0983 -0,53294 -1,4649 0,00145 
7 ВАТ «Сімферопольский КХП»  1,197674 -0,2572 -0,5029 -1,45638 0,8339 2,47538 
8 ВАТ «Урожайненський КХП»  -0,33471 -0,1286 0,29807 -0,66856 -0,7385 -0,5645 
9 ВАТ «Херсонський КХП» -0,38035 -0,0466 0,57069 0,96607 -0,4373 -0,0062 
10 ВАТ «Чубівський КХП» 1,523221 -0,5244 -2,7764 -1,66077 0,50726 -0,1084 
11 ВАТ «Кулєвчанський КХП» -0,64154 2,99549 1,00297 0,11694 1,79202 -0,5197 
12 ВАТ «Березінський КХП» -0,15906 -0,4859 -0,2651 -0,02515 1,57827 0,15475 

 
На другій стадії процедури на основі отриманих шести інтегральних 

показників групових факторів інвестиційної привабливості досліджуваних 12 
підприємств борошномельно-круп’яної підгалузі харчової промисловості 
здійснювалося безпосереднє оцінювання шуканої латентної ознаки. При цьому, як 
і на першій стадії, відбувався відсів із факторної моделі тих чинників-симптомів 
2-го рівня ієрархії Хk, для яких:  

- не виконувалася умова ⏐аk1⏐> 0,7; 
- знак аk1 суперечив економічному уявленню про напрямок залежності між 

Хk і F1. 
У результаті проведеного дослідження й відсіву змінних у факторній моделі 

інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств залишилися три з шести 
чинники-симптоми 2-го рівня ієрархії: Х2 – ліквідність; Х3 – фінансова стійкість; 
Х4 – ділова активність.  

Отримана підсумкова модель інвестиційної привабливості  підприємств  
зернопереробного комплексу України в 2008 р. має наступний вигляд (див. рис. 
5).  

Слід зазначити, що знаки всіх без винятку показників, наведених на рис. 5, 
не суперечать економічним уявленням щодо напрямку впливу відповідних 
чинників на результативні ознаки.  

Розрахована модель інвестиційної привабливості досліджуваних 
підприємств досить точна: інтегральний показник групового фактора 
«Ліквідність» знайдено з відносною помилкою 8,9 %, групового фактора 
«Фінансова стійкість» – 25,9 %,  групового фактора «Ділова активність» – 24,2 %, 
латентного показника «Інвестиційна привабливість» – 34,3 %. 

 

18



 
   

   
   

   
   

1-
й 
рі
ве
нь

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

-й
 р
ів
ен
ь 
іє
ра
рх
ії 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
-й

 р
ів
ен
ь 
іє
ра
рх
ії 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
4-
й 
рі
ве
нь

 іє
ра
рх
ії 

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  і
єр
ар
хі
ї  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  (
гр
уп
ов
і ф

ак
то
ри

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
пе
рв
ин
ні

 ч
ин
ни
ки

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(д
ан
і ф

ін
ан
со
во
ї з
ві
тн
ос
ті

)  
   

 
 

  
Ри
с.

 5
 –

 С
тр
ук
ту
ра

 ін
те
гр
ал
ьн
ог
о 
по
ка
зн
ик
а 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї п
ри
ва
бл
ив
ос
ті

 1
2 
до
сл
ід
ж
ув
ан
их

 п
ід
пр
иє
мс
тв

  
зе
рн
оп
ер
ер
об
но
го

 к
ом

пл
ек
су

 У
кр
аї
ни

 

 
Л
ік
ві
дн
іс
ть

 

1.
 К
ое
фі
ці
єн
т 
аб
со
лю

тн
ої

 л
ік
ві
дн
ос
ті

 
2.

 К
ое
фі
ці
єн
т 
ш
ви
дк
ої

 л
ік
ві
дн
ос
ті

 
3.

 К
ое
фі
ці
єн
т 
по
то
чн
ої

 л
ік
ві
дн
ос
ті

  
   

(п
ок
ри
тт
я)

Ін
ве
ст
иц
ій
на

 
пр
ив
аб
ли
ві
ст
ь 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

Ф
ін
ан
со
ва

 
ст
ій
кі
ст
ь 

 
Д
іл
ов
а 

ак
ти
вн
іс
ть

 

1.
 К
ое
фі
ці
єн
т 
аб
со
лю

тн
ої

 а
вт
он
ом

ії 
 

2.
 К
ое
фі
ці
єн
т 
ст
ій
ко
ї а
вт
он
ом

ії 
 

   
(ф
ін
ан
со
во
ї с
та
ло
ст
і) 

3.
 К
ое
фі
ці
єн
т 
ма
не
вр
ен
ос
ті

 в
ла
сн
ог
о 

   
 о
бо
ро
тн
ог
о 
ка
пі
та
лу

 
4.

 К
ое
фі
ці
єн
т 
фі
на
нс
ов
ог
о 
ри
зи
ку

1.
 В
ит
ра
ти

 о
пе
ра
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і  

   
 н
а 

1 
гр
н.

 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
ду
кц
ії,

 г
рн

. 
2.

 К
ое
фі
ці
єн
т 

 о
бо
ро
тн
ос
ті

 д
еб
іт
ор
сь
ко
ї 

   
 за
бо
рг
ов
ан
ос
ті

 
3.

 К
ое
фі
ці
єн
т 
об
ор
от
но
ст
і к
ре
ди
то
рс
ьк
ої

 
   

 за
бо
рг
ов
ан
ос
ті

 
4.

 К
ое
фі
ці
єн
т 
об
ор
от
но
ст
і о
бо
ро
тн
их

 
   

 а
кт
ив
ів

 
5.

 Т
ри
ва
лі
ст
ь 
оп
ер
ац
ій
но
го

 ц
ик
лу

, д
ні
в 

      
Д
ан
і 

фі
на
нс
ов
ої

 
зв
іт
но
ст
і 

19



Ми вважаємо, що отримана модель, яка включає дванадцять чинників 
симптомів 3-го рівня ієрархії, поєднаних у три групових фактори 2-го рівня 
ієрархії, досить репрезентативно відображає шуканий латентний економічний 
показник. 

Нагадаємо, що у вихідний перелік чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії 
входило 38 внутрішніх показників виробничо-фінансової діяльності підприємств 
борошномельно-круп’яної підгалузі харчової промисловості. Тобто майже 
третина первинних ознак увійшла до кінцевого варіанта факторної моделі 
інвестиційної привабливості досліджуваних об’єктів. 

У табл. 4 наведені результати оцінювання латентного показника, що 
вивчається, а також ранги, визначені за отриманою інтегральною оцінкою.  
 привабливості  досліджуваних підприємств досить точна: інтегральний показник 
групового фактора «Ліквідність» знайдено з відносною помилкою 8,9 %, 
групового фактора «Фінансова стійкість» – 25,9 %,  групового фактора «Ділова 
активність» – 24,2 %, латентного показника «Інвестиційна привабливість» – 34,3 
%. 

Ми вважаємо, що отримана модель, яка включає дванадцять чинників 
симптомів 3-го рівня ієрархії, поєднаних у три групових фактори 2-го рівня 
ієрархії, досить репрезентативно відображає шуканий латентний економічний 
показник. 

Нагадаємо, що у вихідний перелік чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії 
входило 38 внутрішніх показників виробничо-фінансової діяльності підприємств 
борошномельно-круп’яної підгалузі харчової промисловості. Тобто майже 
третина первинних ознак увійшла до кінцевого варіанта факторної моделі 
інвестиційної привабливості досліджуваних об’єктів. 

У табл. 4 наведені результати оцінювання латентного показника, що 
вивчається, а також ранги, визначені за отриманою інтегральною оцінкою. 

Дані табл. 4 показують, що рейтинг інвестиційної привабливості 
досліджуваних підприємств очолює ВАТ «Кулєвчанський КХП», стандартизована 
оцінка якого складає 1,43804. Друге місто посідає ДП «Куліндорівський КХП» 
(1,15596), третє – ВАТ «Новокаховський КХП» (0,94705).  

До підприємств-середняків відносяться: ВАТ «Херсонський КХП» 
(0,67655), ВАТ «Каланчакцький КХП» (0,08165).  

Відстаючими підприємствами є: ВАТ «Білгород-Дністровский КХП»           
(-0,03143), ВАТ «Миколаївський КХП» (-0,04252), ВАТ «Урожайненський КХП» 
(-0,1864), ВАТ «Березінський КХП» (-0,28478). 

До групи явних аутсайдерів відносяться ДП «Одеський КХП»   (-0,60245), 
ВАТ «Сімферопольський КХП» (-0,94875). І найгіршим аутсайдером виявилося 
ВАТ «Чубівський КХП» (-2,20291). 

Таким чином, можна казати про наявність чотирьох груп підприємств у 
досліджуваній сукупності комбінатів хлібопродуктів за рівнем інтегрального 
показника інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств. 
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Таблиця 4 
 Ранжирування підприємств зернопереробного комплексу України  
за рівнем інтегрального показника інвестиційної привабливості 

 
№ 
з/п Підприємства Стандартизована 

Оцінка Ранг 

  1 ВАТ «Білгород-Дністровський КХП» -0,03143 6 
  2 ВАТ «Каланчакцький КХП» 0,08165 5 
  3 ДП «Куліндорівський КХП» 1,15596 2 
  4 ВАТ «Миколаївський КХП» -0,04252 7 
  5 ВАТ «Новокаховський КХП» 0,94705 3 
  6 ДП «Одеський КХП» -0,60245 10 
  7 ВАТ «Сімферопольський КХП» -0,94875 11 
  8 ВАТ «Урожайненський КХП» -0,18641 8 
  9 ВАТ «Херсонський КХП» 0,67655 4 
 10 ВАТ «Чубівський КХП» -2,20291 12 
 11 ВАТ «Кулєвчанський КХП» 1,43804 1 
 12 ВАТ «Березінський КХП» -0,28478 9 

 
Для того, щоб усвідомити, за рахунок яких факторів інвестиційна 

привабливість підприємств-лідерів вища за аналогічний інтегральний показник 
підприємств-аутсайдерів, розглянемо дані табл. 5, в якій наведені оцінені 
значення групових факторів, інвестиційної привабливості (виділені жирним) 
комбінатів хлібопродуктів, а також чинники-симптоми 3-го рівня ієрархії. 

Перш за все порівняємо показники двох лідерів – ВАТ «Кулєвчанський 
КХП» і ДП «Куліндорівський КХП». Відзначимо, що перше підприємство має 
найвищі за сукупністю інтегральні показники ліквідності (2,9955) і фінансової 
стійкості (1,003). Їхня величина підкріплена високими значеннями відповідних 
чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії (лише за коефіцієнтами абсолютної 
автономії та фінансового ризику стан ДП «Куліндорівський КХП» трохи кращий). 

Однак, за інтегральним показником ділової активності друге підприємство 
явно переважає перше (ВАТ «Кулєвчанський КХП» 0,1169; ДП «Куліндорівський 
КХП» 1,6065). Причому за всіма без винятку чинниками-симптомами 3-го рівня 
ієрархії ДП «Куліндорівський КХП» має найкращі показники. 

Отже, можна зробити висновки про те, що ВАТ «Кулєвчанський КХП» є  
безперечним  лідером за коефіцієнтами, що характеризують ліквідність та 
фінансову стійкість, а ДП «Куліндорівський КХП» відрізняється найбільшою 
діловою активністю серед усіх 12 підприємств зернопереробного комплексу, що 
вивчаються. 

Проведемо також порівняльний аналіз двох самих відсталих підприємств-
аутсайдерів – ВАТ «Чубівський КХП» і ВАТ «Сімферопольський КХП». Перший 
комбінат хлібопродуктів має найгірші за сукупністю досліджуваних об’єктів 
показники фінансової стійкості (-2,7764) та ділової активності (-1,6608). Що 
стосується ліквідності, то він хоч і не самий відсталий (тут найнижчий показник у 
ДП «Одеський КХП» -1,0702), але посідає друге місце з кінця за коефіцієнтами 
абсолютної, швидкої та поточної ліквідності. 
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ВАТ «Сімферопольський КХП» займає другу найгіршу позицію за 
показниками фінансової стійкості (-0,5029) та ділової активності (-1,4564) і за 
показником ліквідності (-0,2572) знаходиться в групі аутсайдерів. 

Таким чином, можна констатувати той факт, що отримані оцінки 
інвестиційної привабливості підприємств зернопереробного комплексу України за 
2008 р., а також їхні ранги повністю детерміновані відповідними значеннями 
інтегральних показників групових факторів (чинників-симптомів 2-го рівня 
ієрархії) і первинних коефіцієнтів (чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії). Вони 
адекватно відображають відмінності досліджуваних комбінатів хлібопродуктів 
щодо їхньої привабливості як об’єктів для вкладання коштів з боку вітчизняних та 
іноземних інвесторів. 

Аналіз фінансових показників, які характеризують інвестиційну 
привабливість підприємств-аутсайдерів (ВАТ «Чубівський КХП», ДП «Одеський 
КХП», ВАТ «Сімферопольський КХП»), показав, що вони мають нестачу власних 
оборотних коштів, котра, у свою чергу, відображається на обсягах виробництва та 
реалізації борошномельно-круп'яної продукції.  

На нашу думку, важливим джерелом формування власних оборотних 
коштів у сучасних умовах фінансово-економічної кризи для даних підприємств є 
використання компромісної стратегії фінансування поточних активів. Тобто за 
рахунок довгострокових зобов'язань фінансуються постійна частина оборотних 
активів, яка є незміною та не залежить від сезонних та інших коливань операційної 
діяльності. Вона не пов’язана з формуванням запасів товарно-матеріальних 
цінностей сезонного характеру. Це ж джерело використовується для фінансування 
половини змінної частини оборотних активів, а інша половина фінансується за 
рахунок короткострокових зобов'язань. Формування змінної частини оборотних 
коштів має сезонний характер, коли виникає необхідність формувати запаси 
товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання. Погашення заборгованості 
розтягнуте в часі, зменшує суму щомісячних платежів, що позитивно впливає на 
обсяг оборотних коштів. 

Слід зазначити, що на ВАТ «Сімферопольський КХП» значна частина 
оборотних коштів сконцентрована в дебіторській заборгованості. Така обставина 
негативно пливає на розрахунки з кредиторами, забезпечення виробництва 
сировиною.  

На наш погляд, менеджерам вказаних підприємств-аутсайдерів слід 
розробити наступні стратегії управління: 

1. Стратегію управління оборотними активами, яка повинна включати: 
–  аналіз оборотних активів підприємства; 
–  вибір політики формування оборотних активів; 
– заходи з оптимізації обсягу оборотних активів, співвідношення постійної 

та змінної частин оборотних активів;  
–  забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів, їх 

рентабельності;  
– вибір форм і джерел фінансування оборотних активів. 
2. Стратегію управління запасами з наступними складовими: 
–   аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей; 
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–   визначення мети формування запасів; 
–   заходи з оптимізації основних груп поточних запасів; 
–   забезпечення високої оборотності та ефективних форм руху запасів; 
–    обґрунтування облікової політики запасів; 
–    систему ефективного контролю за рухом запасів на підприємстві. 
3. Стратегію управління дебіторською заборгованістю, яка містить: 
 –   аналіз поточної дебіторської заборгованості; 
–   вибір кредитної політики підприємства за відношенням до покупців; 
–  комплекс кредитних умов, стандартів оцінки покупців і диференціація 

умов надання кредиту; 
–   процедури інкасації дебіторської заборгованості; 
– забезпечення сучасних форм рефінансування поточної дебіторської 

заборгованості; 
– систему ефективного контролю за рухом і своєчасною інкасацією 

дебіторської заборгованості. 
У цілому залучення інвестиційних коштів для підприємств 

зернопереробного комплексу дозволить впровадити у виробництво сучасні 
автоматизовані та енергозберігаючі технології, оновити виробничі фонди, 
розширити виробництво і асортимент продукції, застосувати різні види сировини,  
покращити якість продукції та знизити  її собівартість. Крім того, з'являється 
можливість трансформації окремих зернопереробних підприємств у холдинги з 
повним циклом виробництва – від вирощування зерна до збуту готової продукції. 

Ми вважаємо, що підвищенню інвестиційної привабливості досліджуваних 
комбінатів хлібопродуктів буде сприяти їх підтримка з боку держави, а саме: 
удосконалення законодавчої бази, пільгова політика оподаткування та 
кредитування сільськогосподарських виробників, забезпечення присутності 
сертифікованої борошномельно-круп'яної  продукції на зовнішніх ринках, участь 
у інноваційних розробках.  

У відповідності з прикладними аспектами оцінок інвестиційної 
привабливості промислових підприємств, отриманих за допомогою факторного 
аналізу, розглянемо аналіз внутрішніх факторів та резервів підвищення латентних 
показників 1-го та 2-го рівня ієрархії. Почнемо з трьох групових факторів 
інвестиційної привабливості 12 досліджуваних комбінатів хлібопродуктів – 
ліквідності, фінансової стійкості й ділової активності. 

За даними табл. 5, які стосуються ліквідності підприємств  були здійснені 
основні етапи КРА з використанням системи STATISTICA, модуль «Множинна 
регресія» (Multiple Regression) [8], [9]. У результаті проведених розрахунків було 
отримане наступне рівняння регресії: 

 
  x2 = -1,31329 + 1,067512 х21 + 0,493684 х22 + 0,421914 х23 ,                  (1) 

 
де          x2  –  розрахункове за моделлю значення інтегрального показника 

               ліквідності досліджуваних підприємств; 
     х21  –  коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
     х22  –  коефіцієнт швидкої ліквідності; 
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     х23  –  коефіцієнт поточної ліквідності (покриття). 
 
Оскільки фактичні значення інтегрального показника ліквідності комбінатів 

хлібопродуктів були побудовані в результаті факторизації трьох чинників-
симптомів 3-го рівня ієрархії х21, х22, х23, то між ендогенною ознакою Х2 і 
екзогенними змінними існує практично функціональний зв'язок (коефіцієнт 
множинної кореляції R ≈ 1). Внаслідок цього рівняння (1) є точним, надійним і 
адекватним досліджуваному економічному явищу. Знаки його коефіцієнтів 
повністю узгоджуються з теоретичними уявленнями про напрямок залежності 
ліквідності промислового підприємства з коефіцієнтами абсолютної, швидкої та 
поточної ліквідності. 

1. Вільний член моделі (1) a0 = -1,31329 економічного тлумачення не має, 
тому що в область визначення чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії х21, х22, х23 
не входить нульове або близьке до нуля значення. Дійсно, чисельники 
коефіцієнтів абсолютної, швидкої й поточної ліквідності зазвичай відрізняються 
від нуля: для х21  – це грошові кошти та їх еквіваленти на підприємстві, для х23 – 
це оборотні активи й витрати майбутніх періодів. Очевидно, що в нормальних 
умовах функціонування вказані величини не можуть бути нульовими. 

2. Коефіцієнти регресії a21, a22, a23 рівняння (1) показують, що з ростом: 
- коефіцієнта абсолютної ліквідності на одиницю інтегральний показник 

ліквідності досліджуваних підприємств підвищується в середньому на 1,068; 
- коефіцієнта швидкої ліквідності на одиницю інтегральний показник 

ліквідності досліджуваних підприємств підвищується в середньому на 0,494; 
- коефіцієнта поточної ліквідності на одиницю інтегральний показник 

ліквідності досліджуваних підприємств підвищується в середньому на 0,422. 
Наведені коефіцієнти регресії можуть розглядатися як певні об’єктивні 

оцінки вагомості окремих чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії при формуванні 
латентної ознаки «ліквідність» комбінатів хлібопродуктів. Отже, у даній виборці 
домінуючу роль у визначенні рівня ліквідності досліджуваних підприємств 
відіграє саме показник абсолютної ліквідності, вагомість якого у 2,5 рази 
перевищує вагомості коефіцієнтів швидкої й поточної ліквідності. 

3. Розрахунок бета-коефіцієнтів моделі (1), (β21 = 0,348; β22 = 0,350; β23 = 
0,343), показав, що резерви росту інтегрального показника ліквідності 
досліджуваних підприємств у розрізі окремих чинників-симптомів 3-го рівня 
ієрархії майже рівні. Це пояснюється незначними відмінностями у варіюванні 
коефіцієнтів абсолютної, швидкої й поточної ліквідності (σ21 = 0,312; σ22 = 0,679; 
σ23 = 0,779). 

4. Для розрахунку резервів підвищення інтегрального показника ліквідності 
досліджуваних підприємств на основі порівняльного аналізу об'єктів-лідерів і 
об'єктів-аутсайдерів за допомогою коефіцієнтів регресії рівняння (1), перш за все, 
розіб’ємо всю сукупність 12 комбінатів хлібопродуктів (табл. 5) на дві групи 
об’єктів: 

1) передових, для яких Хi2 > 0; 
2) відстаючих, для яких Хi2 ≤ 0. 
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Тут 0 є середнім значенням інтегрального показника ліквідності, оскільки 
сума стандартизованих значень Хi2 дорівнює нулю. 

У результаті отримаємо дві таблиці – підприємств-лідерів (табл. 6) і 
підприємств-аутсайдерів (табл. 7). 

Таблиця 6 
 Передові підприємства зернопереробного комплексу України  

за рівнем інтегрального показника ліквідності 
 

№ 
з/п 

Підприємства Х2 х21 х22 х23 

1. ВАТ «Каланчакцький КХП» 0,15146 0,237 1,099 1,585 
2. ДП «Куліндорівський КХП» 0,02231 0,038 0,715 2,233 
3. ВАТ «Новокаховський КХП» 0,03712 0,076 1,283 1,508 
4. ВАТ «Кулєвчанський КХП» 2,99549 1,158 3,126 3,625 

Середнє значення 0,801595 0,3773 1,5558 2,2378 
 

Таким чином, до групи лідерів увійшло чотири комбінати хлібопродуктів, а 
до групи аутсайдерів – вісім.   

Таблиця 7 
Відстаючі підприємства зернопереробного комплексу України  

за рівнем інтегрального показника ліквідності 

 
Розрахунок резервів росту інтегрального показника ліквідності для 

підприємств-аутсайдерів і вже досягнутий ефект для підприємств-лідерів 
проведемо в аналітичній табл. 8. 

На основі розрахунків табл. 8 можна зробити наступні висновки. 
Для підприємств-аутсайдерів: 

- якщо середня величина всіх трьох чинників-симптомів ліквідності 
відстаючих підприємств підвищиться і досягне середнього рівня підприємств-
лідерів, то аутсайдери зможуть реалізувати резерви зростання інтегрального 
показника ліквідності в розмірі 1,2025; при цьому за рахунок росту коефіцієнта 
абсолютної ліквідності на 0,3515 реалізація частинного резерву приросту 
інтегрального показника їхньої ліквідності складе величину 0,3752; у результаті 

№ 
з/п 

Підприємства Х2 х21 х22 х23 

1 ВАТ «Білгород-Дністр.  КХП» -0,44795 0,008 0,835 1,054 
2 ВАТ «Миколаївський КХП» -0,24556 0,067 0,884 1,326 
3 ДП «Одеський КХП» -1,07021 0,001 0,138 0,413 
4 ВАТ «Сімферопольський КХП» -0,25721 0,008 1,127 1,164 
5 ВАТ «Урожайненський КХП» -0,12858 0,038 1,145 1,372 
6 ВАТ «Херсонський КХП» -0,04659 0,024 1,233 1,499 
7 ВАТ «Чубівський КХП» -0,52439 0,000 0,768 0,971 
8 ВАТ «Березінський КХП» -0,4859 0,060 0,816 0,854 

Середнє значення -0,4008 0,0258 0,8683 1,0816 
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підвищення коефіцієнта швидкої ліквідності на 0,6875 частинний резерв приросту 
інтегрального показника Х2 складе величину 0,3394; за рахунок росту коефіцієнта 
поточної ліквідності на 1,1562 реалізація частинного резерву приросту 
інтегрального показника ліквідності відстаючих підприємств дорівнюватиме 
0,4878. 

Таблиця 8 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємств-аутсайдерів  

за рівнем інтегрального показника ліквідності на базі моделі (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для підприємств-лідерів: 
- за рахунок того, що на передових об’єктах середня величина всіх 

досліджуваних чинників-симптомів ліквідності перевищує аналогічні показники 
підприємств-аутсайдерів, то лідери отримали ефект у вигляді додаткової 
величини інтегрального показника Х2 в розмірі 1,2025; при цьому за рахунок 
вищого коефіцієнта абсолютної ліквідності реалізація частинного ефекту у 
вигляді додаткового приросту інтегрального показника ліквідності складає 
величину 0,3752; за рахунок більш високого коефіцієнта швидкої ліквідності 
реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового приросту інтегрального 
показника Х2 дорівнює 0,3394; за рахунок коефіцієнта поточної ліквідності 
реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового приросту інтегрального 
показника ліквідності складає величину 0,4878. 

Проаналізуємо показники ліквідності одного з відстаючих підприємств – 
ДП «Одеський КХП», яке в рейтингу досліджуваних об’єктів посідає 10-е місце 
(табл. 9).  

На основі розрахунків табл. 9 можна зробити такі висновки.  
Якщо  величина всіх трьох чинників-симптомів ліквідності ДП «Одеський 

КХП» підвищиться і досягне середнього рівня підприємств-лідерів, то воно зможе 
реалізувати резерви зростання інтегрального показника Х2 в розмірі 1,8715; при 
цьому за рахунок росту коефіцієнта абсолютної ліквідності на 0,3763 реалізація 
частинного резерву приросту інтегрального показника ліквідності підприємства-
аутсайдера складе величину 0,4017; у результаті підвищення коефіцієнта швидкої 
ліквідності на 1,4178 частинний резерв приросту показника Х2 складе величину 
0,6999; за рахунок росту коефіцієнта поточної ліквідності на 1,8248 реалізація 
частинного резерву приросту інтегрального показника ліквідності відстаючого 
підприємства ДП «Одеський КХП» дорівнюватиме 0,7699. Підводячи підсумки, 
можна стверджувати, що у випадку реалізації зазначених резервів досліджуване 

    Змінні Середні 
значення змінних 

за групами 

Різниця 
середніх 
значень 

(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв  
(ефект) 

 
(гр. 4 × гр. 5) лідерів аутсайдерів 

1     2      3      4     5      6 
х21 0,3773 0,0258 0,3515 1,06751 0,37523 
х22 1,5558 0,8683 0,6875 0,49368 0,339408 
х23 2,2378 1,0816 1,1562 0,42191 0,487817 
Х2 0,801595 -0,4008 1,202395 – 1,202455 
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підприємство досягне значення інтегрального показника Х2 на рівні 0,80133          
(-1,07021 + 1,87154). 

Таблиця 9 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємства-аутсайдера  
(ДП «Одеський КХП») за рівнем інтегрального показника ліквідності 

на базі  моделі (1) 
 

    Змінні 
 

Середні 
значення 
змінних 
за групою 
лідерів 

ДП  
«Одеський 
КХП» 

Різниця 
середніх 
значень 

 
(гр. 2 – гр.3) 

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв 
 
 
 

(гр. 4 × гр. 5)
1             2            3            4            5            6 
х21 0,3773 0,001 0,3763 1,06751 0,40170 
х22 1,5558 0,138 1,4178 0,49368 0,69994 
х23 2,2378 0,413 1,8248 0,42191 0,76990 
Х2 0,8016 -1,07021 1,87181 – 1,87154 

 
Аналогічно можна розрахувати резерви підвищення інтегрального 

показника Х2 інших відстаючих комбінатів хлібопродуктів (ВАТ 
«Сімферопольський КХП», ВАТ «Чубівський КХП» тощо) в розрізі окремих 
коефіцієнтів ліквідності й надаються конкретні рекомендації щодо реалізації 
потенційних можливостей росту групового фактора інвестиційної привабливості, 
що вивчається. 

Проаналізуємо також показники ліквідності одного з передових 
підприємств – ДП «Куліндорівський КХП», яке в рейтингу досліджуваних 
об’єктів посідає 2-е місце (табл. 10). 

Таблиця 10 
Порівняльний аналіз підприємства-лідера (ДП «Куліндорівський 

КХП») та підприємств-аутсайдерів за рівнем інтегрального показника 
ліквідності на базі моделі (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі розрахунків табл. 10 ми приходимо до наступних висновків. 

Оскільки на ДП «Куліндорівський КХП» величина двох із трьох досліджуваних 
чинників-симптомів ліквідності перевищує аналогічні середні показники 
підприємств-аутсайдерів, то воно отримало ефект у вигляді додаткової величини 
інтегрального показника ліквідності в розмірі 0,4231; при цьому за рахунок 

     Змінні ДП 
«Куліндо-
рівський 
КХП» 

Середні 
значення 
змінних 
за групою 
аутсайдерів 

Різниця 
середніх 
значень 

 
(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Ефект 
 (резерв) 

  
 

(гр. 4 × гр. 5) 
1          2            3            4          5               6 
х21 0,038 0,0258 0,0122 1,06751 0,0130 
х22 0,715 0,8683 -0,1533 0,49368 -0,0757 
х23 2,233 1,0816 1,1514 0,42191 0,4858 
Х2 0,0223 -0,4008 0,4231 – 0,4231 
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вищого коефіцієнта абсолютної ліквідності реалізація частинного ефекту у 
вигляді додаткового приросту інтегрального показника Х2 складає величину 0,013; 
за рахунок більш високого коефіцієнта поточної ліквідності додатковий приріст 
Х2 дорівнює 0,4858. 

 Але слід зазначити, що ДП «Куліндорівський КХП» має відставання від 
групи аутсайдерів за рахунок коефіцієнта швидкої ліквідності на 0,1533. 
Реалізація цього резерву дозволить підприємству підвищити рівень інтегрального 
показника своєї ліквідності на величину 0,0757. 

5. Знаходження точкового та інтервального прогнозів інтегрального 
показника Х2 на основі побудованого рівняння регресії (1) здійснюється в разі 
завдання відповідних проектних значень коефіцієнтів абсолютної, швидкої й 
поточної ліквідності.  

Нехай у південному регіоні України будується новий комбінат 
хлібопродуктів з наступними проектними значеннями чинників-симптомів: хП21 = 
1,2; хП22 = 3,2; хП23 = 3,7. Тобто за своїми майбутніми показниками абсолютної, 
швидкої й поточної ліквідності він буде конкурувати з найкращим лідером 
сукупності 12 підприємств зернопереробного комплексу, що досліджуються, – 
ВАТ «Кулєвчанський КХП». 

Підставляючи в модель (1) проектні значення чинників-симптомів і 
використовуючи формули (2) і (3) за допомогою системи STATISTICA, модуля 
«Множинна регресія» (Multiple Regression), знаходимо точковий прогноз x2

П і  
границі 95 % довірчого інтервалу прогнозу інтегрального показника Х2: 

     
                          x2

П ± Δ ,                                                             (2) 
 

 де  Δ  – гранична помилка прогнозу. 
 

              (3) 
 

де   х   –  матриця чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії розміру (m+1)×(m+1); 
      хП     – вектор-рядок майбутніх рівнів чинників-симптомів 3-го рівня  
                ієрархії розміру 1×(m+1); 
       tα;k – критичне значення t-розподілу Стьюдента для рівня значущості α і  
                числа ступенів волі k = N – m – 1; 
        SY – стандартна помилка регресії. 

 
Таким чином, якщо залежності і взаємозв’язки між рівнем інтегрального 

показника ліквідності та відповідними чинниками-симптомами 3-го рівня ієрархії, 
які спостерігалися на досліджуваній сукупності 12 КХП, збережуться й надалі, то 
для нового підприємства із запроектованими показниками абсолютної, швидкої й 
поточної ліквідності груповий фактор «ліквідність» слід очікувати на рівні 3,1086. 
Причому з достовірністю 95 % можна стверджувати, що майбутній рівень 
інтегрального показника, який вивчається, буде знаходитися в межах від  3,1079 
до 3,1093. 

,)()( 1
;

ТПTП
Yk ххххSt −××=Δ α
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Це означає, що новий комбінат хлібопродуктів перевершить найкращого 
лідера за рівнем інтегрального показника ліквідності, оскільки ВАТ 
«Кулєвчанський КХП» мав у 2008 р. оцінку даного групового фактора на рівні 
2,9955.   

  Проведемо тепер за даними табл. 5 дослідження фінансової стійкості 
підприємств, що вивчаються, здійснивши всі п’ять етапів КРА з застосуванням 
системи STATISTICA, модуля «Множинна регресія» (Multiple Regression) [8], [9]. 
У результаті проведених розрахунків  було отримане наступне рівняння регресії: 

 
          x3 = - 1,41011 + 1,33295 х31 + 1,340834 х32 + 0,576314 х33 - 0,05122 х35,      (4) 

 
де         x3  –  розрахункове за моделлю значення інтегрального показника 

              фінансової стійкості досліджуваних підприємств; 
     х31 –  коефіцієнт абсолютної автономії;  
     х32 –  коефіцієнт стійкої автономії (фінансової сталості); 
     х33 –  коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу; 
     х35 –  коефіцієнт фінансового ризику. 
 
Оскільки фактичні значення інтегрального показника фінансової стійкості 

комбінатів хлібопродуктів були побудовані в результаті факторизації чотирьох 
чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії х31, х32, х33, х35, то між ендогенною ознакою 
Х3 й екзогенними змінними існує практично функціональний зв'язок (коефіцієнт 
множинної кореляції R ≈ 1). Внаслідок цього рівняння (4) є точним, надійним і 
адекватним досліджуваному економічному явищу. Знаки його коефіцієнтів 
повністю узгоджуються з теоретичними уявленнями про напрямок залежності 
фінансової  стійкості промислового підприємства з коефіцієнтами абсолютної, 
стійкої автономії, маневреності власного оборотного капіталу та фінансового 
ризику. 

1. Вільний член моделі (4) a0 = -1,41011 економічного тлумачення не має, 
тому що в область визначення чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії х31, х32, х33, 
х35 не входить нульове або близьке до нуля значення. Дійсно, чисельники 
наведених коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість, зазвичай 
відрізняються від нуля: для х31  – це власний капітал підприємства, для х32 це 
власний і прирівняний до нього капітал, для х33 – це власний оборотний капітал, 
для х35 – це позиковий капітал. Очевидно, що в нормальних умовах 
функціонування вказані величини не можуть бути нульовими. 

2. Коефіцієнти регресії a31, a32, a33, a35 рівняння (4) показують, що з ростом: 
- коефіцієнта абсолютної автономії на одиницю інтегральний показник 

фінансової  стійкості досліджуваних підприємств підвищується в середньому на 
1,333; 

- коефіцієнта стійкої автономії на одиницю інтегральний показник 
фінансової  стійкості досліджуваних підприємств підвищується в середньому на 
1,341; 
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- коефіцієнта маневреності власного оборотного капіталу на одиницю 
інтегральний показник фінансової стійкості досліджуваних підприємств 
підвищується в середньому на 0,576. 

А зі зниженням коефіцієнта фінансового ризику на одиницю інтегральний 
показник фінансової стійкості досліджуваних підприємств підвищується в 
середньому на 0,051. 

Наведені коефіцієнти регресії можуть розглядатися як певні об’єктивні 
оцінки вагомості окремих чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії при формуванні 
латентної ознаки «фінансова стійкість» комбінатів хлібопродуктів. Отже, на даній 
виборці домінуючу роль у визначенні рівня фінансової стійкості досліджуваних 
підприємств відіграють показники абсолютної та стійкої автономії, вагомість яких 
майже утричі перевищує вагомість коефіцієнта маневреності власного оборотного 
капіталу. 

3. Розрахунок бета-коефіцієнтів моделі (4), (β31 = 0,305; β32 = 0,319; β33 = 
0,217; β35 = -0,309), показав, що резерви росту інтегрального показника фінансової 
стійкості досліджуваних підприємств у розрізі окремих чинників-симптомів не 
дуже відрізняються один від одного. Трохи нижчим є резерв за рахунок зміни 
коефіцієнта маневреності власного оборотного капіталу.  

4. Для визначення величини резервів підвищення інтегрального показника 
фінансової стійкості досліджуваних підприємств на основі порівняльного аналізу 
об'єктів-лідерів і об'єктів-аутсайдерів за допомогою коефіцієнтів регресії рівняння 
(2) розіб’ємо всю сукупність 12 комбінатів хлібопродуктів (табл. 5) на дві групи 
об’єктів: 

1) передових, для яких Хi3 > 0; 
2) відстаючих, для яких Хi3 ≤ 0. 
Тут 0 (за аналогією з попередніми розміркуваннями для Хi2) є середнім 

значенням інтегрального показника фінансової стійкості, оскільки сума 
стандартизованих значень Хi3 дорівнює нулю. 

У результаті отримаємо дві таблиці – підприємств-лідерів (табл. 11) і 
підприємств-аутсайдерів (табл. 12). 

Таблиця 11 
 Передові підприємства зернопереробного комплексу України  

за рівнем інтегрального показника фінансової стійкості 

 
 

№ з/п Підприємство Х3 х31 х32 х33 х35 
1 ВАТ «Каланчакцький КХП» 0,1243 0,363 0,514 0,783 1,755 
2 ДП «Куліндорівський КХП» 0,9503 0,828 0,847 0,228 0,208 
3 ВАТ «Миколаївський КХП» 0,05257 0,4 0,616 0,313 1,501 
4 ВАТ «Новокаховський КХП» 0,7745 0,781 0,811 0,123 0,281 
5 ВАТ «Урожайненський КХП» 0,29807 0,551 0,659 0,231 0,816 
6 ВАТ «Херсонський КХП» 0,57069 0,701 0,707 0,209 0,427 
7 ВАТ «Кулєвчанський КХП» 1,00297 0,76 0,886 0,395 0,315 

Середнє значення 0,539059 0,626286 0,72 0,326 0,757571
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Таблиця 12 
 Відстаючі підприємства зернопереробного комплексу України  

 за рівнем інтегрального показника фінансової стійкості 
 

 
Таким чином, до групи лідерів увійшло сім комбінатів хлібопродуктів, а до 

групи аутсайдерів – п’ять. Зазначимо, що переліки лідерів і аутсайдерів, визначені 
за груповими факторами «ліквідність» і «фінансова стійкість», не співпадають. 
Так, Миколаївський, Урожайненський і Херсонський комбінати хлібопродуктів, 
які за рівнем ліквідності були віднесені до відстаючих підприємств, за рівнем 
фінансової стійкості потрапили до групи лідерів. 

Розрахунок резервів росту інтегрального показника фінансової стійкості для 
підприємств-аутсайдерів і вже досягнутий ефект для підприємств-лідерів 
проведемо в аналітичній табл. 13.  

Таблиця 13 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємств-аутсайдерів 

за рівнем інтегрального показника фінансової стійкості  
на базі моделі (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основі розрахунків табл. 13 можна зробити наступні висновки. 
Для підприємств-аутсайдерів: 

- якщо середня величина чинників-симптомів х31, х32, х33 фінансової 
стійкості відстаючих підприємств підвищиться, а коефіцієнта х35 знизиться й 
досягне середнього рівня підприємств-лідерів, то аутсайдери зможуть реалізувати 
резерви зростання інтегрального показника Х3 в розмірі 1,294; при цьому за 
рахунок росту коефіцієнта абсолютної автономії на 0,2737 реалізація частинного 
резерву приросту інтегрального показника фінансової стійкості підприємств 

№ 
з/п Підприємство Х3 х31 х32 х33 х35 

1 ВАТ «Білгород-Дністр.  КХП» -0,1308 0,444 0,536 0,056 1,25 
2 ДП «Одеський КХП» -0,0983 0,522 0,659 -0,383 0,914 
3 ВАТ «Сімферопольський КХП» -0,5029 0,302 0,302 0,378 2,308 
4 ВАТ «Чубівський КХП» -2,7764 0,044 0,044 -0,638 21,795 
5 ВАТ «Березінський КХП» -0,2651 0,451 0,519 -0,156 1,216 

Середнє значення -0,75468 0,3526 0,412 -0,1486 5,4966 

 Змінні Середні 
значення змінних 

за групами 

Різниця 
середніх 
значень 

(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв  
(ефект) 

 
(гр. 4 × гр. 5) лідерів аутсайдерів 

1 2 3 4 5 6 
х31 0,626286 0,3526 0,27369 1,33295 0,36481 
х32 0,72 0,412 0,308 1,34083 0,41298 
х33 0,326 -0,1486 0,4746 0,57631 0,27352 
х35 0,757571 5,4966 -4,73903 -0,0512 0,24273 
Х3 0,539059 -0,75468 1,29374  - 1,29404 
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складе величину 0,3648; у результаті підвищення коефіцієнта стійкої автономії на 
0,308 частинний резерв приросту інтегрального показника Х3 підприємств складе 
величину 0,413; за рахунок росту коефіцієнта маневреності власного оборотного 
капіталу на 0,4746 реалізація частинного резерву приросту інтегрального 
показника фінансової стійкості підприємств дорівнюватиме 0,2735; у результаті 
зниження коефіцієнта фінансового ризику на 4,739 частинний резерв приросту 
інтегрального показника фінансової стійкості підприємств складе величину 
0,2427. 

Для підприємств-лідерів: 
- за рахунок того, що на передових об’єктах середня величина всіх 

досліджуваних чинників-симптомів фінансової стійкості краща за аналогічні 
показники підприємств-аутсайдерів, то лідери отримали ефект у вигляді 
додаткової величини інтегрального показника Х3 в розмірі 1,294; при цьому за 
рахунок вищого коефіцієнта абсолютної автономії реалізація частинного ефекту у 
вигляді додаткового приросту інтегрального показника фінансової стійкості 
складає величину 0,3648; за рахунок більш високого коефіцієнта стійкої автономії 
реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового приросту інтегрального 
показника Х3 дорівнює 0,413; за рахунок коефіцієнта маневреності власного 
оборотного капіталу реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового 
приросту інтегрального показника фінансової стійкості складає величину 0,2735; 
за рахунок більш низького коефіцієнта фінансового ризику реалізація частинного 
ефекту у вигляді додаткового приросту інтегрального показника Х3  складає 
величину 0,2427. 

Проаналізуємо показники фінансової стійкості одного з відстаючих 
підприємств – ДП «Одеський КХП» (табл. 14).  

Таблиця 14 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємства-аутсайдера 

(ДП «Одеський КХП») за рівнем інтегрального показника фінансової 
стійкості на базі моделі (4) 

 

Змінні 

Середні 
значення 
змінних за 
групою 
лідерів 

ДП  
«Одеський 
КХП» 

Різниця 
середніх 
значень 

(гр. 2 – гр.3) 

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв 
(гр. 4 × гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
х31 0,626286 0,522 0,10429 1,33295 0,13901 
х32 0,72 0,659 0,061 1,34083 0,08179 
х33 0,326 -0,383 0,709 0,57631 0,40860 
х35 0,757571 0,914 -0,15643 -0,0512 0,00801 
Х3 0,539059 -0,0983 0,63736 - 0,63741 

 
На основі розрахунків табл. 14 можна зробити такі висновки. 
 Якщо  величина трьох перших чинників-симптомів фінансової стійкості ДП 

«Одеський КХП» підвищиться, а п’ятого – знизиться і досягне середнього рівня 
підприємств-лідерів, то воно зможе реалізувати резерви зростання інтегрального 
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показника Х3 в розмірі 0,6374; при цьому за рахунок росту коефіцієнта абсолютної 
автономії на 0,1043 реалізація частинного резерву приросту Х3 підприємства-
аутсайдера складе величину 0,139; у результаті підвищення коефіцієнта стійкої 
автономії на 0,061 частинний резерв приросту інтегрального показника 
фінансової стійкості підприємств складе величину 0,0818; за рахунок росту 
коефіцієнта маневреності власного оборотного капіталу на 0,709 реалізація 
частинного резерву приросту показника Х3 підприємства-аутсайдера 
дорівнюватиме 0,4086; за рахунок зниження коефіцієнта фінансового ризику на 
0,1564 реалізація частинного резерву приросту інтегрального показника 
фінансової стійкості відстаючого підприємства ДП «Одеський КХП» 
дорівнюватиме 0,008. 

У результаті проведених розрахунків, можна стверджувати, що у випадку 
реалізації зазначених резервів досліджуване підприємство досягне значення 
інтегрального показника Х3 на рівні 0,53911 (-0,0983 + 0,63741). 

Аналогічно розраховуються резерви підвищення інтегрального показника 
фінансової стійкості інших відстаючих комбінатів хлібопродуктів  у розрізі 
окремих коефіцієнтів фінансової стійкості й надаються конкретні рекомендації 
щодо реалізації потенційних можливостей росту групового фактора інвестиційної 
привабливості, що вивчається. 

Проаналізуємо також показники ліквідності одного з передових 
підприємств – ДП «Куліндорівський КХП» (табл. 15). 

Таблиця 15 
Порівняльний аналіз підприємства-лідера (ДП «Куліндорівський 

КХП») та підприємств-аутсайдерів за рівнем інтегрального показника 
фінансової стійкості на базі моделі (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основі розрахунків табл. 15 ми приходимо до наступних висновків. 
На ДП «Куліндорівський КХП» величина всіх чотирьох досліджуваних 

чинників-симптомів фінансової стійкості краща за аналогічні середні показники 
підприємств-аутсайдерів, тому воно отримало ефект у вигляді додаткової 
величини інтегрального показника Х3 в розмірі 1,7048. При цьому за рахунок 
вищого коефіцієнта абсолютної автономії реалізація частинного ефекту у вигляді 
додаткового приросту інтегрального показника фінансової стійкості на 

 Змінні ДП 
«Куліндо-
рівський 
КХП» 

Середні 
значення 
змінних 
за групою 
аутсайдерів 

Різниця 
середніх 
значень 

 
(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Ефект 
 (резерв) 

 
 

(гр. 4 × гр. 5) 
1     2      3      4     5      6 
х31 0,828 0,3526 0,4754 1,33295 0,63368 
х32 0,847 0,412 0,435 1,34083 0,58326 
х33 0,228 -0,1486 0,3766 0,57631 0,21704 
х35 0,208 5,4966 -5,2886 -0,0512 0,27078 
Х3 0,9503 -0,75468 1,70498 - 1,70476 
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досліджуваному підприємстві-лідері складає величину 0,6337; за рахунок більш 
високого коефіцієнта стійкої автономії реалізація частинного ефекту у вигляді 
додаткового приросту показника Х3 дорівнює 0,5833; за рахунок коефіцієнта 
маневреності власного оборотного капіталу реалізація частинного ефекту у 
вигляді додаткового приросту інтегрального показника фінансової стійкості 
складає величину 0,217; за рахунок більш низького коефіцієнта фінансового 
ризику реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового приросту показника 
Х3 складає величину 0,2708. 

5. Знаходження точкового та інтервального прогнозів інтегрального 
показника фінансової стійкості Х3 на основі побудованого рівняння регресії (4) 
здійснюється аналогічно прогнозування ліквідності, тобто у разі завдання 
відповідних проектних значень коефіцієнтів абсолютної і стійкої автономії, 
маневреності власного оборотного капіталу і фінансового ризику. Наведемо його 
кінцеві результати. 

Нехай, як і в попередньому прикладі, у Південному регіоні України 
будується новий комбінат хлібопродуктів з наступними проектними значеннями 
чинників-симптомів: хП31 = 0,9; хП32 = 0,9; хП33 = 0,4; хП35 = 0,2. Тобто за своїми 
майбутніми показниками фінансової стійкості він буде конкурувати з двома 
найкращим лідером сукупності 12 підприємств зернопереробного комплексу – 
ВАТ «Кулєвчанський КХП» і ДП «Куліндоровський КХП». 

В результаті розрахунків, проведених в системі системи STATISTICA за 
формулами (2), (3), ми дійшли наступних висновків. Якщо залежності і 
взаємозв’язки між рівнем інтегрального показника фінансової стійкості та 
відповідними чинниками-симптомами 3-го рівня ієрархії, які спостерігалися 
на досліджуваній сукупності 12 КХП, збережуться й надалі, то для нового 
підприємства з запроектованими показниками абсолютної та стійкої 
автономії, маневреності власного оборотного капіталу і фінансового ризику 
груповий фактор «фінансова стійкість» слід очікувати на рівні 1,2166. 
Причому з достовірністю 95 % можна стверджувати, що майбутній рівень 
інтегрального показника, який вивчається, буде знаходитися в межах від 
1,2155 до 1,2176. 

Аналогічно проводиться дослідження ділової активності підприємств, що 
вивчаються, за даними табл. 5 із застосуванням системи STATISTICA, модуля 
«Множинна регресія» (Multiple Regression) [8], [9]. Наведемо лише основні його 
результати. 

Розрахунки на персональному комп’ютері дозволили отримати наступне 
рівняння регресії: 

 
х4 = 1,102533 – 2,25253 х41 + 0,043953 х45 + 0,018175 х46 + 0,144624 х47 – 0,00112 х49,   (5) 

 
де            x4 – розрахункове за моделлю значення інтегрального показника ділової 
                       активності досліджуваних підприємств; 

  х41 – витрати операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції, 
          грн.; 
  х45 – коефіцієнт  оборотності дебіторської  заборгованості; 
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  х46 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; 
  х47 – коефіцієнт оборотності оборотних активів; 
  х49 – тривалість операційного циклу, днів. 

 
Рівняння (5) є точним, надійним і адекватним досліджуваному 

економічному явищу. Знаки його коефіцієнтів повністю узгоджуються з 
теоретичними уявленнями про напрямок залежності фінансової  стійкості 
промислового підприємства з коефіцієнтами абсолютної, стійкої автономії, 
маневреності власного оборотного капіталу та фінансового ризику. 

1. Вільний член моделі (5) a0 = 1,102533 економічного тлумачення не має, 
тому що в область визначення чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії х41, х45, х46, 
х47, х49  не входить нульове або близьке до нуля значення.  

2. Коефіцієнти регресії a41, a45, a46, a47, a47 рівняння (5) показують, що з 
ростом: 

- коефіцієнта оборотності дебіторської  заборгованості на одиницю 
інтегральний показник ділової активності досліджуваних підприємств 
підвищується в середньому на 0,044;  

- коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості на одиницю 
інтегральний показник ділової активності досліджуваних підприємств 
підвищується в середньому на 0,0182; 

- коефіцієнта оборотності оборотних активів на одиницю інтегральний 
показник ділової активності досліджуваних підприємств підвищується в 
середньому на 0,1446. 

А зі зниженням: 
- витрат операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції на одну 

гривню інтегральний показник ділової активності досліджуваних підприємств 
підвищується в середньому на 2,2525; 

- тривалості операційного циклу на один день інтегральний показник 
ділової активності досліджуваних підприємств підвищується в середньому на 
0,0011. 

В даній виборці домінуючу роль у визначенні рівня ділової активності 
досліджуваних підприємств відіграє показник витрат операційної діяльності на 1 
грн. реалізованої продукції, вагомість якого суттєво перевищує вагомість усіх 
інших коефіцієнтів. 

3. Розрахунок бета-коефіцієнтів моделі (5), (β41 = -0,2543; β45 = 0,21411; β56 = 
0,2105; β47 = 0,2416; β49 = -0,2248), показав, що резерви росту інтегрального 
показника ділової активності досліджуваних підприємств у розрізі окремих 
чинників-симптомів не дуже відрізняються один від одного.  

4. Для визначення величини резервів підвищення інтегрального показника 
ділової активності досліджуваних підприємств на основі порівняльного аналізу 
об'єктів-лідерів і об'єктів-аутсайдерів за допомогою коефіцієнтів регресії рівняння 
(5) розіб’ємо всю сукупність 12 комбінатів хлібопродуктів (табл. 5) на дві групи 
об’єктів: 

 1) передових, для яких Хi4 > 0; 
2) відстаючих, для яких Хi4 ≤ 0. 
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У результаті отримаємо дві таблиці – підприємств-лідерів (табл. 16) і 
підприємств-аутсайдерів (табл. 17). 

Таблиця 16 
 Передові підприємства зернопереробного комплексу України  

за рівнем інтегрального показника ділової активності 
 

№ 
з/п 

Підприємство Х4 
 

х41 х 45 х 46 х 47 х 49 

1 ВАТ «Білгород-Дністр.  КХП» 0,3853 0,657 4,731 7,699 3,63 98,59 
2 ДП «Куліндорівський КХП» 1,6065 0,628 19 30,907 4,212 78,296 
3 ВАТ «Миколаївський КХП» 0,016 0,729 4,272 7,539 2,62 132,73 
4 ВАТ «Новокаховський КХП» 1,3075 0,601 8,156 17,209 6,545 52,919 
5 ВАТ «Херсонський КХП» 0,9661 0,642 5,86 33,072 3,835 92,759 
6 ВАТ «Кулєвчанський КХП» 0,1169 0,716 7,999 2,474 2,557 124,52 
 Середнє значення 0,73305 0,66217 8,3365 16,4833 3,89983 96,6347

 
 

Таблиця 17 
 Відстаючі підприємства зернопереробного комплексу України  

 за рівнем інтегрального показника ділової активності 
 

 
Таким чином, до груп лідерів та аутсайдерів увійшло по шість комбінатів 

хлібопродуктів. Також, як і в попередньому випадку переліки передових і 
відстаючих об’єктів, визначених за різними груповими факторами, не 
співпадають.  

Розрахунок резервів росту інтегрального показника ділової активності для 
підприємств-аутсайдерів і вже досягнутий ефект для підприємств-лідерів 
проведемо в аналітичній табл. 18.   

На основі розрахунків табл. 18 можна зробити наступні висновки. 
Для підприємств-аутсайдерів: 

- якщо середня величина чинників-симптомів х45, х46, х47 ділової 
активності відстаючих підприємств підвищиться, а показників х41, х49 знизиться й 
досягне середнього рівня підприємств-лідерів, то аутсайдери зможуть реалізувати 
резерви зростання інтегрального показника Х4 в розмірі 1,4668.  

-  

№ 
з/п 

Підприємство Х4 
 

х41 х 45 х 46 х 47 х 49 

1 ВАТ «Каланчакцький КХП» -0,0545 0,734 5,05 5,05 2,32 136,98 
2 ДП «Одеський КХП» -0,5329 0,828 4,614 0,743 1,706 209,01 
3 ВАТ «Сімферопольський КХП» -1,4564 0,921 0,669 0,633 0,646 554 
4 ВАТ «Урожайненський КХП» -0,6686 0,849 1,996 4,261 1,56 223,35 
5 ВАТ «Чубівський КХП» -1,6608 0,935 0,626 0,795 0,507 691,68 
6 ВАТ«Березінський КХП» -0,0252 0,707 3,795 1,26 2,817 118,46 
 Середнє значення -0,73305 0,829 2,7917 2,12367 1,59267 322,247
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Таблиця 18 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємств-аутсайдерів 
за рівнем інтегрального показника ділової активності на базі моделі (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При цьому за рахунок росту коефіцієнта оборотності дебіторської  

заборгованості на 5,5448 реалізація частинного резерву приросту інтегрального 
показника ділової активності відстаючих підприємств складе величину 0,3648; у 
результаті підвищення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості на 
14,3596 частинний резерв приросту  показника Х4 аутсайдерів складе величину 
0,261; за рахунок росту коефіцієнта оборотності оборотних активів на 2,3072 
реалізація частинного резерву приросту інтегрального показника ділової 
активності дорівнюватиме 0,3337. Крім того, в результаті зниження витрат 
операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції на 0,1668 грн. частинний 
резерв приросту інтегрального показника Х4 підприємств-аутсайдерів складе 
величину 0,3758, а в результаті зниження тривалості операційного циклу на 225,6 
днів частинний резерв приросту показника ділової активності даних підприємств 
складе величину 0,2527. 

Для підприємств-лідерів: 
- за рахунок того, що на передових об’єктах середня величина всіх 

досліджуваних чинників-симптомів ділової активності краща за аналогічні 
показники підприємств-аутсайдерів, то лідери отримали ефект у вигляді 
додаткової величини інтегрального показника Х4  в розмірі 1,4668. При цьому за 
рахунок вищого коефіцієнта оборотності дебіторської  заборгованості реалізація 
частинного ефекту у вигляді додаткового приросту показника ділової активності 
складає величину 0,24371; за рахунок більш високого коефіцієнта оборотності 
кредиторської заборгованості реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового 
приросту інтегрального показника ділової активності дорівнює 0,26099; за 
рахунок коефіцієнта оборотності оборотних активів реалізація частинного ефекту 
у вигляді додаткового приросту показника Х4 складає величину 0,33367. Крім 
того, за рахунок більш низьких витрат операційної діяльності на 1 грн. 
реалізованої продукції реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового 
приросту інтегрального показника ділової активності складає величину 0,37579, а 

   Змінні Середні 
значення змінних 

за групами 

Різниця 
середніх 
значень 

(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв  
(ефект) 

 
(гр. 4 × гр. 5) лідерів аутсайдерів 

1     2      3      4     5      6 
х41 0,66217 0,829 -0,16683 -2,25253 0,37579 
х45 8,3365 2,7917 5,544833 0,043953 0,24371 
х46 16,4833 2,12367 14,35963 0,018175 0,26099 
х47 3,89983 1,59267 2,307163 0,144624 0,33367 

х49 96,6347 322,247 -225,612 -0,00112 0,25269 
Х4 0,73305 -0,73305 1,4661 - 1,46684 

38



в результаті більш короткої тривалості операційного циклу реалізація частинного 
ефекту у вигляді додаткового приросту показника Х4 складає величину 0,25269. 

Проаналізуємо показники ділової активності самого відсталого 
підприємства – ДП «Одеський КХП» (табл. 19).  

Таблиця 19 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємства-аутсайдера 

(ДП «Одеський КХП») за рівнем інтегрального показника ділової активності 
на  базі моделі (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вивчення даних табл. 19 дає змогу дійти наступних висновків. 
Якщо  величина трьох чинників-симптомів х45, х46, х47 ділової активності  ДП 

«Одеський КХП» підвищиться, а х41, х49  –  знизиться і досягне середнього рівня 
підприємств-лідерів, то воно зможе реалізувати резерви зростання інтегрального 
показника Х4 в розмірі 1,2664. При цьому за рахунок росту коефіцієнта 
оборотності дебіторської  заборгованості на 3,7225 реалізація частинного резерву 
приросту інтегрального показника ділової активності підприємств складе 
величину 0,1636; у результаті підвищення коефіцієнта оборотності кредиторської 
заборгованості на 15,74 частинний резерв приросту  показника Х4 підприємств 
складе величину 0,2861; за рахунок росту коефіцієнта оборотності оборотних 
активів на 2,1938 реалізація частинного резерву приросту інтегрального 
показника ділової активності підприємств дорівнюватиме 0,3173. Крім того, в 
результаті зниження витрат операційної діяльності на 1 грн. реалізованої 
продукції на 0,1658 грн. частинний резерв приросту інтегрального показника 
ділової активності підприємств складе величину 0,3735, а в результаті скорочення 
тривалості операційного циклу на 112,4 днів частинний резерв приросту 
показника Х4 підприємств складе величину 0,1259.  

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що у випадку реалізації 
зазначених резервів досліджуване підприємство досягне значення інтегрального 
показника Х4 на рівні 0,73348  (- 0,5329 + 1,26638). 

Аналогічно розраховуються резерви підвищення інтегрального показника 
ділової активності інших відстаючих комбінатів хлібопродуктів  у розрізі окремих 
коефіцієнтів фінансової стійкості й надаються конкретні рекомендації щодо 
реалізації потенційних можливостей росту групового фактора інвестиційної 
привабливості, що вивчається. 

Змінні 
 

Середні 
значення 
змінних за 

групою лідерів 

ДП 
«Одеський 
КХП» 

Різниця 
середніх 
значень 

(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв 
(ефект) 

 
(гр. 4 × гр. 5) 

1     2      3      4     5 6 
х41 0,66217 0,828 -0,16583 -2,25253 0,37354 
х45 8,3365 4,614 3,7225 0,043953 0,16362 
х46 16,4833 0,743 15,7403 0,018175 0,28608 
х47 3,89983 1,706 2,19383 0,144624 0,31728 
х49 96,6347 209,013 -112,378 -0,00112 0,12586 
Х4 0,73305 -0,5329 1,26595 - 1,26638 
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Проаналізуємо також показники ділової активності одного з передових 
підприємств – ДП «Куліндорівський КХП» (табл. 20). 

Таблиця 20 
Порівняльний аналіз підприємства-лідера (ДП «Куліндорівський КХП»)  

та підприємств-аутсайдерів за рівнем інтегрального показника  
ділової активності на базі моделі (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основі розрахунків табл. 20 ми приходимо до наступних висновків. 
На ДП «Куліндорівський КХП» величина всіх п’яти досліджуваних 

чинників-симптомів ділової активності краща за аналогічні середні показники 
підприємств-аутсайдерів. Нагадаємо, що дане підприємство є абсолютним 
лідером сукупності 12 досліджуваних комбінатів хлібопродуктів за показником 
Х4. Тому воно отримало вагомий ефект у вигляді додаткової величини 
інтегрального показника ділової активності у розмірі 2,3404.  

При цьому за рахунок вищого коефіцієнта оборотності дебіторської  
заборгованості реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового приросту 
групового фактора Х4 складає величину 0,7125; за рахунок більш високого 
коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості реалізація частинного 
ефекту у вигляді додаткового приросту інтегрального показника ділової 
активності дорівнює 0,5231; за рахунок коефіцієнта оборотності оборотних 
активів реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового приросту показника 
Х4 складає величину 0,3788.  

Крім того, за рахунок більш низьких витрат операційної діяльності на  1 
грн. реалізованої продукції частинний ефект у вигляді додаткового приросту 
інтегрального показника ділової активності склав величину 0,4528, а в результаті 
скорочення тривалості операційного циклу частинний ефект у вигляді 
додаткового приросту показника Х4 склав величину 0,2732. 

5. Знаходження точкового та інтервального прогнозів інтегрального 
показника ділової активності Х4 на основі побудованого рівняння регресії (5) 
здійснюється аналогічно прогнозування ліквідності й фінансової стійкості за 
умови завдання відповідних проектних значень чинників-симптомів х41, х45, х46, 
х47, х49.  

Змінні 
 

ДП 
«Куліндо-
рівський 
КХП» 

Середні 
значення 

змінних за групою
аутсайдерів 

Різниця 
середніх 
значень 

(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Ефект 
 (резерв) 

 
(гр. 4 × гр. 5)

1     2 3      4      5    6 
х41 0,628 0,829 -0,201 -2,25253 0,45276 
х45 19,001 2,7917 16,2093 0,043953 0,71245 
х46 30,907 2,12367 28,78333 0,018175 0,52314 
х47 4,212 1,59267 2,61933 0,144624 0,37882 
х49 78,296 322,247 -243,951 -0,00112 0,27323 
Х4 1,6065 -0,73305 2,33955 - 2,34039 
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Нехай, для нового комбінату хлібопродуктів проектні значення екзогенних 
змінних наступні: хП41 = 0,6; хП45 = 20,0; хП46 = 31,0; хП47 = 5,0; хП49 = 75,0. 
Підставляючи в модель (5) проектні значення чинників-симптомів і 
використовуючи формули (2), (3), за допомогою системи STATISTICA, модуля 
«Множинна регресія» (Multiple Regression) знаходимо точковий прогноз 1,8328 і 
нижню (1,8327) та верхню границю (1,8330) 95 % довірчого інтервалу прогнозу 
інтегрального показника Х4. 

Це означає, що новий комбінат хлібопродуктів перевершить лідера за 
рівнем інтегрального показника ділової активності, який у 2008 р. мав оцінку 
даного групового фактора на рівні 1,6065.   

І на останнє, володіючи оцінками трьох групових факторів інвестиційної 
привабливості досліджуваних підприємств борошномельно-круп’яної галузі 
Півдня України (чинниками-симптомами 2-го рівня ієрархії), розглянемо КРА 
самого інтегрального показника 1-го рівня ієрархії Y. 

Використовуючи систему STATISTICA, модуль «Множинна регресія» 
(Multiple Regression), ми розраховали наступне рівняння регресії: 

 
у =  0,30343 Х2 + 0,47704 Х3 + 0,43314 Х4 ,                              (6) 

 
де        у  –  розрахункове за моделлю значення інтегрального показника 
                    інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств; 
           Х2  –  інтегрального показник ліквідності; 
           Х2  –  інтегрального показник фінансової стійкості; 
           Х2  –  інтегрального показник ділової активності. 
 

Оскільки фактичні значення інтегрального показника інвестиційної 
привабливості комбінатів хлібопродуктів були побудовані в результаті 
факторизації трьох чинників-симптомів 3-го рівня ієрархії Х2, Х3, Х4, то між 
ендогенною ознакою Y і екзогенними змінними існує практично функціональний 
зв'язок (коефіцієнт множинної кореляції R ≈ 1). Внаслідок цього рівняння (6) є 
точним, надійним і адекватним досліджуваному економічному явищу. Знаки його 
коефіцієнтів повністю узгоджуються з теоретичними уявленнями про напрямок 
залежності інвестиційної привабливості промислового підприємства від рівнів 
його ліквідності,  фінансової стійкості та ділової активності. 

1. Вільний член моделі (6) a0 = 0, оскільки оцінки всіх чотирьох 
інтегральних показників (Y, Х2, Х3, Х4) представляють собою стандартизовані 
величини. В цьому випадку гіперплощина регресії проходить через початок 
координат, тобто точку 0. 

2. Коефіцієнти регресії рівняння (6) в даній ситуації співпадають з бета-
коефіцієнтами моделі: a2 = β2 = 0,30343; a3 = β3 = 0,47704; a4 = β4 = 0,43314. Це 
означає, по-перше, що на даній виборці провідну роль у формуванні рівня 
інвестиційної привабливості комбінатів хлібопродуктів відіграє показник 
фінансової стійкості, вагомість якого перевищує вагомості двох інших 
економічних ознак. Друге місце посідає показник ділової активності і третє – 
показник ліквідності. 
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По-друге, вказані вагомості отриманих оцінок групових факторів Х2, Х3, Х4 
сигналізують про те, що приховані резерви росту інвестиційної привабливості 
досліджуваних підприємств ранжирувані саме пропорційно величинам β2, β3, β4. 

3. Для розрахунку резервів підвищення інтегрального показника 
інвестиційної привабливості комбінатів хлібопродуктів на основі порівняльного 
аналізу об'єктів-лідерів і об'єктів-аутсайдерів за допомогою коефіцієнтів регресії 
рівняння (6), перш за все, розіб’ємо всю сукупність досліджуваних підприємств 
на дві групи об’єктів: 

1) передових, для яких Y i > 0; 
2) відстаючих, для яких Y i ≤ 0. 
Тут 0 є середнім значенням інтегрального показника інвестиційної 

привабливості, оскільки сума стандартизованих значень Y i дорівнює нулю. 
В результаті отримаємо дві таблиці – підприємств-лідерів (табл. 21) і 

підприємств-аутсайдерів (табл. 22). 
Таблиця 21 

 Передові підприємства зернопереробного комплексу України  
за рівнем інтегрального показника інвестиційної привабливості 
№ 
п/п Підприємства Y X2 X3 X4 

1 ВАТ «Калакчацький КХП» 0,08165 0,15146 0,1243 -0,0545 
2 ДП «Куліндоровський КХП» 1,15596 0,02231 0,9503 1,60654 
3 ВАТ «Новокаховський КХП» 0,94705 0,03712 0,7745 1,30747 
4 ВАТ «Херсонський КХП» 0,67655 -0,0466 0,57069 0,96607 
5 ВАТ «Кулєвчанський КХП» 1,43804 2,99549 1,00297 0,11694 
 Середнє значення 0,859849 0,631956 0,684552 0,788504

 

Таблиця 22 

 Відстаючі підприємств зернопереробного комплексу України  
за рівнем інтегрального показника інвестиційної привабливості 

 
Таким чином, до групи лідерів увійшло п’ять комбінатів хлібопродуктів, а 

до групи аутсайдерів – сім.   

№ 
п/п Підприємства Y X2 X3 X4 

1. ВАТ «Бєлгород-Дністр. КХП» -0,0314 -0,448 -0,1308 0,38532 
2 ВАТ «Миколаївський КХП» -0,0425 -0,2456 0,05257 0,01596 
3 ДП «Одеський КХП» -0,6025 -1,0702 -0,0983 -0,5329 
4 ВАТ «Симферопольський КХП» -0,9488 -0,2572 -0,5029 -1,4564 
5 ВАТ «Урожайненський КХП» -0,1864 -0,1286 0,29807 -0,6686 
6 ВАТ «Чубівський КХП» -2,2029 -0,5244 -2,7764 -1,6608 
7 ВАТ «Берєзінський КХП» -0,2848 -0,4859 -0,2651 -0,0252 
 Середнє значення -0,61418 -0,45141 -0,48898 -0,56322 
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Розрахунок резервів росту інтегрального показника інвестиційної 
привабливості для підприємств-аутсайдерів і вже досягнутий ефект для 
підприємств-лідерів проведемо в аналітичній табл. 23.     

Таблиця 23 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємств-аутсайдерів  

за рівнем інтегрального показника інвестиційної привабливості  
на базі моделі (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі розрахунків табл.23 можна зробити наступні висновки. 

Для підприємств-аутсайдерів: 
- якщо середня величина всіх трьох групових факторів інвестиційної 
привабливості відстаючих комбінатів хлібопродуктів підвищиться і досягне 
середнього рівня підприємств-лідерів, то вони зможуть реалізувати резерви 
зростання інтегрального показника Y в розмірі 1,47403; при цьому за рахунок 
росту ліквідності на 1,0834 реалізація частинного резерву приросту інтегрального 
показника інвестиційної привабливості підприємств складе величину 0,3287; в 
результаті підвищення фінансової стійкості на 1,1735 частинний резерв приросту 
інтегрального показника Y підприємств складе величину 0,5598; за рахунок росту 
ділової активності на 1,3517 реалізація частинного резерву приросту 
інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств дорівнюватиме 
0,5855. 

Для підприємств-лідерів: 
- за рахунок того, що на передових об’єктах середня величина всіх досліджуваних 
групових факторів інвестиційної привабливості перевищує аналогічні показники 
підприємств-аутсайдерів, то лідери отримали ефект у вигляді додаткової 
величини інтегрального показника Y в розмірі 1,2025; при цьому за рахунок 
вищого рівня ліквідності реалізація частинного ефекту у вигляді додаткового 
приросту інтегрального показника інвестиційної привабливості складає величину 
0,3287; за рахунок більш високої фінансової стійкості реалізація частинного 
ефекту у вигляді додаткового приросту інтегрального показника Y  дорівнює 
0,5598; за рахунок підвищеної ділової активності реалізація частинного ефекту у 
вигляді додаткового приросту інтегрального показника інвестиційної 
привабливості складає величину 0,5855. 

Проаналізуємо показники інвестиційної привабливості одного з відстаючих 
підприємств – ДП «Одеський КХП» (табл. 24).  

На основі розрахунків табл. 24 можна зробити такі висновки. 

Змінні 

Середні 
значення змінних 

за групами 

Різниця 
середніх 
значень 

 
(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв  
(ефект) 

 
 

(гр. 4 × гр. 5) лідерів аутсайдерів 
1          2           3           4          5            6 
Х2 0,631956 -0,45141 1,083366 0,3034316 0,328727 
Х3 0,684552 -0,48898 1,173532 0,4770401 0,559822 
Х4 0,788504 -0,56322 1,351724 0,4331363 0,585481 
Y 0,859849 -0,61418 1,474029 – 1,47403 
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Таблиця 24 
Порівняльний аналіз підприємств-лідерів та підприємства-аутсайдера  

(ДП «Одеський КХП») за рівнем інтегрального показника інвестиційної 
привабливості на базі моделі (6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Якщо середня величина всіх трьох групових факторів інвестиційної 

привабливості ДП «Одеський КХП» підвищиться і досягне середнього рівня 
підприємств-лідерів, то воно зможе реалізувати резерви зростання інтегрального 
показника Y в розмірі 1,4623; при цьому за рахунок росту  ліквідності на 1,7022 
реалізація частинного резерву приросту інтегрального показника інвестиційної 
привабливості підприємства-аутсайдера складе величину 0,5165; в результаті 
підвищення рівня фінансової стійкості на 0,7829 частинний резерв приросту 
показника Y складе величину 0,3735; за рахунок росту ділової активності на 
1,3214 реалізація частинного резерву приросту інтегрального показника 
інвестиційної привабливості відстаючого підприємства ДП «Одеський КХП» 
дорівнюватиме 0,5724. 

Проаналізуємо також показники інвестиційної привабливості одного з 
передових підприємств – ДП «Куліндоровський КХП» (див. табл. 25). 

Таблиця 25 
Порівняльний аналіз підприємства-лідера (ДП «Куліндоровський КХП») та 
підприємств-аутсайдерів за рівнем інтегрального показника інвестиційної 

привабливості на базі моделі (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі розрахунків табл. 25 ми приходимо до наступних висновків. 
Оскільки на ДП «Куліндоровський КХП» величина всіх трьох 

досліджуваних групових факторів інвестиційної привабливості перевищує 

 Змінні Середні 
значення 
змінних 
за групою 
лідерів 

ДП 
«Одеський 
КХП» 

Різниця 
середніх 
значень 

 
(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Резерв  
 
 
 

(гр. 4 × гр. 5)
1          2           3           4          5           6 
Х2 0,631956 -1,0702 1,702156 0,3034316 0,5164879 
Х3 0,684552 -0,0983 0,782852 0,4770401 0,3734518 
Х4 0,788504 -0,53294 1,321444 0,4331363 0,5723654 
Y 0,859849 -0,6025 1,462349 – 1,4623051 

 Змінні 
 

ДП 
«Куліндо-
ровський 
КХП» 

Середні 
значення 
змінних 
за групою 
аутсайдерів 

Різниця 
середніх 
значень 

 
(гр. 2 – гр.3)

Коефі- 
цієнти 
регресії 

Ефект 
 (резерв) 

 
 

 (гр. 4 × гр. 5) 
1          2            3           4          5            6 
Х2 0,02231 -0,45141 0,47372 0,3034316 0,14374 
Х3 0,9503 -0,48898 1,43928 0,4770401 0,68659 
Х4 1,60654 -0,56322 2,16976 0,4331363 0,93980 
Y 1,15596 -0,61418 1,77014 – 1,77013 
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аналогічні середні показники підприємств-аутсайдерів, то воно отримало ефект у 
вигляді додаткової величини інтегрального показника Y в розмірі 1,7701; при 
цьому за рахунок вищого рівня ліквідності реалізація частинного ефекту у вигляді 
додаткового приросту інтегрального показника інвестиційної привабливості 
складає величину 0,14374; за рахунок більш високої фінансової стійкості 
додатковий приріст Y дорівнює 0,6866; за рахунок максимальної ділової 
активності по сукупності досліджуваних КХП додатковий приріст інвестиційної 
привабливості дорівнює 0,9398.  

4. Побудуємо тепер точковий та інтервальний прогноз інтегрального 
показника Y на основі отриманого рівняння регресії (6) для двох підприємств:  

1) нового комбінату хлібопродуктів, який проектується у Південному 
регіоні України з вище визначеними майбутніми значеннями групових факторів 
інвестиційної привабливості;  

2) для одного з аутсайдерів – ДП «Одеський КХП» при умові реалізації ним 
усіх виявлених резервів підвищення групових факторів Х2,  Х3, Х4. 

Причому, перший з прогнозів здійснимо у трьох сценаріях: а) 
песимістичному – для нижньої границі інтервальної оцінки групових факторів; б) 
середньому – для точкової оцінки групових факторів, в) оптимістичному – для 
верхньої границі інтервальної оцінки групових факторів (див. рис. 6).    

Як було зазначено вище, за своїми проектними показниками ліквідності, 
фінансової стійкості та ділової  активності новий комбінат хлібопродуктів складе 
конкуренцію найкращим лідерам сукупності 12 підприємств зернопереробного 
комплексу, що досліджуються, – ВАТ «Кулєвчанський КХП» і ДП 
«Куліндоровський КХП». Його прогнозовані значення групових факторів 
інвестиційної привабливості складають: ХП2 = 3,1086 (95 % довірчий інтервал від  
3,1079 до 3,1093); ХП3 = 1,2166 (95 % довірчий інтервал від 1,2155 до 1,2176); ХП4 
= 1,8328 (95 % довірчий інтервал від 1,8327 до 1,8330). 

Підставляючи в модель (6) проектні значення групових факторів і 
використовуючи формули (2), (3), за допомогою системи STATISTICA, модуля 
«Множинна регресія» (Multiple Regression) знаходимо точкові прогнози і нижні та 
верхні границі 95 % довірчих інтервалів прогнозів Y для кожного з трьох 
сценаріїв розвитку економічного явища, що досліджується. 

Таким чином, якщо залежності і взаємозв’язки між рівнем інтегрального 
показника інвестиційної привабливості та відповідними груповими факторами 
(оцінками чинників-симптомів 2-го рівня ієрархії), які спостерігалися на 
досліджуваній сукупності 12 КХП, збережуться й надалі, то для нового 
підприємства з прогнозованими показниками ліквідності, фінансової стійкості і 
ділової активності інтегральний показник Y слід очікувати при: 

а) найгіршому сполученні обставин на рівні 2,316693, причому з 
достовірністю 95 % можна стверджувати, що майбутній рівень інтегрального 
показника, який вивчається, буде знаходитися в межах від 2,316677 до 2,316708; 

б) середньому сполученні обставин на рівні 2,317473, причому з 
достовірністю 95 % можна стверджувати, що майбутній рівень інтегрального 
показника інвестиційної привабливості буде знаходитися в межах від  2,317458 до 
2,317489; 
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в) найкращому сполученні обставин на рівні 2,318249, причому з 
достовірністю 95 % можна стверджувати, що майбутній рівень інтегрального 
показника, який вивчається, буде знаходитися в межах від 2,318234 до 2,318265. 

 
               Песимістичний                        Середній                            Оптимістичний 
                  прогнозний                         прогнозний                            прогнозний 
                    сценарій                               сценарій                                 сценарій 

                (                          )             (                         )             (                            ) 
               2,316677   2,316693   2,316708   2,317458   2,317473   2,317489   2,318234   2,318249   2,318265     Y 

Рис. 6 – Результати сценарного прогнозування інтегрального показника 
інвестиційної привабливості нового КХП 

 
Це означає, що при будь-якому сценарію розвитку подій новий комбінат 

хлібопродуктів перевершить найкращого лідера за рівнем інтегрального 
показника інвестиційної привабливості, оскільки ВАТ «Кулєвчанський КХП» мав 
у 2008 р. оцінку даної латентної ознаки на рівні 1,43804.   

Здійснимо тепер точкове та інтервальне прогнозування інтегрального 
показника Y на основі отриманого рівняння регресії (6) для одного з аутсайдерів 
(ДП «Одеський КХП») при умові реалізації ним усіх виявлених вище резервів 
підвищення групових факторів – ліквідності, фінансової стійкості, ділової 
активності, тобто при ХП2 = 0,80133,  ХП3 = 0,53911, ХП4 = 0,73348. 

Підставляючи в модель (6) можливі значення групових факторів і 
використовуючи формули (2), (3), за допомогою системи STATISTICA, модуля 
«Множинна регресія» (Multiple Regression) знаходимо точковий прогноз і нижню 
та верхню границі 95 % довірчого інтервалу прогнозу Y для інтегрального 
показника інвестиційної привабливості ДП «Одеський КХП». 

Таким чином, якщо залежності і взаємозв’язки між рівнем інтегрального 
показника інвестиційної привабливості та відповідними груповими факторами 
(оцінками чинників-симптомів 2-го рівня ієрархії), які спостерігалися на 
досліджуваній сукупності 12 КХП, збережуться й надалі, то для ДП «Одеський 
КХП» з можливими прогнозованими показниками ліквідності, фінансової 
стійкості і ділової активності інтегральний показник Y слід очікувати на рівні 
0,818029, причому з достовірністю 95 % можна стверджувати, що майбутній 
рівень інтегрального показника, який вивчається, буде знаходитися в межах від 
0,818024 до 0,818034. 

Враховуючи те, що фактичне значення показника Y для ДП «Одеський 
КХП» знаходилося в 2008 р. на рівні -0,60245, приходимо до наступного 
висновку: якщо досліджуване підприємство використає всі виявлені резервів 
підвищення групових факторів (ліквідності, фінансової стійкості, ділової 
активності), то воно має реальну можливість підвищити значення свого 
інтегрального показника інвестиційної привабливості на величину 1,42048 
[0,81803 – (-0,60245)].  
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Отже, в разі вказаного розвитку подій досліджуваний комбінат 
хлібопродуктів за рівнем економічної ознаки, що вивчається, зможе з четвертої 
групи аутсайдерів перейти до другої групи підприємств-середняків.  
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1.2 ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ    
ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

Подальший розвиток української економіки, її місце у світовому 
господарстві епохи глобалізації та трансформації, вирішення гострих соціально-
економічних проблем наших співвітчизників значною мірою залежать від обсягів, 
спрямованості  та ефективного використання інноваційно-інвестиційних потоків у 
країні. Отже, регулювання та управління інвестиційною діяльністю та пов’язаних 
з нею економічних процесів займає ключове місце у вирішенні проблем 
структурної перебудови економіки України, активізації науково-технічного 
прогресу, підвищенні ефективності діяльності підприємств. Проблема залучення 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій у реальний сектор економіки завжди була 
актуальною, питанням реального виживання та розвитку. Інвестиції є 
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найвагомішим чинником економічного зростання, складною економічною 
категорією, яка характеризується багатогранністю, виступає каталізатором у 
процесі розширеного відтворення та лежить в основі відносин, які складаються на 
інвестиційному ринку. Інвестиційна стратегія є однією із складових розвитку 
потенціалу інноваційно-інвестиційної сфери Одеського регіону.    

Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових 
суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності 
формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і у сфері їх 
просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню 
інновацій – суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної 
діяльності. Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення 
споживчого попиту в певних товарах чи послугах. Пошук цієї ідеї є реакцією 
підприємців на зменшення доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням 
певного сегмента ринку відповідними товарами. Можливість створення та 
використання  інновації суб’єктами господарювання залежить від загального 
рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим 
радикальнішою є ідея, взята за основу інновації, тим довшим буде її життєвий 
цикл і більшим ефект від її комерціалізації.  Це робить проблему теоретичного 
обґрунтування інноваційно-інвестиційної політики, формування фінансового 
механізму  підприємства, економко-статистичної оцінки інноваційної діяльності 
промислових підприємств  надзвичайно актуальною.  

Вплив інновацій на соціально-економічний розвиток суспільства 
досліджували багато вчених. Представники більшості інноваційних теорій 
наголошували на тому, що характер основних економічних процесів у 
довгостроковому періоді великою мірою залежить від особливостей науково-
технічного прогресу. Активна інноваційна діяльність підприємницьких структур 
формує інноваційний тип розвитку певного регіону і сприяє його загальному 
соціально-економічному розвитку. Розуміння природи економічних спадів та 
зростань, причин постійних коливань ділової активності необхідне для 
формування інноваційної політики кожного  регіону.  

Проведене нами дослідження генезису інноваційно-підприємницьких теорій    
дозволило виділити певні етапи розвитку інноваційної діяльності та провести 
аналіз щодо її залежності від економічної ситуації. Слід зазначити такі теорії: 

 теорії циклічного економічного розвитку; 
 інноваційні теорії технологічних змін; 
 теорії технократичного суспільства; 
 сучасні концепції інноваційного розвитку [1, с.40-56]. 
В економічній літературі останніх років багато приділено уваги питанням 

інноваційної діяльності, інноваційно-інвестиційного менеджменту тощо. Так, 
проблемами стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 
займаються науковці, серед яких слід виділити П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів, В.М. 
Гриньову, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, М.А. Йохна, В.В. Стадніка, Д.М. Черваньова. 
Автори одностайно стверджують, що впровадження інновацій стимулює якісні 
перетворення у виробництві, які, у свою чергу, є поштовхом до наступних змін у 
досягненні досконалості. Проблемами розвитку інвестиційної діяльності та 
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інвестиційної привабливості підприємств займаються вчені-економісти М.П. 
Денисенко, П. Друкер, В.В. Бочаров, І.О. Бланк, Ю.В. Багатіна, В.О. Швандар, 
Н.А. Хрущ та ін. Аналіз останніх наукових праць  свідчить про наявність 
результатів комплексних досліджень щодо розвитку та впровадження елементів 
інноваційно-інвестиційного механізму, удосконалення інвестиційного клімату, 
певних економіко-статистичних розрахунків.    

Отже, питання стратегічного планування і управління розвитком інновацій, 
інвестиційної діяльності, розробки фінансово-економічного механізму є 
достатньо опрацьованими. Слід зазначити, що значна увага приділяється 
проблемам управління інноваційно-інвестиційними  процесами на рівні економіки 
країни та окремих галузей. Але деякі питання залишаються невизначеними, 
недостатньо обґрунтованими. Виникає потреба вдосконалення  та розширення  
дослідження цієї проблематики. Світовий досвід нагромадив значну кількість 
методів та прийомів інноваційно-інвестиційного аналізу, але їх застосування у 
вітчизняних умовах є проблемним, бо самі вони потребують подальшого 
вдосконалення. На думку автора, слід приділяти більшу увагу  дослідженню 
напрямків розвитку інноваційної діяльності та формуванню механізмів 
управління на рівні конкретних підприємств, з урахуванням їх особливостей, 
вдосконаленню методів економіко-статистичної оцінки результатів господарської 
діяльності що сприяє формуванню оцінки розвитку потенціалу промисловості 
Одеського регіону взагалі.   

Метою даної роботи є: 
 систематизація та класифікація інвестиційних проектів; 
 аналіз принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів; 
 розгляд існуючих методів фінансового аналізу, з точки зору визначення їх 
переваг, недоліків та можливостей приведення до специфічних умов 
української економіки; 

 визначення концептуальних підходів до методології  фінансово-економічної 
оцінки інвестиційного проекту; 

 обґрунтування підходів щодо стратегічного управління  інноваційною 
діяльністю промислових підприємств Одеського регіону; 

 проведення економіко-статистичного моніторингу інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємств регіону та виявлення перспектив його 
регіону.  
Проведена оцінка становлення та розвитку в Україні інвестиційної 

політики  дозволила виділити певні етапи інвестиційної політики в державі та 
провести аналіз щодо її залежності від економічної ситуації. 

1991-1993 рр. характеризуються становленням законодавчо-нормативної 
бази. Відбувається формування нової інвестиційної політики, пошук джерел 
інвестування (він характерний для всіх етапів). Прийняти нові Закони України у 
сфері інвестицій. 

1993-1996 рр. Продовжується становлення законодавчо-нормативної бази, 
проходить процес створення нової системи господарювання. Відбувається 
створення та становлення кредитної системи, розвивається підприємництво, 
запроваджена національна валюта, проходить процес приватизації. Прийнято 

49



Закон України від 19.03.1996 р., № 93/96 – ВР «Про режим іноземного 
інвестування» [2] та Декрет Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про режим 
іноземного інвестування» [3]. 

1997-2000 рр. Продовжується процес створення ринкової системи 
господарювання. Відчутна стабілізація економічної ситуації, активізація 
соціальної політики, сприяння активізації інвестиційного середовища. 

2000-2003 рр. Здійснюється процес створення  сприятливого інвестиційного 
клімату у державі, удосконалення інвестиційного законодавства. Прийнято 
Програму розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 рр., затверджену КМУ 
від  28 грудня 2001 р., № 1801  [4].  

 2003 р. – сьогодення. Ухвалено ще низку документів, які спрямовані на 
розвиток інвестиційної діяльності в Україні, які врегульовують проблеми 
іноземного інвестування. Прийнято Постанову про внесення змін до Програми 
розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 рр., затверджену КМУ від 
08.11.2006, № 1568 [4]. 

Процес реального інвестування здійснюється на основі інвестиційного 
проекту, а інвестиційна діяльність – на основі збігу інвестиційного попиту та 
пропозиції. Суб’єкти інвестиційної діяльності реалізують інвестиційний попит та 
пропозицію, вступаючи до певних економічних відносин через інвестиційний 
ринок.  

Головні цілі інвестиційного процесу – максимізація обсягу виробництва або 
мінімізація витрат, технічна ефективність проекту (максимальний прибуток) та 
оптимізація технічних та економічних аспектів, які повинні бути метою 
стратегічного планування бізнесу. Слід погодитись з думкою В.М. Гриньової та 
ін., що інвестиційний проект – це система організаційно-правових та 
розрахунково-фінансових документів, необхідних для виконання дій щодо 
впровадження різних форм реального інвестування [1, с.248].    

Процес розробки інвестиційного проекту від первісної ідеї до експлуатації 
підприємства може бути поданий як цикл, який включає три окремі фази:  

 передінвестиційну, де здійснюється вибір конкретного інвестиційного 
проекту (за формами реального інвестування), проводиться техніко-економічна та 
фінансова оцінки за критеріями щодо прийняття рішення;  

 інвестиційну, коли здійснюється безпосередньо реалізація обраного 
інвестиційного проекту;  

 постінвестиційну (експлуатаційну), коли відбувається експлуатація 
об’єкта інвестування. 

У світовій практиці інвестиційний проект є комплексом взаємопов’язаних 
заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей в умовах обмежених 
фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Життєвий цикл інвестиційного 
проекту має такі стадії: формулювання проекту, проектний аналіз, розробка 
проекту, його здійснення та оцінка результатів, ліквідація.  

Проектний аналіз – це методологія, яка дає змогу оцінити фінансові та 
економічні переваги проектів, а також альтернативні шляхи використання 
ресурсів з урахуванням макро- і мікроекономічних наслідків. 
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Інвестиційний проект – це  основний документ, що визначає необхідність 
здійснення реального інвестування, в якому в загальновизнаній послідовності 
його розділів подаються основні характеристики проекту та фінансові показники, 
пов’язані з його реалізацією. Інвестиційний проект дає змогу підприємству та 
потенційним інвесторам всебічно і комплексно оцінити його та обґрунтувати 
доцільність здійснення конкретних інвестицій [1, с.249]. 

Однозначного погляду щодо класифікації за ознаками інвестиційних 
проектів не існує. Інвестиційні проекти, які розробляються в розрізі окремих 
форм реального інвестування підприємства, класифікуються за певною низкою 
ознак. Узагальнимо у табличному вигляді систематизацію та класифікацію 
інвестиційних проектів (табл.1).  

Таблиця 1 
 Систематизація та класифікація інвестиційних проектів 

Класифікаційна ознака Види інвестиційних проектів 
1. Цілі інвестування Інвестиційні проекти, що забезпечують: 

- приріст обсягу продукції; 
- розширення асортименту або номенклатури продукції; 
- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції; 
- зниження собівартості продукції; 
- вирішення соціальних, економічних та інших завдань 

2. Рівень автономності 
реалізації: 

Інвестиційні проекти, що: 
- незалежні від реалізації інших проектів підприємства; 
- залежні від реалізації інших проектів підприємства 

3. Строк реалізації - Короткострокові (до 1 року) 
- Середньострокові (від 1 до 3 років) 
- Довгострокові (більш ніж 3 роки) 

4. Обсяг необхідних 
інвестиційних 
ресурсів 

- Невеликі ( до 100 тис. дол. США) 
- Середні (від 100 тис. до 1000 тис. дол. США) 
- Великі (понад 1000 тис. дол. США) 

5. Джерела 
фінансування 

- Зовнішні джерела (позика) 
- Внутрішні джерела (чистий прибуток, фонд розвитку підприємства) 
- Комбіновані джерела (змішані) 

6. Форма інвестування - Реальне інвестування (нове будівництво, реконструкція, 
модернізація, інноваційне інвестування) 
- Фінансове інвестування (власні, залучені, позикові кошти) 

 
Найбільш важливий етап у процесі прийняття інвестиційних рішень – 

оцінка ефективності реальних інвестицій (капіталовкладень). Від правильності й 
об'єктивності такої оцінки залежать терміни повернення вкладеного капіталу і 
перспективи розвитку підприємства. 

Розглянемо найважливіші принципи й методичні підходи, що 
використовуються  в міжнародній і вітчизняній практиці для оцінки ефективності 
реальних інвестиційних проектів, які узагальнимо в табл. 2. 

Узагальнюючи наукові пропозиції В.В. Бочарова та Н.А. Хрущ щодо 
фінансового оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів у 
вітчизняній практиці,  пропонуються  наступні основні методи [5, с.131]:  
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Таблиця 2 
Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів 

№ 
п/п Принцип оцінки Характеристика 

1 Оцінка повернення вкладеного 
капіталу на основі показника 
грошового потоку, що 
формується за рахунок  прибутку 
й амортизаційних відрахувань у 
процесі експлуатації проекту. 

Показник грошового потоку може застосовуватися 
для оцінки проектів  з  
диференціацією за окремими роками експлуатації 
об'єкта або як середньорічний. 

2 Обов'язкове приведення до 
справжньої вартості як 
вкладеного капіталу, так і 
величини грошових потоків. 

Процес інвестування здійснюється не одночасно, а 
проходить ряд етапів, що знаходить висвітлення в 
бізнес-плані інвестиційного проекту. Аналогічно 
повинна приводитися до справжньої вартості і сума 
грошового потоку (за окремими етапами його 
формування). 

3 Вибір диференційованого 
проекту (дисконту) у процесі 
дисконтування грошового 
потоку (приведення його  
дійсної вартості) для різних 
інвестиційних проектів. 

Розмір доходу від інвестицій (у формі грошового 
потоку) утворюється з урахуванням наступних факторів: 
середньої реальної дисконтної ставки, темпу інфляції, 
премії за низьку ліквідність інвестицій, премії за 
інвестиційний ризик. З  урахуванням  цих факторів   при   
порівнянні    проектів з різними рівнями ризику повинні 
застосовуватися при дисконтуванні неоднакові ставки 
відсотка. Більш висока ставка відсотка застосовується 
звичайно у проектах з великим рівнем ризику. 
Аналогічно при порівнянні декількох проектів з різними 
загальними періодами інвестування більш висока ставка 
відсотка  повинна застосовуватися у проектах з більш 
тривалим терміном реалізації. 

4 Виходячи з цілей оцінки, 
обираються різні варіанти форм 
ставки відсотка для 
дисконтування. 

Для визначення різних показників ефективності 
проектів у якості дисконтної ставки можуть 
обиратися:  
- середня депозитна або кредитна ставка по 
гривневим або валютним кредитам; 
- індивідуальна норма прибутковості інвестицій з 
урахуванням темпу інфляції, рівня ризику і 
ліквідності інвестицій; 
- норма прибутковості державних цінних паперів; 
- альтернативна норма прибутковості інших 
аналогічних проектів; 
- норма прибутковості підприємства.  

 
 метод простої (бухгалтерської) норми прибутку; 
 метод розрахунку чистої поточної вартості  проекту; 
 індекс прибутковості; 
 період окупності; 
 внутрішня норма прибутку проекту; 
 модифікований метод внутрішньої норми прибутку; 
 метод прямого узагальнення результатів порівняння показників; 
 побудова інтегрального показника.  
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Наголосимо, що на попередній стадії підготовки стратегічного 
інвестиційного рішення інвестору доцільно проводити глобальне дослідження 
різних варіантів проектів. Іншими словами, комплексну експертизу інвести-
ційного проекту. 

Головним, базовим критерієм для потенційного інвестора є фінансова 
здійсненність проекту. Всі інші цілі, які він переслідує, можна вважати 
вторинними без досягнення основної його мети - одержання високого рівня 
прибутку на сукупний вкладений капітал. Інвестор, як правило, для інвестування 
інвестиційного проекту залучає позичковий капітал. Проте, фінансова 
здійсненність проекту є головним критерієм для всіх учасників спільного 
інвестування, не зважаючи на те, що мінімально прийнятий прибуток у 
розрахунку на частку капіталу кожного учасника може істотно коливатися. У 
випадку спільного інвестування оцінка фінансової здійсненності проекту 
набуває ще більш вагомого значення, оскільки природно, що всіх цікавить 
вичерпана інформація про ефективність проекту та величина можливих втрат 
внаслідок інвестиційних ризиків. 

Слід погодитись з думкою Н.А. Хрущ, що фінансова оцінка 
інвестиційного проекту є сукупністю прийомів та методів оцінки його 
ефективності протягом всього життєвого циклу проекту [5, с.131]. Оцінка 
фінансової здійсненності проекту проводиться одночасно із оцінкою діяльності 
самого підприємства - об'єкта інвестування. Такий "подвійний" аналіз є 
необхідним, його доцільність пояснюється тим, що в будь-якому випадку, 
організаційною формою здійснення інвестиційного проекту є підприємство. 

Методика фінансової оцінки інвестиційного проекту є програмою 
дослідження. Її мета полягає у здійсненні об'єктивної економічної оцінки 
інвестиційного проекту. Оцінка містить у собі багатогранне, цілісне та 
взаємозв'язане уявлення про інвестиційний проект і тому є найбільш важливим 
джерелом інформації для обґрунтування та прийняття управлінського рішення       
[6, с.163]. 

Фінансова оцінка може бути виражена кількісно чи якісно (категорійно). 
Кількісно виражена оцінка широко використовується на практиці та має 
якісно-кількісний компонент. Оцінка, яка виражена якісно, використовується 
в тому випадку, коли кількісне визначення не можливе. У більшості випадків, 
зокрема при оцінці інвестиційного проекту, використовують якісну та 
кількісну оцінку одночасно. Сукупність оціночних показників, критеріїв і 
методів, складає методологію оцінки. Представимо методологію фінансово-
економічної оцінки інвестиційного проекту у вигляді  розробленої блок-схеми 
(рис.1). 

Слід зазначити, що підбір та застосування тих або інших методологічних 
підходів до оцінки діяльності підприємств варто робити з урахуванням часу 
проведення оцінки. Величезний вплив на їх склад, зміст і сутність чинять 
інфляційні процеси, що відбуваються в економіці.  
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Рис.1 – Методологія фінансово-економічної оцінки інвестиційного проекту 
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На думку автора, раціональність застосування того або іншого методу 
оцінювання має визначатися сутністю економічної оцінки, її різновидами і 
завданнями. Комбінація методів є досить перспективним напрямком в 
удосконалюванні  економічної оцінки діяльності підприємств.  

Охарактеризуємо деякі складові методології оцінювання інвестиційних 
проектів. Об'єктом оцінки є, безпосередньо, інвестиційний проект, а суб'єктом 
оцінного процесу – особа чи орган, який наділений відповідними правами. Він 
відіграє основну роль в оцінному процесі, тобто визначає інструменти цього 
процесу, без чого оцінка не може мати зміст.  Критерії оцінки - це еталонна міра, 
ідеал, з яким порівнюють конкретно встановлені показники, що характеризують 
явище або процес, що оцінюються. Обрані критерії здобувають відносну самос-
тійність і, таким чином, об'єктивуються. Стосовно суб'єкта, вони є орієнтиром. 
Порівняння показників, які характеризують стан досліджуваного явища із 
критеріями, є механізмом оцінки. Показник (система показників) - конкретна 
якісно-кількісна характеристика змісту явища чи процесів. У показниках 
відбивається (у даних координатах часу і простору) визначений момент руху 
явища чи процесу явища, у той же час, дані характеризують його кількість. 

Одиниця (шкала) виміру є основою будь-якої вимірювальної системи. Вона 
є прийнятим еталоном кількісного визначення, без якого, взагалі, неможливо 
будь-що вимірювати. Вибір одиниці виміру проводиться відповідно до якісних 
особливостей явища чи процесу, які підлягають виміру. Критерії, показники та 
одиниця мають знаходитися у визначеній залежності, тобто критерії і показники 
здобувають завершеності тоді, коли вони можуть бути кількісно визначені через 
відповідні одиниці. 

Коректний плин процесу оцінки вимагає наявності єдиної міри. Якщо 
критерій та його показники мають різні одиниці виміру, необхідно попередньо 
провести стандартизацію цих вимірювальних одиниць. Ми підтримуємо такий 
підхід до економічної оцінки інвестиційного процесу, який дозволяє одержати 
характеристику, що містить узагальнюючі висновки про результативність 
інвестиційного процесу, які засновані на комплексному оцінюванні. 

Економічну діагностику об'єкта необхідно проводити за визначеним бізнес-
планом. План економічної діагностики є складовою частиною загального 
дослідження. Він складається з таких двох частин: програмно-методологічної та 
організаційної. 

Програмно-методологічна частина плану визначає мету дослідження, 
об'єкт, одиницю спостереження та одиниці (елементи) сукупності, а також 
складання програми дослідження. Програма дослідження має відповідати цілям 
та завданням дослідження. Вона є певною послідовністю та етапами побудови 
оцінки. В основі програмного дослідження економічної оцінки об'єкта лежать 
питання, які стосуються форм та видів оцінки, методик оцінки або системи 
показників, визначення методу оцінки. Важливим елементом виступає вибір 
критеріїв оцінки та шкали виміру. 

Організаційна частина плану визначає місце, час, суб'єкт дослідження, 
графік підготовки та інструктаж кадрів, матеріально-технічну базу дослідження.  
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В економічній літературі та в зарубіжній практиці економічних досліджень 
комплексну оцінку доповнюють розрахунками інтегральних показників, які 
об'єднують у собі сукупність одиничних показників. Однак, потрібно звернути 
увагу на те, що інтегральний показник виступає одним, але не єдиним із засобів 
одержання інформації для оцінки шляхом співставлення його значень на різних 
об'єктах. Оцінка, побудована на основі порівняння за інтегральним показником, 
має лише орієнтовний характер і дозволяє вносити в економічну оцінку додаткову 
інформацію. 

Методика фінансової оцінки інвестиційного процесу має такі складові 
елементи [5, с.135]: 

- мета та завдання оцінки; 
- об'єкт та суб'єкт оцінки; 
- форми та види оцінки; 
- система показників; 
- критерії (база порівняння);  
- шкала оцінки; 
- інформаційна база оцінки: визначення та збір інформації; 
- методи оцінки; 
- послідовність та етапи оцінки; 
- технічні засоби; 
- алгоритми та програми. 

Таким чином, підкреслимо, що фінансова оцінка інвестиційного процесу 
синтезує висновки про його ефективність, є єднальною ланкою між стадіями 
економічного аналізу та прийняття управлінського рішення. У загальному вигляді 
фінансово-економічна оцінка – результат визначення та аналізу якісних і 
кількісних характеристик об’єкта, а також процесу управління виробничо-
господарською діяльністю. 

 Основою інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства є розробка 
діючої системи стимулювання інвестиційної активності й ефективного залучення 
джерел інвестиційних вкладень. Відповідне нарощування капіталу підприємства 
можливе тільки за одержання достатнього об’єму прибутку, що разом із сумою 
амортизаційних відрахувань становить чистий грошовий потік. Саме він означає 
життєвість підприємства в довгостроковому періоді й можливість використання 
потоку витрат на збільшення та підтримку реального основного капіталу, а також 
розширення об’ємів оборотного капіталу. Розширене відтворення підприємства 
здійснюється при відновленні його основного капіталу, тому виникають значні 
потреби у фінансових ресурсах, пов’язані з непевністю інноваційного процесу і 
майбутніх результатів. Масштаби відновлення при цьому залежать від рівня 
управління й розпорядження інвестиційними ресурсами.  

Для проведення глибокої й об’єктивної оцінки результатів господарської 
діяльності в науковій літературі використовують певні методи аналізу. Методи 
фінансового аналізу – це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового 
інструментарію та регулятивних принципів дослідження фінансового стану. В 
економічній теорії та практиці відомі різноманітні класифікації методів 
економічного аналізу взагалі та безпосередньо фінансового аналізу. Перший 
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рівень класифікації виділяє неформалізовані та формалізовані методи аналізу [6, 
с.91]. 

Неформалізовані методи аналізу побудовані на описі аналітичних процедур 
на логічному рівні. До таких методів належать такі: експертних оцінок та 
сценаріїв, психологічні, морфологічні, порівняння, побудови систем показників, 
побудови систем аналітичних таблиць. При використанні таких методів помітною 
є певна доля суб'єктивізму, оскільки в цьому випадку велике значення має 
інтуїція, досвід та знання аналітика. 

Формалізовані методи аналізу – це методи, в основі яких містяться 
конкретні формалізовані аналітичні залежності. Основні із таких методів - метод 
ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, виділення 
ізольованого впливу факторів, відсоткових чисел, диференціальний, 
логарифмічний, інтегральний, простих і складних відсотків, дисконтування та 
інші. 

У процесі фінансового аналізу використовуються також традиційні методи 
економічної статистики (групування, графічний, індексний тощо) та математико-
статистичні методи вивчення зв'язків (факторний аналіз, метод головних 
компонентів, кореляційний аналіз та ін.). Види, прийоми та методи аналізу в 
сукупності складають методологію та методику аналізу.  

Отже, потенційні інвестори при виборі об'єкта інвестування 
використовують результати фінансового аналізу. Оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства здійснюється за допомогою методів маркетингового і 
фінансового аналізів. Вона залежить від всіх показників, які характеризують 
фінансовий стан підприємства. 

Інвестиційна привабливість суб'єкта господарювання аналізується 
зовнішніми суб'єктами з метою вибору найкращого варіанта вкладення вільних 
грошових засобів. Проте кожному підприємству необхідно знати свої шанси 
залучення зовнішніх інвестицій. Тому інвестиційна привабливість аналізується як 
при внутрішньому, так і при зовнішньому аналізі. Для аналізу використовується 
ціла система показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, а 
також визначається рівень кожного показника і його динаміка за декілька звітних 
періодів. 

При загальній оцінці інвестиційної привабливості підприємства необхідно 
використовувати показники за декілька років. Крім того, не можна дати правильну 
оцінку цих показників лише за одним конкретним підприємством, не враховуючи 
загальний стан і інвестиційну привабливість регіону, галузі, країни. Тому оцінка 
інвестиційної привабливості повинна базуватися на комплексному підході до 
суб'єкта господарювання. 

Теоретичні засади інвестиційного аналізу складають систему методів та 
показників, за допомогою яких можна провести економічну оцінку ефективності 
інвестування, або іншими словами – економічну оцінку привабливості 
інвестування. На Україні досі діє «Методика визначення ефективності капітальних 
вкладень» (1988 р.) [7], її використання неефективне, оскільки нормативні 
коефіцієнти не враховують підприємницький ризик та обмежуються усередненим 
роком, або строком окупності. 
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У світовому досвіді інвестиційний аналіз проектів, в ході якого оцінюється та 
зіставляється інвестиційна привабливість, ефективність напрямків інвестування 
окремих програм (проектів) або об'єктів, проводиться із використанням таких груп 
методів [5, с.95; 6, с.37]: 

 оцінки ефективності інвестицій за допомогою співвідношення грошових 
надходжень (позитивних потоків) з витратами (негативними потоками); 

 оцінки інвестицій за бухгалтерською звітністю; 
 оцінки ефективності інвестицій, що ґрунтуються на теорії часової вартості 
грошей (дисконтування). 
Наведемо коротку характеристику вище зазначених методів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Методи фінансово-інвестиційного аналізу підприємства 

Найменування 
показника Характеристика використання 

Традиційні методи 
Чиста плинна 
вартість проекту  

Це прибуток проекту, приведений до справжньої  вартості.. Виражає 
різницю між приведеними до справжньої вартості (шляхом 
дисконтування) сумою грошових потоків за період експлуатації проекту і 
сумою грошових коштів, що інвестуються в його реалізацію.  Показник 
дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику  результату 
інвестування, тобто кінцевий ефект в абсолютному вираженні. 

Норма 
(коефіцієнт 
ефективності) 

Представляє собою відношення середньорічних грошових надходжень до 
загальної суми інвестованих коштів. В практичних розрахунках 
використовується річна норма ефективності. Якщо показник менше 
одиниці, то проект є не ефективним. 

Період окупності 
інвестицій 

Обчислюється як зворотний до попереднього. 

Внутрішня норма 
прибутку 

Характеризує рівень прибутковості конкретного інвестиційного проекту 
(маржинальної ефективності вкладеного капіталу), що виражається 
дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість грошового потоку від 
капітальних вкладень приводиться до справжньої вартості авансованих 
засобів. Внутрішню норму прибутку можна прийняти у розмірі дисконтної 
ставки, по якій чиста поточна вартість в процесі дисконтування буде 
приведена до нуля. 
Методи оцінки інвестицій за бухгалтерською звітністю 

Балансова 
рентабельність 
інвестицій 

При розрахунку використовують величину доходу до оподаткування, що не 
дозволяє визначити величину вигоди, яку фактично інвестори отримують, тому 
в практичних розрахунках частіше розраховують наступний показник. 

Чиста 
рентабельність 
інвестицій 

Використання показника основане на співставленні його розрахункової 
величини із стандартними для фірми рівнями рентабельності (якщо такі 
встановлені). 

Методи дисконтування грошових потоків 
Індекс 
прибутковості 

Критерій прийняття рішення основується на тому, що індекс 
прибутковості більше 0. 

Статична норма 
ефективності 

Показник дозволяє інвестору визначити величину власного коефіцієнта 
економічної ефективності, виходячи із власних витрат та очікуваних 
результатів. 

Чиста теперішня 
вартість 

Якщо показник чистої теперішньої вартості більше 0, то проект принесе 
дохід, який більший ніж вартість капіталу; якщо менше 0, то проект не 
вигідний, він має дохідність нижчу, ніж вартість капіталу. 
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У міжнародній практиці існує золоте правило фінансування. Воно полягає в 
тому, що майнові позиції можуть бути перетворені в ліквідні кошти й повинні 
мати певне співвідношення. Для виміру цього співвідношення застосовуються такі 
показники: 

 ліквідність І ступеня (наявна або касова ліквідність); 
 ліквідність II ступеня (квота найбільше ліквідної частини); 
 ліквідність III ступеня (квота оборотних коштів).  

  Ліквідність І ступеня припускає наявність достатньої суми коштів для 
виплати місячної заробітної плати. Цей показник розраховується як відношення 
платіжних коштів до короткострокового позикового капіталу, вираженому у 
відсотках. 

Ліквідність II ступеня має більше значення й повинно перевищувати 100 %. 
Вона визначається як відношення суми платіжних коштів і вимог до 
короткострокового позикового капіталу, виражена у відсотках. 

Ліквідність III ступеня визначається як відношення оборотних коштів до 
короткострокового позикового капіталу. Оптимальний розмір цього показника 
ліквідності дорівнює 200 %. Передбачається, що запаси повинні бути 
профінансовані за рахунок довгострокового капіталу, що знаходиться в 
розпорядженні підприємства. При всьому цьому немає гарантії раціональності 
фінансування підприємства. Варто звертати увагу на розмір вимог і запасів. 
Останні призводять до зв'язування капіталу і при цьому виникають потреба в 
додаткових коштах і додаткові процентні витрати [6, с.70-71]. 

У зв'язку з цим в аналізі використовують такі показники, як: середній 
термін кредиту, відносний розмір матеріальних запасів, відносний розмір запасів 
готової продукції. 

Середній термін кредиту або період, необхідний для оплати рахунків, 
визначається як різниця між середньою тривалістю дебіторської заборгованості й 
періодом між виставлянням фактури і надходженням платежів. У цьому випадку 
дебіторська заборгованість ділиться на нетто-оборот, і це відношення 
збільшується на 360 днів. Нетто-оборот являє собою різницю між виторгом і 
сумою повернення й уцінки проданих товарів і знижки з продажів за дострокову 
оплату. 

Відносний розмір матеріальних запасів (або скільки місяців у середньому 
буде тривати виробничий процес, якщо не робити ніяких закупівель) визначається 
як відношення запасів сировини до матеріальних витрат, помножене на 12 
місяців. 

При виявленні тривалості реалізації продукції, якщо припиниться 
виробництво, використовується показник відносного розміру запасів готової 
продукції. Він визначається як відношення запасів готової продукції на складі до 
витрат виробництва проданої продукції, помножене на 12 місяців. 

Джерелом ризику є також зміна ставки прибутку. Можливість відхилення 
прибутку від очікуваних значень вимірюється за допомогою дисперсії і 
стандартного відхилення (середньоквадратичне відхилення). Можливість 
відхилення прибутку від очікуваних значень вимірюється за допомогою таких 
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показників: очікуваного значення, середнього квадратичного відхилення, 
коефіцієнта варіації. 

Очікуване значення показника – це середня зважена, де в якості ваг 
використовуються ймовірності виходів, а в якості усереднення – значення 
показника при кожному з виходів [8, с.38]: 

 
РАА іі= ,                                                        (1) 

де:  А  – очікуване значення; 
       Аі  – значення при і-му виході;  
       Рі  – імовірність і-го виходу. 

 
Середнє квадратичне відхилення Q обчислюється як квадратний корінь із 

середнього зваженого квадрата відхилень від очікуваного значення, тобто: 
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Середнє квадратичне відхилення (стандартне відхилення) – абсолютна міра 

ризику, чим вище середнє квадратичне відхилення, тим вище ризик.  
Коефіцієнт варіації (СV) – відносна міра ризику, що визначається в 

процентах: 

.100
A
QCV =                                                            (3) 

 
Наступним кроком дослідження обраної проблематики виступає питання 

стратегічного управління інноваційною діяльністю.  
Стратегічне управління інноваційною діяльністю націлене на 

прогнозування глобальних змін в економічній ситуації та пошук і реалізацію 
масштабних інноваційних проектів, які сприятимуть успіхові підприємства і 
забезпечуватимуть його ефективне функціонування і розвиток у тривалій 
перспективі.  
 Стратегічна інноватика передбачає визначення основних напрямів науково-
технічної і виробничої діяльності підприємства у сферах розроблення і 
впровадження нової продукції; вдосконалення і модифікацію продукції, яку 
виготовляє підприємство; зняття з виробництва застарілої продукції; залучення у 
виробничу діяльність нових ресурсів і нових технологій, освоєння нових методів 
організації виробництва та праці тощо. Для реалізації цих завдань необхідно 
розробляти плани і програми інноваційної діяльності, здійснювати обґрунтування 
проектів створення нових продуктів, розробляти ефективні організаційні форми 
управління реалізацією інноваційних проектів, керувати ресурсним 
забезпеченням інноваційних програм та проектів [9, с.178]. 
 Систематизуємо та представимо у вигляді блок-схеми (рис.2) певні етапи 
планування інноваційної діяльності підприємства в межах загальної стратегії. 
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           Стратегічне управління інноваціями орієнтоване на визначення і досягнення 
перспективних цілей (завоювання більшої частки ринку, забезпечення високих 
темпів стійкого економічного розвитку тощо) в умовах конкурентного 
середовища, що відображене в системі стратегічних планів: загально 
корпоративних, планів стратегічних господарських одиниць, на які поділено 
підприємство, планів функціональних сфер діяльності (маркетингової, інвести-
ційної, виробничої, інноваційної та ін.). Серед них важливе місце посідають плани 
інноваційної діяльності [10, с.141]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 – Послідовність стратегічного планування інноваційної 

діяльності підприємства 
 

Таким чином, стратегічне управління інноваційною діяльністю забезпечує 
формування напрямів інноваційної діяльності, визначає стратегічні інноваційні 
цілі та інноваційну стратегію підприємства, спрямовану на реалізацію його 
загальних стратегічних завдань.  

Практична сторона роботи є економіко-статистичним дослідженням 
інвестиційних потоків у регіон та інноваційної діяльності підприємств Одеського 
регіону. З метою здійснення комплексного дослідження характеру процесів 
інноваційної діяльності доцільно провести аналіз динаміки, взаємозв'язків та 
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інших структурних зрушень впровадження інноваційних процесів і визначити їх 
головні тенденції, перспективи розвитку.  

Аналіз економічного розвитку країн-лідерів світових рейтингів 
конкурентоспроможності свідчить, що прискореного зростання Україна може 
досягти виключно шляхом переходу національної економіки на інноваційну 
модель розвитку та формування в країні якісно іншого інвестиційного 
середовища. Нині на світовому ринку високотехнологічної продукції частка 
економічно розвинених країн світу, в яких приріст ВВП на 75-80 % визначається 
інноваційним досягненнями, сягає близько 80 %. При цьому частка Росії 
становить 0,3 %, а України – всього 0,1%. 

Першим кроком роботи  виступає статистичне дослідження інвестиційної 
діяльності Одеського регіону за останні роки.  

Отже, за станом на 1 січня 2009 р. загальна сума прямих іноземних 
інвестицій в економіку області становила 991,5 млн. дол. США. Включаючи 
позичковий капітал, сума складає 1257,8 млн. дол. США. У регіоні інвестовано 
923 підприємства, прямі іноземні інвестиції надійшли з 73 країн світу.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу населення регіону на 1 
січня 2009 р. становив 415,9 дол. США. 

На протязі 2008 р. в підприємства регіону вкладено 244,6 млн. дол. США, 
що на 10,4 % менше, ніж за 2007 р., у тому числі з країн СНД надійшло 3,5 млн. 
дол., з інших країн світу 241,1 млн. дол. Основна форма залучення відбулась за 
рахунок грошових внесків – 207,8 млн. дол. та рухомого і нерухомого майна – 
26,9 млн. дол. Водночас відбулося зменшення капіталу на суму 59,0 млн. дол. 
США. 

На рис. 3 представимо структуру надходження прямих інвестиції іноземних 
країн в економіку області на 1 січня 2009 р. 
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Рис. 3 – Прямі інвестиції іноземних країн в економіку Одеської області  

на 1 січня 2009 р. (всього – 991,5 млн. дол. США) 
 

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку 
області були: Сполучене Королівство – 200,2 млн. дол., Кіпр – 165,6 млн. дол., 
Нідерланди – 147,1 млн. дол., Сполучені Штати Америки – 88,3 млн. дол., Монако 
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– 58,6 млн. дол., Віргінські Острови (Велика Британія) – 44,4 млн. дол. На ці 
країни припадало 71,0 % загального обсягу прямих інвестицій. 

Пріоритетними для інвестування в області були підприємства таких видів 
економічної діяльності: додаткові транспортні послуги (у 145 підприємств 
вкладено 218,5 млн. дол.); виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів (у 59 підприємств – відповідно 124,9 млн. дол.); оптова торгівля і 
посередництво в оптової торгівлі (у 190 – 93,4 млн. дол.); виробництво продуктів 
нафтоперероблення та хімічна промисловість (у 24 – 89,5 млн. дол.); будівництво 
(у 82 – 88,1 млн. дол. США); операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг (у 
146 – 73,1 млн. дол. США); фінансова діяльність (у 18 – 118,9 млн. дол. США).  

Далі на рис. 4 представимо структуру прямих іноземних інвестицій за 
основними видами економічної діяльності на 1 січня 2009 р. 
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Рис. 4 – Структура прямих іноземних інвестицій в Одеську область за основними 

видами економічної діяльності станом на 1 січня 2009 р.  
(всього – 991,5 млн. дол. США) 

 

Найбільші капітали спрямували інвестори з Нідерландів у підприємства, 
основний вид діяльності яких виробництво продуктів нафтоперероблення та 
хімічна промисловість (79,7 млн. дол. США або 8,0 % загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій); додаткові транспортні послуги зацікавили інвесторів з 
Монако (58,6 млн. дол. або 5,9 %), Сполученого Королівства (40,6 млн. дол. або 
4,1 % відповідно), Кіпру (26,6 млн. дол. або 2,7 %); Німеччини (21,8 млн. дол. або 
2,2 %), Нідерландів  (12,2 млн. дол. або 1,2 %), Швейцарії (13,8 млн. дол. або 1,4 
%). 

У виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – з Кіпру 
(35,1 млн. дол. або 3,5 %), Нідерландів (32,1 млн. дол. або 3,2%), Швейцарії (13,3 
млн. дол. або 1,3 %); операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг – з Кіпру 
(17,7 млн. дол. або 1,8 %), Сполучене Королівство (14,1 млн. дол. або 1,4 %).  

У підприємства, головний вид діяльності яких фінансова діяльність 
спрямували інвестиції підприємства зі Сполученого Королівства (104,9 млн. дол. 
або 10,6 %); в будівництво вклали капітал фірми з Кіпру (25,0 млн. дол. або 2,5 
%); Нідерландів  (19,7 млн. дол. або 2,0 %), в охорону здоров’я – Молдови (12,4 
млн. дол. або 1,2 %). 
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52,1 % прямих іноземних інвестицій здійснено у  підприємства м. Одеси, 
загальна сума яких становила 516,8 млн. дол.; 27,1 % або 268,4 млн. дол. – м. 
Іллічівськ; 9,3 % або 92,1 млн. дол. – Комінтернівського району; 2,6 % або 25,5 
млн. дол. – м. Теплодар; 4,2 % або 41,2 млн. дол. – Овідіопольського району, 1,5 
% або 14,6 млн. дол. – м. Южне. 

Обсяг інвестицій з області в економіку іноземних держав на 1 січня 2009 р. 
становив 37,2 млн. дол. США (з урахуванням курсової різниці), у тому числі в 
країни СНД – 0,5 млн. дол., в інші країни світу – 36,7 млн. дол. США. Найбільші 
вкладення спрямовані в економіку Латвії (48,7 %), Іспанії (37,2 %), В’єтнаму (9,0 
%). Підприємствами водного транспорту вкладено 48,4% від загального обсягу 
інвестицій з області, фінансової діяльності – 48,7 % [11]. 

Другим напрямком дослідження виступає вивчення стану інноваційної 
діяльності в промисловості Одеської області протягом 2000–2008 рр. Проведений 
аналіз свідчить про її нестабільний розвиток. Так, до 2004 р. питома вага 
інноваційно-активних підприємств у загальній кількості обстежених зростала у 
порівнянні з попереднім роком (з 4,8 % у 2000 р. до 15,3 % у 2003 р.), у наступні 
роки активність припала на 2005-2006 рр. У 2007 та 2008 роках відмічається 
зменшення до 11,4 % (по Україні ця частка склала 13,0 %). 

Порівнюючи розвиток інноваційних процесів в Одеській області з іншими 
південними регіонами України, слід відзначити, що, незважаючи на зменшення 
кількості інноваційно-активних підприємств в Одеській області у порівнянні з 
2006 р., реалізація інноваційної продукції проводиться більш активно 
підприємствами Одеської області. 

В Одеській області кількість інноваційно-активних підприємств у 2008 р. 
збільшилась у порівнянні з 2000 р. у 2,6 рази, у порівнянні з 2007 р. – на 6,5 %. 

У 2008 р. найбільш активно займалися інноваційною діяльністю 
підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
(34,7 % загальної кількості інноваційно-активних підприємств області), 
машинобудування (28,6 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (14,3 %) та 
підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (6,1 %). 

Загальний обсяг витрат на технологічні інновації у 2008 р. склав 272,5 млн. 
грн. (проти 741,2 млн. грн. у 2007 р.). У 2008 р. витрати на інновації мали 
переважно підприємства переробної промисловості – 97,4 % загального обсягу 
витрат (у 2007 р. – 99,1 %). Питома вага витрат на інновації Одеської області у 
загальному обсязі витрат по Україні склала 2,3 %. Провідна роль серед видів 
промислової діяльності за сумою загальних інноваційних витрат у 2008 р. 
належить підприємствам хімічної та нафтохімічної промисловості – 37,0 % 
загального обсягу витрат на інновації (у 2007 р. – 0,4 %), з виробництва коксу та 
продуктів нафтоперероблення – 32,7 % (у 2007 р. – 17,9 %), машинобудування – 
11,7 % (у 2007 р. – 12,6 %), з виробництва іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 7,9 % (у 2007 р. – 0,9 %), з виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – 6,2 % (у 2007 р.– 67,0 %). 31 підприємство придбало 
машини, обладнання, програмні забезпечення (63,3 % загальної кількості 
інноваційно-активних підприємств) на суму 246,5 млн. грн. (90,5 % загального 
обсягу витрат), 3 підприємства (6,1 %) несли витрати на дослідження і розробки 
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на суму 12,8 млн. грн. (4,7 %), 8 (16,3 %) – здійснили інші витрати на суму 3,3 
млн. грн. (1,2 %). 

Серед промислових підприємств, що впроваджували інновації у 2008 р., 19 
підприємств створювали та впроваджували нові технологічні процеси (у 2007 р. – 
22), 21 – інноваційні види продукції (у 2007 р. – 11), 5 підприємств – придбали 
нові технології ( у 2007 р. – 3). 

У 2008 р. впроваджено у виробництво 50 інноваційних видів продукції, з неї 
нових видів техніки – 13 найменувань (у 2007 р. – 30 і 14). 36,0 % нових видів 
продукції освоїли підприємства машинобудування, 34,0 % – підприємства по 
виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 24,0 % – хімічної 
та нафтохімічної промисловості, 4,0 % – металургійні підприємства, 2,0 % – по 
обробленню деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів. Кількість 
освоєних нових видів промислової продукції зменшилась порівняно з 2000 р. на 
64,3 %, у порівнянні з 2007 р. – зросла на 66,7 %. 
 Питома вага впроваджених інноваційних видів продукції Одеської області в 
загальній кількості впровадженої продукції по Україні склала 2,0 %.  

У 2008 р. у промисловому виробництві впроваджено 33 нових 
технологічних процесів (у 2007 р. – 51), з яких 17 – маловідходні та 
ресурсозберігаючі або 51,5 % (у 2007 р. – 21 або 41,2 %). 39,4 % цих процесів 
впроваджено на підприємствах машинобудування, по 18,2 % – по виробництву 
харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів та хімічної і нафтохімічної 
промисловості, 6,1 % – по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та 
води. Питома вага маловідходних та ресурсозберігаючих процесів в загальній 
кількості впроваджених технологічних процесів по Україні – 41,3 %. 

У 2008 р. придбано 6 нових технологій (у 2007 р. – 3), з яких по 2 – 
підприємствами машинобудування та з виробництва харчових продуктів, напоїв, 
тютюнових виробів, по 1 – хімічної та нафтохімічної промисловості та металургії. 
Питома вага придбаних нових технологій в загальній кількості по Україні – 0,7 %. 
 Фінансування технологічних інновацій у 2008 р. відбувалось, насамперед, за 
рахунок власних коштів підприємств, обсяг яких склав 226,6 млн. грн. (83,2 % 
загальної суми інноваційних витрат), кошти іноземних інвесторів – 21,5 млн. грн. 
(7,9 %), кошти держбюджету склали 10,3 млн. грн. (3,8 %), банківські кредити – 
8,5 млн. грн. (3,1 %), кошти інших джерел – 5,6 млн. грн. (2,0 %). 

Протягом 2008 р. інноваційну продукцію реалізували 34 підприємства, або 
69,4 % інноваційно-активних підприємств промисловості (32 підприємства, або 
69,6 % – у 2007 р.; по Україні – 71,1 %). З них 7 підприємств реалізувало 
продукцію, що є новою для ринку, 28 підприємств – продукцію, що є новою для 
підприємства. 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав 382,6 млн. грн. (1,3 % 
загального обсягу реалізованої промислової продукції), що на 83,3 % менше, ніж 
у 2007 р. Продукцію, що є новою для ринку, реалізували на 212,0 млн. грн., а 
продукцію, що є новою для підприємства – на 170,6 млн. грн.  

Найбільша питома вага реалізованої інноваційної продукції належить 
підприємствам машинобудування – 267,3 млн. грн. (69,9 %), виробникам 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 82,6 млн. грн. (21,6 %), 
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підприємствам металургії – 16,1 млн. грн. (4,2 %), хімічної та нафтохімічної 
промисловості – 12,1 млн. грн. (3,2 %). У той же час у структурі реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг) області, найвагомішим у 2008 р. було 
виробництво продуктів нафтоперероблення. Частка його у загальному обсязі 
склала 25,2 % (7256,9 млн. грн.), на другому місці – машинобудування – 21,9 % 
(6298,3 млн. грн.), третьому – виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – 17,4 % (4995,7 млн. грн.). 
 За межі України інноваційну продукцію реалізували 12 підприємств (24,5 % 
загальної кількості інноваційно активних підприємств) проти 10 (21,7 %) – у 2007 
р. Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України у 2008 р. становив 
6,9 млн. грн., у т.ч. 5,5 млн. грн. (79,8 % реалізованої інноваційної продукції за 
межі України) – у країни СНД. 

У 2008 р. підприємствами і організаціями України (юридичними особами) 
до Державного департаменту інтелектуальної власності та патентних відомств 
іноземних держав подано 405 заявок на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки (об’єкти промислової власності – ОПВ), що на 1,5 % більше, ніж у 2007 р. 
83,7 % загальної кількості склали заявки на корисні моделі. 

У 2008 р. відбулось зменшення кількості поданих до Державного 
департаменту інтелектуальної власності заявок на винаходи і збільшення їхньої 
кількості на корисні моделі: кількість заявок на винаходи у порівнянні з 2007 р. 
зменшилась на 66,7 %, на корисні моделі – збільшилась на 15,7 %. Майже три 
чверті заявок, поданих до Держдепартаменту інтелектуальної власності, припадає 
на організації освіти. 

У 2008 р. юридичними особами отримано 311 охоронних документів 
України, що на 8,3 % менше в порівнянні з 2007 р. У патентних відомствах 
зарубіжних країн  не отримано жодного охоронного документа [12, с.88-90]. 

Представимо на рис. 5. кількість інноваційно-активних підприємств регіону 
за 2000-2008 роки та в табл. 4 структуру промислових підприємств, що займались 
інноваційною діяльністю (за напрямами витрат) за 2005-2008 роки.      

Рис. 5 – Інноваційна активність промислових підприємств Одеської області 
за 2000-2008 рр. (одиниць) 
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Підводячи підсумки дослідження обраної проблематики, наголосимо, що 
основною метою інноваційної моделі розвитку промисловості у 2010-2012 рр. має 
стати поєднання науково-технічної та виробничої сфер. Реалізація цього напряму 
створить умови для суттєвого підвищення ефективності використання науково-
технічного потенціалу, сприятиме активізації інноваційної діяльності промислових 
підприємств. Слід наголосити про необхідність вливання інвестиційних потоків у 
розвиток вітчизняної промисловості.  

Таблиця 4 
Кількість промислових підприємств Одеської області, що займались 

інноваційною діяльністю в 2005-2008 рр.(за напрямами витрат) 

 
У зв’язку з цим всі види інновацій повинні отримувати державну підтримку 

у вигляді сприяння створенню інноваційної інфраструктури, становленню 
науково-виробничих об’єднань тощо, але лише істотні нововведення держава 
повинна заохочувати фінансово, наприклад, через пільгове оподаткування. Такий 
підхід дасть змогу не розпорошувати державні кошти на підтримку 
малоперспективних нововведень і буде сприяти інноваціям, спрямованим на 
економічний прорив.  

Наголошуючи на необхідності активізації інноваційного сектора економіки, 
слід зазначити, що в останні роки урядом прийнято низку постанов і рішень, 
державних програм, спрямованих на підвищення інноваційної результативності 
підприємств, однак більшість з них не вдалося реалізувати у повному обсязі в 
реальній економіці. 

Вирішення проблем інноваційного розвитку є складним і тривалим 
процесом. Їх подолання потребує негайних заходів, залучення фінансових 
ресурсів, що обумовлює актуальність дослідження проблем фінансування 
інноваційної діяльності підприємств. 

Отже, із викладеного випливає, що в Одеській області стримується 
розвиток інноваційної діяльності за рахунок нестачі власних коштів, недостатньої 
фінансової підтримки держави, великих витрат на нововведення, високої 
кредитної ставки, недосконалої законодавчої бази. 

Слід зазначити певну низку  промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю, та охарактеризувати їх досягнення.  Автором було 
здійснено дослідження інноваційної діяльності на восьми відомих підприємствах 

Напрями витрат 

2005 2007 2008 

оди-
ниць 

% до 
обсте-
жених 

оди-
ниць 

% до 
обсте-
жених 

оди-
ниць 

% до 
обсте-
жених 

Дослідження та розробки 16 32,7 9 19,6 30 0,7 
Придбання нових технологій 6 12,2 6 13,0 2 0,5 
Технологічна підготовка 
виробництва 11 22,4 х х х х 
Придбання машин, обладнання 
та інших основних фондів 25 51,0 28 60,9 31 7,2 
Маркетинг, реклама  16 32,7 х х х х 
Інша інноваційна діяльність 12 24,5 9 19,6 8 1,9 
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промисловості Одеського регіону, результати якого свідчать, що підприємства 
займаються вдосконаленням  науково-технічної діяльності, певними розробками, 
що сприяє підвищенню ефективності їх діяльності.   

Так, проведено пробний пуск в експлуатацію ВАТ «Лукойл – Одеський 
нафтопереробний завод» після реконструкції установки Атмосферно-вакуумної 
Трубчатки зі збільшенням потужності до 2,8 млн. т на рік та доведенням глибини 
переробки нафти до 78 %. Передбачається випуск бензину за стандартами Еurо-3, 
дизельного  палива – за стандартами Еuго-4. 

Серед новітніх технологічних процесів, які освоєні ТОВ «Мікрон», 
вакуумне відцентрове лиття, високошвидкісне шліфування. Впроваджено 
технічний процес поперечної накатки, під час використання якого не потрібне 
шліфування, що покращує продуктивність у десятки разів. Відпрацьовується 
впровадження комплексу токарно-гвинторізних центрів, комплексу прецизійної 
лезової обробки гартованих гвинтів, що сприятиме підвищенню продуктивності 
праці та освоєнню нових видів продукції. 

На ВАТ «Пресмаш» відпрацьовуються нові процеси порошкового покриття 
деталей; алмазного полірування; термічний процес об’ємного загартування і 
хіміко-термічної обробки високолегірованої, корозійностійкої і жароміцної сталі; 
процес згинання листа на гідравлічному пресі; передбачається модернізація 
газорізальної машини «Комета» для плазмової різки та газорізки. 

ВАТ «Одескабель» є єдиним підприємством, яке впровадило у межах 
системи менеджменту якості міжнародні стандарти, а саме:  розробка та 
виробництво кабельно-провідникової продукції, система менеджменту 
навколишнього середовища,  промислової безпеки та соціальної відповідальності. 
Розширюється постачання продукції торгової марки ОК-net підприємства у східний 
регіон України, а також покращується логістика для замовників. 

Впроваджує виробництво нових засобів зв’язку ТОВ «Телекарт-прилад» 
збільшує випуск моделей електронних приладів обліку електроенергії для всіх 
категорій споживачів та постачальників електроенергії (багатотарифні побутові 
лічильники). 

ВАТ «Завод поршневих кілець» протягом 2008 р. передбачало спільну 
роботу з «ОЗПК-Дніпро» щодо розробки та впровадження сталевої плющеної 
стрічки для виготовлення розширювача маслозйомних кілець, випуск комплектів 
кілець для компресорів автомобілів ЗІЛ, МАЗ, КАМАЗ та Борисівського заводу 
«Агрегат» (Білорусь), освоєння та випуск верхнього компресійного кільця із 
спеціального стального прокату замість чавуна для двигунів Газ 3309/4301, що 
дозволить підвищити якість, зменшити собівартість продукції, значно збільшити 
моторесурс двигуна, спростити та автоматизувати технологічний процес 
виготовлення поршневих кілець. 

На ВАТ ХК «Краян» відпрацьовується вдосконалення гідрокомунікацій 
кранів з використанням гідроапаратів та арматури, впроваджується виробництво 
телескопічних стріл коробчатого перетину крана КС-557Кр з високоміцної сталі, що 
буде сприяти організації власного виробництва замість кооперованих поставок, 
зниженню собівартості продукції. 
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ВАТ «Стальканат» розроблена і реалізується програма модернізації 
існуючого виробництва, що передбачає повне технічне переозброєння на 2007-2010 
роки з організацією нового виробництва, яке спеціалізується на переробці високо 
вуглецевої катанки. Протягом року планується налагодження нових видів продукції 
–  холоднотянутої арматури класу В500С, пружинного та канатного дроту за 
європейськими стандартами (ЕN), дроту з цинковим покриттям, дроту зі 
спеціальними властивостями, пластично обтиснутих канатів. Значна увага 
приділяється питанням зниження енергоємності виробництва.   

Зазначимо, що минуле десятиліття для України пройшло під знаком 
економічної кризи. Одночасно у світовій економіці відбулися суттєві якісні 
зрушення. Вичерпання екстенсивних можливостей зростання зробило необхідним 
залучання інноваційних джерел для розширення виробництва. У той час як 
українська економіка намагалася вийти з кризи, застосовуючи традиційні 
технології, промислово розвинені країни спрямувати свої зусилля на створення 
нової економіки, заснованої на знаннях, інформації та інноваціях. 

Далі розглянемо інвестиційні пріоритети економіки Одеської області. 
Парадигма стійкого зростання економіки означає не тільки припинення спаду 
виробництва і подолання кризових явищ, а й вихід господарського комплексу 
регіону на режим стабільного соціально-економічного зростання-розвитку, який 
може бути забезпеченим тільки шляхом підвищення конкурентоздатності 
регіонального промислово-виробничого комплексу, що передбачає розвиток 
ефективних виробництв, створення умов, мотивів і стимулів для розширення 
інвестиційної діяльності – головного завдання структурної перебудови, цілі 
регіонального управління, орієнтованого на власний потенціал. 

Ця необхідністю призводить до зростання ролі регіонального чинника в 
загальнодержавному контексті, а значить і формування такого механізму 
управління локальними інвестиційними процесами, з допомогою якого регіон міг 
би концентрувати на своїй території інвестиції для вирішення важливих 
соціально-економічних проблем. В зв’язку з цим питання формування, оцінки і 
використання інвестиційного потенціалу регіону мають особливу актуальність і 
значимість. 

Категорію «інвестиційний потенціал» останнім часом все більше пов’язують 
з такими поняттями, як потенціал ресурсний і результативний, які дають 
можливість розробити інструментарій оцінки «інвестиційного потенціалу», як 
основи прийняття важливих управлінських рішень на регіональному рівні [1, 
с.357]. 

У зв’язку з цим, важливим і актуальним завданням є розробка механізму 
оцінки накопиченого потенціалу, резервів економічного росту, шляхів пошуку 
дефіцитних ресурсів і засобів. Використовуючи принцип вибіркової стратегії, 
необхідно визначити ті виробничі ланки, де накопичено найбільш цінний 
потенціал і наявні певні перспективи – ефективні ланки економічно-
господарського комплексу. Таким галузям і підприємствам повинна надаватися 
всіляка підтримка. 

Якщо представити інвестиційний потенціал регіону у вигляді визначеної 
сукупності інвестиційних ресурсів (матеріальних, фінансових та людських), то 
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для їх оцінки доцільно проаналізувати наступні узагальнені складові цього 
потенціалу: бюджетна; ресурсно-сировинна; трудова; виробнича; інноваційна; 
інституціональна; інфраструктурна; фінансова; споживча. 

Узагальнюючи оцінки вищеназваних складових, отримаємо базу для 
формування наступних узагальнених показників:  

 матеріальні ресурси – частка основних фондів на одного жителя і 
ступінь зносу основних фондів;  

 природні ресурси;  
 фінансові ресурси - частка прибутку на одного жителя;  
 інтелектуальні ресурси – продуктивність праці в промисловості, в 
сільському господарстві, ефективність управління. 

Якщо розрахувати відхилення цих показників від середньо державного 
рівня, провести ранжирування територій і виділити вагові коефіцієнти, які б 
характеризували значимість кожного виду інвестиційного ресурсу, то в результаті 
можна отримати рейтинг адміністративно-територіальних одиниць (області, 
районів, міст). 

За результатами розрахунків може бути отримана класифікація районів 
області за інвестиційним потенціалом – оцінка їх потенційних інвестиційних 
можливостей, а також результати можливого інвестування. 

Розглянемо  інвестиційні пріоритети та інвестиційно привабливі ланки 
господарського комплексу. Якщо ефективність діяльності державних органів у 
сфері залучення інвестицій оцінювати лише через кількісні показники обсягів 
інвестицій, можна прийти до неадекватного логіці речей висновку. Адже цінності, 
які вкладаються інвесторами, можуть здійснюватись у різному вигляді і у різні 
об’єкти. Кожна адміністративно-господарська одиниця має різну структуру 
економіки, а отже, і відповідні інститути забезпечення діяльності господарського 
комплексу. Ці інститути мають відповідні знання, кадровий потенціал, досвід 
діяльності, володіють легкодоступними ресурсами, частина з яких відноситься до 
унікальних. При визначенні інвестиційних пріоритетів враховуються вплив 
інвестиційних процесів на соціально-економічний розвиток, стан світового ринку 
відповідних товарів та послуг, вимоги до захисту навколишнього середовища та 
багато інших. 

Необхідно зауважити на необхідності підтримки інвестиційних вкладень у 
науково-технічну та інноваційну сфери діяльності. Пріоритетність науково-
технологічного забезпечення економіки досягається також тим, що при 
інвестуванні в пріоритетні сфери господарської діяльності області 
заохочуватимуться, насамперед, вкладення капіталу у вигляді прав 
інтелектуальної власності. 

Постійним пріоритетом для органів місцевої влади є об’єкти соціальної 
інфраструктури, тому інвестиції в такі об’єкти, безумовно, заохочуватимуться. 
Враховуючи специфіку регіону, до пріоритетних напрямків розвитку, які 
потребують першочергового інвестування, віднесені наступні складові 
господарського комплексу області:  

 енергозберігаючі технології; 
 паливно-енергетичний комплекс; 
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 машинобудування і металообробка; 
 радіоелектронна промисловість; 
 деревообробна промисловість; 
 сільське господарство; 
 харчова та переробна галузі; 
 туристично-рекреаційний комплекс. 

Низка  притаманних господарському комплексу області економічних 
факторів підтверджує доцільність заохочення інвестицій в легку промисловість, 
окремі виробництва хімічної галузі, виробництво будматеріалів тощо.  

Забезпечення економічного зростання регіону значною мірою залежить від 
рівня ефективності інвестиційної політики, яка є невід’ємною складовою 
економічної політики регіону. Вона складається з системи рішень та заходів, що 
зумовлюють обсяги, структуру та напрямки капіталовкладень в економічний 
розвиток регіону.   

Найбільш активно інвестується розвиток промисловості, транспорту та 
операції з нерухомим майном. Фінансування капітальних вкладень відбувається 
переважно за рахунок внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємств, разом з 
тим зростають обсяги залучення банківського капіталу. 

Зростання попиту на нерухомість призвело до активізації на ринку житла. 
Відбувається нарощення обсягів будівництва багатоквартирних житлових 
будинків, що відбувається за рахунок коштів населення, тоді як будівництво 
об’єктів соціально-культурного призначення повинно фінансуватися за рахунок 
держави. Та, на жаль, у цьому питанні має місце та ж сама проблема, що і для 
всієї економіки: брак бюджетних коштів усіх рівнів, нестача оборотних коштів та 
нестабільне фінансове становище підприємств. 

У нинішніх умовах для збільшення виходу кінцевої промислової продукції 
доцільно стимулювати комплексну переробку сировини. Щоб вирішити таку 
проблему, треба реструктуризувати підприємства, підвищити ефективність 
виробництва, розробити паритетний ціновий механізм і запровадити його при 
закупівлі сировини та реалізації кінцевої продукції, забезпечити 
конкурентоспроможність вітчизняних виробів на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. У свою чергу, для цього необхідно здійснити заходи щодо реконструкції 
та технічного переозброєння, поліпшення на їх основі асортименту і якості 
продукції. Важливо також розробити відповідний фінансово-кредитний механізм і 
створити сприятливі умови для підприємництва, удосконалення взаємовідносин з 
сільськогосподарськими товаровиробниками. 

На сьогоднішній день найприбутковішою галуззю інвестицій є харчова 
промисловість. 

У процесі реструктуризації підгалузей харчової промисловості доцільно 
поступово удосконалювати розміщення підприємств для формування 
спеціалізованих зон виробництва і переробки основних видів сировини; 
забезпечити пріоритетну підтримку галузей, які виробляють цукор, олію, м'ясні та 
молочні продукти (з тривалим строком зберігання); розвивати МП. Треба також 
створювати умови для виведення з експлуатації неперспективних переробних 
підприємств. 
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В останні роки, внаслідок вивезення насіння соняшнику за межі України, 
скоротилося виробництво олії, знизилося завантаження виробничих потужностей 
підприємств олієжирової підгалузі, що, в свою чергу, призвело до збільшення 
імпорту відповідної продукції. З метою створення сприятливих економічних умов 
для переробки на вітчизняних підприємствах максимальної кількості насіння 
олійних культур прийнято Закон України «Про ставки вивізного (експортного) 
мита на насіння деяких видів олійних культур» [13]. Його реалізація сприяла 
поліпшенню ситуації в підгалузі: в м. Одеса збільшилося виробництво олії та 
продукції з її використанням, а також знизилися їх собівартість і ціна, зміцнилося 
фінансове становище вітчизняних олієжирових підприємств, які дістали 
можливість регулярно здійснювати платежі до бюджетів усіх рівнів і до 
Пенсійного фонду. 

Для збільшення виробництва спирту в умовах різкого скорочення його 
експорту доцільно на окремих заводах відповідної підгалузі харчової 
промисловості впровадити нові технології з використанням наявних виробничих 
потужностей.  

Для збільшення виробництва м’ясо- і молокопродуктів дуже важливо 
розвивати комплексну переробку тваринницької продукції (і в тому числі – за  
рахунок повнішого використання вторинних продуктів), скорочувати втрати при 
її холодильній обробці, нарощувати випуск нових видів м'ясопродуктів 
підвищеної харчової та біологічної цінності, а також у фасованому і упакованому 
вигляді. 

Модернізація і реконструкція діючих підприємств, розвиток нових 
виробництв повинні здійснюватися за рахунок власних коштів виробників 
продукції; бюджетних коштів, які надаватимуться на реалізацію державних 
програм; конкурсного інвестиційного кредитування проектів; довгострокових 
кредитів комерційних банків (і в тому числі – під заставу нерухомості); коштів 
підприємств інших галузей; приватних та іноземних інвесторів; лізингового 
фонду.                                                

Впровадження сучасних технологій транспортування, зберігання і 
розвантаження продовольчих товарів дозволить створити сучасну 
інфраструктуру. У найближчі роки ресурси харчової промисловості необхідно 
сконцентрувати на пріоритетних напрямах розвитку найефективніших 
виробництв і ресурсозберігаючих технологій. Для цього треба консолідувати всі 
бюджетні та позабюджетні джерела фінансування АПК, а також власні кошти 
товаровиробників. Важливо забезпечити пріоритетність розвитку його підгалузей 
шляхом державної фінансово-кредитної підтримки їх підприємств за рахунок 
розширення видів кредитування, а також поновлення практики передбачення у 
державному бюджеті коштів на кредитування міжсезонних витрат підприємств 
цукрової, олієжирової, консервної, виноробної та інших підгалузей харчової 
промисловості. 

При реструктуризації харчової промисловості важливе значення має 
агропромислова інтеграція, що здійснюється в різноманітних формах (таких, як 
фінансово-агропромислові групи, агрокомбінати, агрофірми, концерни та інші 
формування       з        виробництва,       переробки,      зберігання       і       реалізації 
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сільськогосподарської продукції та продовольства). Створення 
інтегрованих формувань, до складу яких увійдуть як сільськогосподарські та 
переробні підприємства, так і сервісні, торговельні та банківські організації, є 
одним з важливих шляхів підвищення ефективності виробництва продовольчих 
товарів. Такі формування дістануть поширення, насамперед, у цукробуряковому і 
м'ясному виробництвах. 

Реалізація викладених заходів дозволить істотно поліпшити стан справ у 
харчовій промисловості України, а також створити економічні умови для 
подолання спаду виробництва в галузі, підвищення ефективності використання її 
виробничого потенціалу і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 
продовольчих продуктів. 

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що економічні 
перетворення, що відбуваються в українській економіці, створюють умови для 
стабілізації сфери матеріального виробництва, і надалі, досягнення значних 
темпів його зростання. Проте, без істотних інвестицій до виробничої сфери з 
метою широкого відтворення і структурної перебудови основних фондів усіх 
галузей, проблему підвищення ефективності виробництва вирішити не можна. 
Для країн, які знаходяться на стадії трансформаційних перетворень в економіці, 
можливості мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів на визначений час 
стають обмеженими. Тому основну увагу варто звернути на проблему залучення 
іноземних капіталів, підвищення інвестиційної результативності вітчизняних 
підприємств. У більшості країн з перехідною економікою ефективно використані 
іноземні інвестиції стають ключовим фактором розвитку. Залучення іноземних 
інвестицій відіграє важливу роль  у структурі пріоритетів української економіки. 
Саме тому, виникає питання привабливості Одеського регіону як об’єкта 
іноземного інвестування. Крім залучення іноземних інвестицій доцільно звернути 
увагу на управління інвестиційними потоками, надання їм фінансово-економічної 
оцінки.  

Незважаючи на незначні масштаби інноваційної діяльності, позитивний 
вплив її на економічні показники виробництва є безперечним. Більшість 
підприємств, що впроваджували інновації, одержали приріст продукції, 
підвищили її конкурентоспроможність, оновили асортимент виробів, знизили 
матеріали й енергомісткість виробництва. 

Забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств 
промисловості за рахунок підтримки розвитку наукоємних виробництв, 
оновлення номенклатури продукції машинобудування та інших високо-
технологічних галузей, підвищення якості, створення нових конкуренто-
спроможних видів техніки, застосування сучасних технологій виробництва, 
поширене застосування на підприємствах промисловості інноваційних 
енергоефективних технологій виробництва продукції з метою зниження 
енергоємності продукції (послуг) та проведення модернізації технологічного 
обладнання забезпечить можливість підвищити ефективність промислового 
виробництва, збільшити випуск сучасних конкурентоспроможних видів 
промислової продукції, що відповідає вимогам світових стандартів. 
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Реалізація інноваційної політики і надалі спрямовуватиметься на 
вдосконалення нормативно-правової бази, посилення позитивного впливу 
інноваційних процесів на економічні показники виробництва, пошук інвестицій 
для здійснення нововведень, узгодження кредитної політики на регіональному 
рівні. Одеська інноваційна сфера повільно стає привабливою для вітчизняних та 
іноземних інвесторів. 

Таким чином, у роботі  визначенні концептуальні підходи щодо 
стратегічного розвитку інноваційної діяльності підприємств; здійснено розгляд 
існуючих методів фінансового аналізу, з точки зору визначення їх переваг, 
недоліків та можливостей приведення до специфічних умов української 
економіки; запропонована  розгорнута структурно-логічна схема щодо 
послідовності стратегічного планування інноваційною діяльністю підприємства; 
проведений економіко-статистичний моніторинг інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємств регіону, на підставі якого  виявлено характеристику 
основних тенденцій розвитку інноваційно-інвестиційних процесів підприємств 
Одеського регіону  та перспективи його розвитку.   

Вищевикладена концепція, вже почала використовуватися для оцінки 
потенціалу інноваційно-інвестиційної сфери Одеського регіону, його 
привабливості, можливих змін, напрямків розвитку. Щодо перспектив 
подальшого розвитку, важливим, на думку автора, є поглиблення існуючих 
розробок з методології управління інноваційно-інвестиційним механізмом; 
визначення напрямків, які сприятимуть успіху в розвитку регіону; побудова та 
аналіз  економетричної  моделі впливу стану економіки України на обсяг прямих 
іноземних інвестицій у нашу країну. Така модель дозволить отримати кількісне 
вираження взаємозв’язків і напрямів численних взаємодій усередині економіки 
України та є базою для розробки рекомендацій щодо покращення інвестиційної 
ситуації в державі.   
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1.3 ОЦІНКА СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 
Аналіз питань, пов’язаних з інноваційним розвитком промислових 

підприємств є актуальним з наукової та практичної точки зору. Успішне 
функціонування організацій України в сучасних умовах господарювання 
неможливе без активної інноваційної діяльності. Бо вона дозволяє максимально 
використовувати умови, створені зовнішнім середовищем, і можливості, існуючі у 
внутрішньому середовищі. Впровадження інноваційних змін і створення 
принципово нових товарів є основою здобуття конкурентних переваг, що є 
складовою частиною конкурентоспроможності та стійкості підприємств в умовах 
невизначеного та мінливого ринкового оточення. Але для того, щоб вірно 
спрямувати інноваційну діяльність як окремого підприємства, так і країни в 
цілому, треба проаналізувати основні показники науково-технічного розвитку 
промисловості попередніх років. 

Питаннями, пов’язаними з інноваціями, інноваційною діяльністю, 
розробкою інноваційної стратегії та політики на рівні промислового підприємства 
та країни в цілому цікавляться багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед 
них: О.І. Амоша, Б.А. Маліцький, О.С. Попович, В.І. Соловйов, Л.Л. Антонюк, 
А.В. Бодюк, О.В. Бражко, Ю.В. Каракай, В. Новицький, С.Й. Вовканич, М.С. 
Данько, О.О. Шевченко, Н.В. Чаленко, І.В. Космидайло,  Д.Л. Ухваткін, О.В. 
Лепьохін, А.В. Сидорова, О.В. Писарчук, Б.І. Холод, Т.О. Соболєва,  В.А. 
Ткаченко, Р.Б. Тян, Н.В. Городнікова, С.Ю. Гостєва, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева, 
І.А. Кузнєцова, С.В. Мартинова, Т.В. Ратай, Л.А. Росовецька та ін. 
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Деякі вчені вважають, що такі категорії, як інновація, нововведення, 
інноваційна діяльність та політика є новими і з’явилися в економічному лексиконі 
нашої країни в умовах ринкових відносин. Цих категорій не було у вітчизняній 
економічній теорії та практиці кількох останніх десятиріч. В працях економістів 
радянського періоду жодного разу не були використані такі категорії [1, с.49]. Але 
це не зовсім так. Ще за часів існування СРСР, проблеми нововведень, науково-
технічних розробок цікавили вчених-економістів. Можливо тоді, під час розгляду 
цих питань, вживалися інші терміни та словосполучення. Але дослідження 
проводилися. Інша річ, що із здобуттям Україною незалежності почався перехід 
до ринкової економіки, а тому змінилися цілі та завдання інноваційної діяльності 
промисловості та країни в цілому. При цьому почали вживатися невідомі раніше 
терміни, вводитися нові категорії.  

В останній час багато вчених видають публікації, пов’язані з інноваційною 
діяльністю, але ще лишається багато питань без відповідей. В. Новицький вважає, 
що написання великої кількості робіт на тему інноваційного та науково-
технічного розвитку недостатньо для цілковитого рішення проблем. Треба 
розробити специфічні механізми аналізу та систематизувати наявні здобутки 
вчених. Відсутність механізмів реалізації іноді конструктивних і потенціально 
значущих ідей зводить статус цього жанру (тобто опису проблем інноваційного 
розвитку) до схоластики і не дозволяє йому перетворитися на справжній 
диверсифікований науковий аналіз, такий аналіз покликаний функціонально 
розвивати загальну постановку проблеми, яка в українських умовах надто 
затягнулася [2, с.45]. На нашу думку, під час дослідження, також важливо 
приділити увагу уточненню основних понять, формулюванню чітких та вірних 
визначень основних категорії, аналізу стану інноваційного розвитку 
промисловості нашої країни, динаміки показників за останні декілька років. В 
подальшому це допоможе розробити працездатні механізми аналізу та системного 
впровадження інноваційних ідей. 

Метою даної роботи є уточнення визначень важливих понять, пов’язаних з 
інноваційною діяльністю, а також аналіз основних показників, які характеризують 
інноваційний розвиток промислових підприємств за даними Державного комітету 
статистики України. 

Перед тим, як розпочати аналіз стану вітчизняної інноваційної діяльності 
промислових підприємств, треба виділити основні категорії та охарактеризувати 
їх сутність. Отже, інновація – використання результатів наукових досліджень і 
розробок, спрямованих на вдосконалення процесу виробничої діяльності, 
економічних, правових і соціальних відносин в галузі науки, культури, освіти і в 
інших джерелах діяльності суспільства [1, с.53]. Дане визначення є вдалим для 
розуміння категорії в цілому. 

Інноваційна діяльність – вид діяльності, пов’язаний з трансформацією ідей 
(зазвичай результатів наукових досліджень і розробок або інших науково-
технічних досягнень) у технологічно нові чи вдосконалені продукти та послуги, 
впроваджені на ринку, в нові чи вдосконалені технологічні процеси або способи 
виробництва (передачі) послуг, використані в практичній діяльності. Інноваційна 
діяльність включає цілу низку наукових, технологічних, організаційних, 
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фінансових та комерційних заходів, і саме у своїй сукупності вони призводять до 
інновацій [3, с.483]. Наведене вище визначення є повним, широким, цілком 
зрозумілим, бо в ньому інноваційна діяльність представлена як сукупність, 
система заходів. 

Інноваційна політика підприємства – система технічних, технологічних, 
правових, економічних, фінансових заходів, спрямованих на підвищення 
технічного рівня виробництва з метою випуску і реалізації конкурентоспроможної 
продукції [4,  с.146]. На нашу думку, визначення досить вдале, але можна ще до 
системи факторів додати «організаційні та управлінські заходи», бо без 
правильної організації та управління ускладнюється поточна робота, а особливо 
впровадження нововведень. Основними принципами інноваційної політики слід 
вважати:  

- цільову орієнтацію інноваційної діяльності; 
- комплексність інноваційного процесу;  
- адаптивність нововведень і персоналу [4, с.149]. 
Після ознайомлення з основними категоріями доцільно звернутися до 

безпосередньої оцінки показників. Аналізуючи статистичні дані, було виділено 4 
основні напрямки, за якими розглядалися стан і розвиток підприємств з точки 
зору інновацій та науково-технічних розробок: 

 кількість наукових організацій і наукових кадрів в Україні; 
 обсяг виконаних науково-технічних робіт; 
 джерела фінансування інновацій на промислових підприємствах; 
 інноваційна активність промислових підприємств і впровадження 

               інновацій. 
Тепер розглянемо кожен напрямок окремо. 
Кількість наукових організацій і наукових кадрів в Україні. Усі види 

науково-дослідних робіт, починаючи з фундаментальних  наукових досліджень і 
закінчуючи прикладними розробками, здійснюються в різних наукових 
організаціях і підрозділах, враховуючи: академічні інститути, вищі навчальні 
заклади, галузеві науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути, а 
також наукові підрозділи конструкторських бюро та науково-виробничих 
об’єднань [5, с.367]. Негативним моментом для розвитку науки сучасної України 
стало те, що після розпаду СРСР поступово закрилася велика кількість галузевих 
науково-дослідних інститутів. Це призвело до ряду ускладнень, починаючи з 
проблем збору статистичної інформації у розрізі галузей народного господарства, 
закінчуючи погіршенням рівня задоволеності потреб у розробках прикладного 
характеру. 

Далі доцільно буде проаналізувати, як за 2006-2008 рр. змінювалася 
кількість наукових організацій та чисельність наукових кадрів за категоріями 
(табл. 1). 

З даних, наведених у табл. 1, видно, що в останні роки намітилася тенденція 
зниження загальної кількості організацій, які займаються науковими 
дослідженнями й розробками для промисловості. 
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Таблиця 1 
Наукові організації та наукові кадри (за даними Державного комітету 

статистики України [6]) 

Показники 2006 2007 2008 
Темпи росту до 

попереднього року 
2007 до 2006 2008 до 2007 

Кількість організацій, які 
виконують наукові 
дослідження й розробки 

1452 1404 1378 0,967 0,981 

Чисельність науковців, осіб 100245 96820 94138 0,966 0,972 
Чисельність докторів наук в 
економіці України, осіб 

12488 12845 13423 1,029 1,045 

Чисельність кандидатів наук 
в економіці України, осіб 

71893 74191 77763 1,032 1,048 

Чисельність виконавців 
наукових та науково-
технічних робіт, осіб 

160 788 155549 149699 0,967 0,962 

з них: 
- дослідників 

80 497 78832 77355 0,979 0,981 

- техніків 19 748 17988 16783 0,911 0,933 
- допоміжного персоналу 30 204 28896 27988 0,957 0,969 

 
В 2007 р. порівняно з 2006 р. цей показник знизився на 3,3 %, а в 2008 р. 

порівняно з 2007 р. – на 1,9 %. Також спостерігається зменшення кількості осіб, 
що працюють у наукових організаціях та виконавців науково-технічних робіт 
(дослідників, техніків, допоміжного персоналу). Проте, за розглянуті 3 роки 
значно зросла кількість кандидатів та докторів наук в економіці України, що 
позитивно для подальшого розвитку. 

Обсяг виконаних  науково-технічних робіт. Даний напрям є важливим для 
розгляду, тому що він дає можливість оцінити ефективність роботи наукових 
організацій. Проаналізуємо дані табл. 2. 

Таблиця 2 
Обсяг виконаних науково-технічних робіт(за даними Державного 

комітету статистики України [6]) 
 

Показники 2006 2007 2008 
Темпи росту до попереднього 

року 
2007 до 2006 2008 до 2007 

Всього, у фактичних цінах, млн. 
грн., у т.ч.: 

5354,6 6700,7 8538,9 1,251 1,274 

Фундаментальні дослідження, млн. 
грн.  

1141,0 1504,0 1927,4 1,318 1,281 

Прикладні дослідження, млн. грн.  841,5 1132,6 1545,7 1,346 1,365 
Розробки, млн. грн.  2741,6 3303,1 4088,2 1,205 1,238 
Науково-технічні послуги, млн. грн.  630,5 761,0 977,7 1,207 1,284 

Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних робіт 
у ВВП, % 

0,98 0,93 0,90 0,949 0,968 
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Треба зазначити, що за останні роки збільшується обсяг виконаних науково-
технічних робіт у грошовому вираженні за всіма категоріями, що, звичайно, є 
позитивним. Але при цьому питома вага обсягу виконаних наукових і науково-
технічних розробок у ВВП за три роки поступово зменшується: в 2007 р. 
порівняно з 2006 р. на 5,1 %, а в 2008 р. порівняно з 2007 р. – на 3,2 %. Тобто, 
науково-технічні роботи у нашій країні ведуться. Але не треба забувати, що навіть 
вдалі та цінні інноваційні розробки не принесуть відчутних результатів без 
правильного й системного їх впровадження. 

Джерела фінансування інновацій на промислових підприємствах. Сьогодні 
перед Україною стоїть найважливіша проблема вибору стратегії розвитку: або 
існуюча нині сировинна експортоорієнтована, або інноваційна. Якщо уряд 
декларує курс на інноваційний розвиток, то вже сьогодні необхідно подолати 
суперечність у розподілі ресурсів в промисловості і науці [7, с.23]. 

Основну роль у фінансуванні інноваційного розвитку повинна відігравати 
держава. Тому відрахування коштів державного та місцевого бюджетів на 
науково-технічні розробки та впровадження нововведень в промисловість повинні 
мати позитивну динаміку. 

Розглянемо ситуацію в нашій країні (табл. 3). 
Таблиця 3 

Джерела фінансування інновацій на промислових підприємствах  
(за даними Державного комітету статистики України [6]) 

 

Показники 2006 2007 2008 
Темпи росту до 

попереднього року 
2007 до 2006 2008 до 2007 

Власні витрати підприємств, 
млн. грн. 

5211,4 7999,6 7264,0 1,535 0,908 

За рахунок коштів державного 
бюджету, млн. грн. 

114,4 144,8 336,9 1,266 2,327 

За рахунок коштів іноземних 
інвесторів, млн. грн. 

176,2 321,8 115,4 1,826 0,359 

Інші джерела, млн. грн. 658,0 2384,7 4277,9 3,624 1,794 
Загальна сума витрат, млн. 
грн. 

6160,0 10850,9 11994,2 1,762 1,105 

 
Таким чином, можна відмітити, що витрати на інновації в промисловості 

поступово збільшувалися: у 2007 р. порівняно з 2006 р. на 76,2 %, а у 2008 р. 
порівняно до 2007 р. на 10,5 %. При цьому, змінилася структура джерел 
фінансування. Так, власні витрати підприємств на технологічні нововведення у 
2008 р. порівняно до 2007 р. зменшилися на 9,2 %, відрахування з державного 
бюджету суттєво збільшилися (у 2,327 разів), іноземні інвестиції зменшилися на 
64,1 %, а витрати інших джерел зросли на 79,4 %. Якщо наша країна планує 
переходити до стратегії інноваційного розвитку, необхідно перерозподілити 
капітальні інвестиції на користь інноваційної сфери, підвищити ефективність 
використання цих ресурсів, консолідувати усі сили українського суспільства для 

79



побудови ефективного високотехнологічного промислового комплексу, а також 
для відновлення процесу інтеграції знань [7, с.23]. 

Інноваційна активність промислових підприємств і впровадження інновацій. 
Зазначимо, що в інноваційному процесі важливо, щоб ініціатива була як з боку 
фірм-творців, так і фірм-користувачів. Перші повинні бути активними для 
здійснення винаходів, а інші – бути сприятливішими до нововведень і не 
проявляти відчуженості [4, с.147].  

Наведемо найбільш чітке визначення поняття інноваційної активності: 
інноваційна активність організації характеризує ступінь участі організації в 
здійсненні інноваційної діяльності в цілому або окремих її видів протягом 
певного періоду часу. Ступінь інноваційної активності підприємств визначається 
як відношення кількості організацій, що здійснюють технологічні, організаційні, 
маркетингові інновації до загальної кількості обстежених за певний період часу 
організацій в країні, галузі чи регіоні [3, с.483].  

На основі даних табл. 4 розглянемо основні показники інноваційної 
активності української промисловості. 

Таблиця 4 
Інноваційна активність промислових підприємств і впровадження 

інновацій (за даними Державного комітету статистики України [6]) 
 

№ Показники 2006 2007 2008 

Темпи росту до 
попереднього року 
2007 до 

2006 
2008 до 

2007 
1 Питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації, % 
10,0 11,5 10,8 1,15 0,93 

2 Впроваджено нових 
технологічних процесів 

1145 1419 1647 1,23 1,161 

3 у т.ч. маловідходні, 
ресурсозберігаючі 

424 634 680 1,495 1,073 

4 Освоєно виробництво нових 
видів продукції, найменувань 

2408 2526 2446 1,049 0,968 

5 з них нові види техніки 786 881 758 1,121 0,860 
6 Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в 
обсязі промислової, % 

6,7 6,7 5,9 1 0,881 

7 Загальна сума витрат на 
інновації, млн. грн. 

6160,0 10850,9 11994,2 1,762 1,105 

8 Обсяг реалізованої продукції 
промисловості, млн. грн. 

551729,0 
 

717076,7 916618,3 1,299 1,278 

9 Наукомісткість виробництва, 
грн./грн. (р.7 : р. 8) 

0,011 0,015 0,013 1,364 0,867 

 
Аналізуючи дані, приведені в табл. 4, можна зазначити наступні 

позитивні моменти: у 2007-2008 рр. поступово зростає кількість нових 
впроваджених технологічних процесів (у тому числі ресурсозберігаючих), 
збільшується загальна сума витрат на інновації. Проте значення таких показників, 
як питома вага підприємств, що впроваджували інновації, кількість вироблених 
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нових видів продукції та техніки, питома вага реалізованої інноваційної продукції 
збільшилися в 2007 р. порівняно з 2006 р., але зменшилися у 2008 р. порівняно з 
2007 р. 

В ході аналізу наведених вище даних був розрахований показник 
наукомісткості виробництва (рядок 9 табл. 4), динаміка якого добре характеризує 
процес інноваційного розвитку промисловості країни. Розраховується він як 
співвідношення витрат на науково-технічні розробки до обсягу реалізованої 
продукції промисловості.  

Наукомісткість промисловості України має досить низький рівень. Причому 
в 2007 р. порівняно до 2006 р. цей показник збільшився на 36,4 %, а в 2008 р. 
порівняно до 2007 р. – знизився на 13,3 %. Недостатні темпи інноваційної 
діяльності підприємств пояснюються нестачею коштів і ресурсів для 
впровадження нововведень, слабкою зацікавленістю виробників у впровадження 
нових розробок [1, с.49]. 

Звісно, такий стан інноваційної діяльності промислових підприємств можна 
пов’язати із світовою фінансово-економічною кризою. Сьогодні більшість 
організацій не може витрачати значні кошти на впровадження нововведень, бо усі 
зусилля спрямовані на виживання та утримання існуючих позицій. Але для 
покращення ситуації як на окремому підприємстві, так і в розрізі промисловості 
всієї країни, працювати в напрямку інноваційного розвитку потрібно вже 
сьогодні.  

  
 

Список літературних джерел 
 

1. Ухваткін Д.Л. Теорія регулювання та основні поняття інноваційної 
діяльності / Д.Л. Ухваткін // Формування ринкових відносин. – 2006. –  № 1. 
– С.49-53. 

2. Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку / В. Новицький // 
Економіка України. – 2007. – № 2. – С.45-53. 

3. Индикаторы инновационной деятельности:2009. Статистический сборник / 
[Н.В. Городникова, С.Ю. Гостева, Л.М. Гохберг и др.]. – М.: 
Государственный университет–Высшая школа экономики, 2009. – 485 с. 

4. Каракай Ю.В. Пріоритети інноваційного розвитку підприємств / Ю.В. 
Каракай // Формування ринкових відносин. – 2007. – № 9. – С.146-150. 

5. Организация производства на промышленном предприятии / [Егупов Ю.А., 
Купинец Л.Е.,  Никифоренко А.Т. и др.]; под ред. Ю.А. Егупова. – Одесса: 
Автограф, 2004. – 436 с. 

6. Державний комітет статистики України. Розділ: Статистична інформація. 
Наука та інновації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

7. Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А. 
Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України. – 2009. – № 3. – С.19-27.     

81



 

 

2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
 

2.1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  
ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 
Однією із важливих особливостей світового процесу глобалізації і 

пов’язаних з ним економічних і соціальних явищ є посилення ролі конкуренції на 
всіх рівнях господарювання: від рівня держави до рівня підприємства. 
Загострення конкуренції в цих умовах стає однією із провідних сил економічного 
та соціального прогресу суспільства. Вона пронизує всі зв’язки виробництва та 
споживання, є ринковим засобом забезпечення збалансованості між попитом та 
пропозицією, виконує функцію спілкування і погодження інтересів виробників. 
Тому проблеми підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання і 
економіки країн в цілому в умовах глобалізації набувають пріоритетного значення 
серед інших проблем сучасного світу. 

Ринкові відносини по новому ставлять проблему ефективності роботи 
підприємств промисловості, висуваючи на перший план не стільки ефективність 
виробництва в загальному розумінні, скільки забезпечення ефективності 
функціонування суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі. При 
цьому забезпечення  високої конкурентоспроможності промислових підприємств 
виступає не самоціллю, а засобом зміцнення позицій національної економіки і 
вирішення соціальних проблем. До того ж розгляд проблем конкуренції 
визначається особливою роллю реалізації конкурентних переваг промислових 
підприємств при формуванні їх стратегії життєздатності.    

Основним завданням сучасного етапу формування ринкових відносин в 
промисловості має стати переорієнтація стереотипів уявлення щодо виробничо-
господарського механізму і систем управління, докорінна реструктуризація 
виробничо-технологічної бази. В першу чергу це відноситься до діяльності, що 
визначає перспективи стійкого розвитку суб’єктів промисловості в умовах 
жорсткої конкуренції. Ця проблема досить складна, особливо якщо враховувати 
значно послаблені можливості держави як гаранта стабільності суспільного 
розвитку. Нове законодавство не створило правових умов, адекватних тим змінам, 
які відбулися в системі виробничих відносин. Це робить особливо актуальним 
розробки науково-методичних засад формування і реалізації управлінських 
рішень стратегічного значення, які б забезпечували підприємствам і 
промисловості в цілому ефективне розв’язування проблеми виживання в нових 
умовах господарювання. Іншими словами мова йде про розробку і обґрунтування 
комплексу взаємопов’язаних методичних прийомів, які б дозволяли проводити 
економічний аналіз оточуючого середовища і конкурентних переваг, здійснювати 
вибір пріоритетних напрямів розвитку, оцінювати можливі ризики і розробляти 
антикризові заходи, які б дали можливість більшості виробництв самостійно 
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розробляти власну стратегію життєздатності і ефективно входити в ринкове 
середовище, створивши відповідний ринковий механізм господарювання.   

Забезпечення життєздатності підприємства пов'язане із вирішенням 
сукупності проблем економічної безпеки, адаптації, забезпечення ефективного 
функціонування й розвитку підприємств у реальних умовах. Рішенню даних 
проблем присвячена значна кількість праць, як вітчизняних, так і закордонних 
вчених, таких як Д. Аакер, О.В. Ареф'єва, І.Т. Балабанов, Г.І. Башнянин, І.О. 
Бланк, Дж.К. Ван Хорн, Дж.К. Грейсон мол., М.О. Кизим, Г.Б. Клейнер, Б. Коласс, 
О.В. Кондрат'єв, Є.М. Левицький, Л.О. Лигоненко, В.С. Пономаренко, А.А. 
Томпсон, О.М. Тридід, Д.Р. Хікс та ін. 

Першим науковцем, який займався дослідженням життєздатності 
підприємств є В.П. Мартиненко. В своїх працях він визначив поняття 
«життєздатність підприємств промисловості», надав класифікацію факторів 
життєздатності та розробив модель стратегії життєздатності промислового 
виробництва. В.М Бондаренко присвятив декілька статей присвячених 
застосуванню зарубіжних моделей діагностики життєздатності та класифікації 
факторів життєздатності. 

Автори зазначених досліджень розглядали стратегію життєздатності, однак 
не приділили достатньо уваги самому терміну «життєздатність», його широкому 
розумінню та впливу на формування конкурентоспроможності підприємства. 
Також не була зроблена повна систематизація класифікаційних ознак факторів 
життєздатності. Сьогодні ще не створено загальновизнаної теорії життєздатності 
підприємства, практичне застосування якої дозволило б суттєво прискорити 
процеси адаптації підприємств до реальних умов існування.  

Метою даного дослідження є розробка науково-теоретичних основ щодо 
формування стратегії життєздатності підприємств промисловості у 
конкурентному середовищі. Поставлена мета зумовила необхідність постановки 
наступних логічно пов’язаних та послідовно розглянутих задач: 

- визначення сутності категорії «життєздатність підприємства» та його 
впливу на  формування конкурентоспроможності підприємства; 

- аналіз факторів, які впливають на життєздатність підприємств 
промисловості з метою формулювання  філософії їх господарської діяльності в 
умовах лібералізації економіки і зростаючої конкуренції; 

- обґрунтування  інструментарію та методу оцінювання рівня 
життєздатності підприємства; 

- визначення сутності стратегії життєздатності, обґрунтування її 
взаємозв’язку із загальною стратегією промислового виробництва, а також місця 
серед базових та функціональних стратегій.  

Середовище функціонування підприємства – це сукупність факторів, умов, 
які визначають його здатність до довгострокового успішного функціонування. Як 
зазначає Дж. Гелберейт ще однією особливістю підприємницького середовища є 
те, що  «межі зовнішнього та внутрішнього середовищ дещо розмиті внаслідок 
взаємопроникнення елементів організації та середовища» [1].  
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Такі ж закономірності підтверджують і закони діалектики, які стверджують, 
що породжені певними причинами наслідки самі стають причиною появи інших 
явищ, які формують причинно-наслідкові зв’язки. Тобто породжується ціла низка 
негативних явищ в результаті збою чи несправності  в першій ланці явищ. 
Загострення окремих протиріч системи на початку може призвести до деяких 
збоїв в роботі, а потім до появи окремої локальної нестійкості чи декількох, не 
пов’язаних один з одним негативних локальних явищ. Негативні явища 
суміщаються і переплітаються між собою і формують базу для переходу до повної 
нестійкості, тобто порушення життєздатності всього підприємства.  Нестійкість 
системи і виникнення кризи є, в першу чергу, свідченням неспроможності 
внутрішнього механізму до саморегулювання системи, тобто відсутності 
спроможності самостійно нейтралізувати негативний вплив причин, які 
викликали цю нестійкість [2, с.265]. 

В таких умовах головним завданням кожного підприємства є своєчасне 
визначення найсуттєвіших за впливом зовнішніх та внутрішніх факторів і 
ретельне дослідження їх поведінкового впливу на життєздатність економічної 
одиниці. Але перш за все треба спочатку визначити що значить термін 
«життєздатність», як економічна категорія, та як поняття взагалі. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає пояснення 
терміну «життєздатний» - здатний зберігати, підтримувати життя [3]. Разом з 
поняттям життєздатність багато тлумачних словників виокремлюють такі 
категорії як «життєстійкість», «життєзабезпечення», «життєдіяльність» та ін.. 

Слід зазначити, що поняття життєздатність є міждисциплінарним і 
зустрічається в багатьох галузях науки. Життєздатність в органічній системі 
визначається як основний потенціал органічної системи, що забезпечує 
безперервність відтворення. Вона полягає в анатомо-фізіологічній потужності 
елементів системи, які її складають, надійності підтримки поточної рівноваги 
система-середовище і ремонтантної (здібності до повторного і багатократного 
відновлення і відновлення власних можливостей). Якщо виживання і мінливість 
це відповідь на виклики зовнішнього середовища, то життєздатність це, в першу 
чергу, відповідь на вимоги подолання технічних (морфофізіологічних) 
складнощів структурної обмеженості організмів [4]. 

У біології під життєздатністю розуміють стан організму, що 
характеризується здібністю до обміну речовин, зростання і розмноження. Біологи 
вважають, що чоловічі особини менш життєздатні, зокрема із-за своєї більш 
ризикованої поведінки. За сотні і тисячі поколінь цілком міг сформуватися якийсь 
оптимум якостей, який забезпечив би найбільшу життєздатність кожної особини, 
а значить і виду в цілому. Але умови, в яких існує вид, зовсім не постійні, і в яку 
сторону вони зміняться завтра, передбачити важко. Саме для цього необхідні 
особини з набором якостей, в даних умовах неоптимальних, непотрібних, і мабуть 
шкідливих. Якщо умови зміняться, то деякі з цих якостей можуть опинитися дуже 
доречними. Породжуючи такі особини, природа ризикує – в даний момент вони 
менш життєздатні, але в нових умовах вони можуть виявитися 
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найжиттєздатнішими [5]. Людям спочатку властива необхідність забезпечити собі 
можливість жити, тобто життєздатність. Проте, сам термін «життєздатність» не 
був надбанням науки аж до XX в. І лише на початку минулого століття його 
можна знайти у А.А. Богданова як динамічну стійкість в середніх умовах 
середовища. Набагато більш безумовно дане поняття вживає радянський біолог, 
зоолог, теоретик еволюційного учення І.І. Шмальгаузен [5]. 

Французький соціолог Э. Дюркгейм вважав, що вік і життєздатність 
суспільства визначалися тим, чи є у нього ідеали. Тому росіяни, що в ті часи 
заявляли про свою прихильність вищим цінностям, наприклад, в літературі, 
здавалися йому нацією, повною сил. На думку А. Тойнбі, життєздатність 
цивілізації визначається рівнем освоєння життєвого середовища і розвитком 
духовних основ даного суспільства. Будь-яка небезпека для людини – щось 
більше, ніж загроза існуванню. А. Тойнбі ввів вдале поняття – «виклик історії». 
Життєздатність може зрозуміти як здатність суб'єкта забезпечити свою 
виживаність через самовдосконалення. Життєздатність – категорія, близька до 
категорії «відтворення», тобто здатність суб'єкта відтворювати себе, свою 
культуру, свої відносини всупереч нескінченному потоку небезпек, долаючи їх і 
відповідаючи на них пропорційно реальному виклику історії [5]. 

Життєздатність часто зв'язується з духовністю, культурою. А.І. Юрьєв 
пише: «Спадкоємність культурних цінностей для кожного нового покоління 
підвищує його життєздатність, а втрата їх, навпаки, знижує волю до життя, якість 
життя, веде до втрати її сенсу» [5]. 

Філософи вважають, що життєздатність людини покоїться на волі до життя і 
припускає постійне особове зусилля. Простою, початковою формою цього 
зусилля є підпорядкування суспільним етичним заборонам, зрілої і розвиненої – 
робота за визначенням сенсу життя. Як писав Ф. Ніцше, той, хто знає навіщо 
жити, може винести будь-яке «як». Таким чином, життєздатність зв'язується з 
сенсом життя людини. 

Як бачимо, існує багато визначень життєздатності. В одних джерелах – це 
здатність до існування, розвитку та виживанню, в інших – це здатність до 
самостійного існування. Це також може бути і здатність до довготривалого 
збереження важливих властивостей та недовготривалого – менш важливих, але 
більш актуальних тут и зараз, в існуючих умовах; це – також і здатність 
раціонально планувати і ефективно, успішно діяти в певних умовах. В більш 
широкому розуміння життєздатність – це поєднання стійкості системи та її 
адаптованості, її самоідентичності і відповідності, корисності, придатності; 
оптимальності та неоптимальності. 

Правомірність і доцільність використання терміну «життєздатність», 
стосовно підприємства, прихована в значенні ключових слів, вищенаведених 
визначень, а саме, здатність і життя. Перше з ключових слів – «здатність» може 
бути застосовано до підприємства як до об'єкту матеріальної дійсності, в своєму 
значенні, що означає властивість поняття «здатний», тобто: «Який може, уміє 
здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводитися певним чином» [3]. 
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Аналогічне визначення приводить і С.І. Ожегов: «Здатність – уміння, а також 
можливість проводити будь-які дії» [7]. Друге з ключових слів – «життя» – може 
бути застосовано до підприємства в значеннях: «...4. Діяльність суспільства і 
людини в тих або інших проявах. 5. Реальна дійсність...» [7]; «...4. Спосіб 
існування... 9. Сукупність явищ, які характеризують існування, визначають 
розвиток чого-небудь. 10. Що реально існує; дійсність» [3].      

Ґрунтуючись на викладеному, загальне поняття життєздатності можна 
сформулювати в такому вигляді: «Життєздатність – властивість, що визначає 
здатність матеріального об'єкту існувати і розвиватися в реальних умовах». 

Визначення життєздатності як властивості матеріального об'єкту є вихідною 
позицією дослідження життєздатності підприємства, оскільки є ключовим для 
дослідження суті взаємодії підприємства і зовнішнього середовища. Дане 
твердження засноване на такому баченні категорії властивість: «Властивість є 
здатність речі проявляти свою сутність у взаємодії з іншими речами». Гегель 
відзначав цей зв'язок властивості нової речі. Він писав: «Річ володіє властивістю 
викликати те або інше, в іншому і лише властивим чином виявлятися в 
співвідношенні з іншими речами. Вона виявляє цю властивість лише за наявності 
відповідного характеру іншої речі, але в той же час воно їй властиво і є її тотожна 
з собою основа; ця рефлектирована якість називається тому властивістю. 
Властивості не породжуються відносинами речей, але лише виявляються в таких 
відносинах. Тому розгляд властивостей об'єкту поза взаємодією його з іншими 
об'єктами не має сенсу. Властивості такі ж матеріальні, як і самі речі» [8].  

Категорія «властивість» безпосередньо пов'язана з категорією «якість».  
Визначення поняття «якість», яке дає Радянський енциклопедичний словник,  
свідчить: «Якість – філософська категорія, що виражає суттєву визначеність 
об'єкту, завдяки якій він є саме цим, а не іншим. Якість – об'єктивна і загальна 
характеристика об'єктів, що виявляється в сукупності їх властивостей...» [8].  

С.І. Ожегов визначає якість як: «Сукупність суттєвих ознак, властивостей, 
відзнак...» [7]. Якість об'єкту – категорія впорядкована, даний порядок 
визначається структурою об'єкту, поняття якої може бути таким: «Структура (від 
лат. structura – будова, розташування, порядок), сукупність стійких зв'язків 
об'єкту, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто 
збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах» [9]. 

Ґрунтуючись на викладеному, можна затверджувати: життєздатність, як 
властивість матеріального об'єкту, є його сутністю,  що виявляється в процесі 
взаємодії з іншими об'єктами матеріальної дійсності.     

Сутність якості виявляється і визначається не тільки в сукупності його 
властивостей, але і кількістю, поняття якості безпосередньо пов'язані з поняттям 
кількості і фактично формується через зіставлення із ним. 

У матеріальній дійсності сутність кількості виявляється через його 
зіставлення з якістю, а сутність якості – через його зіставлення із кількісними 
(байдужими для буття системи) змінами. Діалектика якості і кількості  в 
початковому своєму пункті є їх взаємозамінність. Кожна з категорій («якість», 
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«кількість») визначається через свою протилежність. Зміст будь-якої з них 
співвіднесений із змістом іншої.  

При урахуванні якісного моменту кількості визначення поняття кількості 
може бути таким: кількість є ступінь розвитку даної якості. 

Кількість і якість пов'язані в мірі.  
Міра може бути виражена числом (величиною) [8].  
Як видно, вищенаведені характеристики якості однозначно вказують на те, 

що: 
– якість об'єкту є сукупність його властивостей, що виявляються в процесі 

взаємодії з іншими об'єктами і, отже, можуть бути виявлені при дослідженні 
даного процесу;  

– ступінь розвитку якості характеризується кількістю, і, отже, може бути 
виміряна. 

Сутність процесу взаємодії матеріальних об'єктів достатньо повно 
характеризується таким визначенням: «Взаємодія, філософська категорія, що 
відображає дію об'єктів один на одного, їх взаємну обумовленість і породження 
одним об'єктом іншого. Взаємодія – універсальна форма руху, розвитку, визначає 
існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи» [9].  

Слід також відзначити що всі вище охарактеризовані явища протікають в 
часі і просторі. Особливий інтерес для даного дослідження являє категорія 
«простір», яка може бути охарактеризована як: «...форма співіснування 
матеріальних об'єктів і процесів (характеризує структурність і протяжність 
матеріальних систем)...» [9]. Виходячи з даного визначення, простір у даному 
дослідженні може бути ототожнено із зовнішнім середовищем, тобто сукупністю 
тих об'єктів, що заповнюють простір, а також тих що взаємодіють між собою і 
початковим об'єктом [3].  

Як видно, вищенаведена характеристика категорії «життєздатність» 
побудована на основі загальних понять і в загальному вигляді може бути 
застосовна до будь-якого виду матеріальних об'єктів, у тому числі і підприємства, 
а її положення можуть використовуватися як перевірочні критерії достовірності 
результатів досліджень конкретних об'єктів. Істотні зв'язки використаних в 
характеристиці категорій і їх понять узагальнені в схемі, яку наведено на рис. 1.  

Дана схема являє собою алгоритм загального методичного підходу до 
дослідження життєздатності матеріальних об'єктів і категорій, що її визначають, а 
тому при дослідженні будь-якого виду матеріальних об'єктів і, тим більше 
конкретного об'єкту, даний алгоритм необхідно доповнити методичними 
положеннями, що враховують їх специфіку. Особливо слід зазначити, що оскільки 
життєздатність є властивістю матеріальних об'єктів, застосування її поняття не 
може бути безпредметним, а отже, її суть необхідно розглядати в 
безпосередньому зв'язку із сутністю самого об'єкту матеріальної дійсності. У 
справжньому дослідженні таким об'єктом є  –  підприємство.  

В рамках менеджменту життєздатність організації в умовах, що 
змінюються, повинно забезпечувати стратегічне управління. Саме діяльність по 
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стратегічному управлінню направлена на визначення стратегічної позиції, яка 
повинна забезпечити тривалу життєздатність організації [5]. 

  

 
 
Рис. 1 – Схема формування і прояву життєздатності матеріального об'єкту  
 
Як пишуть А.Л. Гапоненко і А.П. Панкрухин, єдине, що сьогодні не 

змінюється – це самі зміни. Саме тому успішно діючі організації управляють 
власними змінами з метою постійної адаптації до  динамічного мінливого 
зовнішнього середовища. У цих умовах детальні стратегії не можуть бути наперед 
розроблені. Часто їх доводиться коректувати по ходу справи. «Секрет успіху – 
вже не стільки в передбаченні майбутнього, скільки в створенні організації, яка 
могла б процвітати в непередбачуваному майбутньому» [5]. 

Стосовно підприємств достатньо чітко сформулював термін життєздатність 
В.П. Мартиненко в своїй монографії «Стратегія життєздатності підприємств 
промисловості». Визначення «життєздатність» вказує на наявність у підприємств 
промисловості необхідного і достатнього потенціалу для подолання дисбалансу 
господарської системи та підтримування певного рівня господарської діяльності з 
метою уникнення збитковості [10, c.15].  

Особливе місце життєздатності обумовлено основними компонентами 
(ознаками), які їй притаманні: платоспроможність, фінансова стійкість, ділова 

Якість – 
якісна визначеність об'єкта, 
сукупність властивостей 

Властивість об'єкту –  
здатність об'єкту виявляти свою сутність у взаємодії з іншими  
об'єктами, у тому числі здатність існувати і розвиватися – це  

життєздатність

Взаємодія об'єктів – вплив (дія) об'єктів 
один на одного, взаємна обумовленість 
об'єктів, породження одним об'єктом 
другого, універсальна форма руху

Зовнішнє середовище – сукупність 
матеріальних об'єктів, взаємодіючих  з 

вихідним об'єктом і між собою 

Структура Кількість 
Об'єкт 

матеріальної 
дійсності 
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активність, інтенсивність використання ресурсів, конкурентоспроможність, а 
також сутнісною природою головних економічних категорій: прибутку, фінансів, 
кредиту, котрі виступають її фундаментом [10, c.17].  

Сьогодні діяльність кожного підприємства промисловості залежить від 
макроекономічних та соціально-політичних процесів у світовому співтоваристві, 
від кон’юнктури ринку, тенденцій його розвитку. Все це обумовлює ряд 
напрямків формування програм і проектів забезпечення життєздатності 
підприємств, а значить і його конкурентоспроможності. Серед них і виявлення 
пріоритетних для підприємств сегментів ринку, пошук та аналіз стабільних 
джерел фінансування, обирання стійких партнерів і посередників, зміцнення 
позицій в конкурентній боротьбі, розробка довгострокових інвестиційних 
програм, з огляду на пріоритетні напрямки розвитку промисловості, своєчасне 
виявлення ознак фінансової неспроможності, а також розробка та реалізація 
антикризових дій на підприємствах. 

Важливим моментом є те, що підприємства потребують забезпечення 
життєздатності, тобто створення перспективних моделей розвитку не тільки в 
кризових умовах, але і в умовах швидких змін зовнішнього середовища та 
нестабільності умов підприємництва, ускладнення функцій управлінських кадрів, 
підвищення інтенсивності праці і відповідальності працюючих, 

Говорячи про систему життєздатності, ми повинні зазначити, що її 
формування тісно пов’язане з використанням понять, методів, інструментарію 
інших наук: бухгалтерського обліку, фінансів, права, статистики, інформатики, 
маркетингу, менеджменту і т.д. В цьому сенсі її можна розглядати з 
методологічної точки зору як синтез, підсилений елементами інших наук. 
Враховуючи реалії ринкової економіки, трактовка поняття, що розглядається, 
повинна відображати його специфічність і в той же час належати до 
«економічного сімейства» в цілому.   

Таким чином, система життєздатності являє собою узагальнюючу  модель 
господарських дій, спрямованих на підтримку стабільної і ефективної роботи всіх 
підрозділів підприємств в умовах постійно виникаючих економічних загроз з боку 
як внутрішніх, так і зовнішніх чинників оточуючого середовища шляхом 
розробки методів передбачення негативних тенденцій і загроз, реалізації 
антикризових заходів на підприємствах, а також заходів, пов’язаних з 
підвищенням ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємства.  

Значення  системи  життєздатності посилюється у зв'язку зі зростанням ролі 
господарських відносин у мінливих умовах ринкового середовища, ускладненням 
функцій управлінських кадрів, підвищенням інтенсивності праці і 
відповідальності  працюючих, а також із значним впливом зовнішніх та 
внутрішніх чинників.  

Слід зазначити, що для системи життєздатності характерні три основні 
відмінні риси: необоротність, перманентність і довгостроковість наслідків. Тобто 
з її реалізацією змінюється потенціал підприємств і стає неможливим повернення 
до колишнього становища, а якщо і можливе, то воно пов’язане із витратами 
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тривалого часу і значних ресурсів. Перманентний характер проявляється в тому, 
що підприємства постійно перебувають в стані розробки та коригування своєї 
стратегії. Перманентність стратегії визначається мінливістю навколишнього 
ділового середовища, партнерів, конкурентів, нестабільністю підприємницького  
клімату, ринкової ситуації. 

Варто відмітити, що формування системи життєздатності набуває все 
більшої актуальності, оскільки в ринкових умовах підприємства постійно повинні 
попереджати кризові явища і своєчасно розробляти та реалізовувати заходи, 
пов’язані із запобіганням банкрутства, самостійно  визначати асортимент і обсяг 
виробництва продукції, характер відносин з постачальниками і споживачами, 
кредитну, інвестиційну, інноваційну, дивідендну політику і т.д. Крім того 
формування такої системи  дозволить даним суб’єктам господарювання: 

- своєчасно виявляти схильність до фінансової неспроможності; 
- розробити та реалізувати антикризові заходи; 
- ефективно (більш раціонально) використовувати наявні ресурси; 
- підготуватись до раптових змін у зовнішньому середовищі; 
- визначити основні потреби ринку; 
- виявляти і використовувати сприятливі умови оточуючого 

середовища; 
- покращити координацію дій та контроль. 

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок: система життє-
здатності має велике значення для підприємств промисловості в умовах 
конкуренції і не втратить своєї актуальності в майбутньому, оскільки  передбачає 
своєчасне виявлення ознак фінансової неспроможності, розробку та реалізацію 
антикризових заходів, моніторинг умов конкуренції на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, зміцнення ринкової  репутації і розширення кола 
споживачів, диверсифікацію виробництва в плані охоплення нових секторів 
ринків промислової продукції і послуг, пошук джерел фінансування стратегічних 
проектів і всього комплексу заходів виробничо-господарської поведінки 
промислових підприємств, що прагнуть забезпечити свою життєздатність.   

Тому виникає необхідність систематичного проведення оцінки життє-
здатності   підприємств. А.Б. Брутман розрізнює оцінку постфактум та прогнозну. 
Слід підкреслити, що оцінка постфактум, яку логічно можна провести після 
закінчення певного періоду функціонування підприємства не викликає великих 
труднощів. Вона проводиться за ретроспективним методом оцінки підприємств. 
Якщо за результатами діяльності за певний проміжок часу розраховані показники 
стану підприємства відповідають нормативним значенням або вищі за них, 
підприємство було життєздатним. Якщо ж за цей період воно було вимушене для 
продовження своєї діяльності піддаватися втручанням ззовні або припинило свою 
діяльність, опинившись не в змозі її продовжувати, воно очевидно було 
нежиттєздатним. Ситуація кардинально міняється у разі потреби оцінки рівня 
життєздатності на поточний або майбутні моменти часу. Складність такої оцінки 
полягає в тому, що як всяка потенційна властивість життєздатність є прогнозом 
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здатності підприємства функціонувати в майбутньому зі всіма витікаючими з 
такої постановки завдання прогнозування труднощами [11, с.155]. В прогнозних 
завданнях є багато невідомого, серед яких і траєкторія стану підприємства і 
параметри зовнішнього середовища. Таким чином, рівень життєздатності 
підприємства можна оцінити за набором кількісних та якісних показників, які в 
свою чергу залежать від сукупності зовнішніх (екзогенних) та внутрішніх 
(ендогенних) факторів.  

Через прогнозний характер категорії життєздатності і синтетичної природи 
показників, які її визначають, а також з урахуванням неможливості точного 
знання параметрів оцінки та їх вимірювання, постає питання про роздрібнення 
факторів на більш дрібні ознаки життєздатності, на підставі яких можна було б 
оцінити інтегральні показники «якості» діяльності підприємства, тобто судити 
про його життєздатність і рівень такої життєздатності.  

А.Б. Брутман виявив ці фактори виходячи з поняття нежиттєздатного 
підприємства, тобто методом «від супротивного». На його думку підприємство є 
нежиттєздатним у деякий фіксований момент часу, якщо воно неплатоспроможне, 
тобто, якщо воно не в змозі відповідати за своїми зобов'язаннями; якщо воно не в 
змозі забезпечити виробничу програму необхідними виробничими ресурсами (як з 
фінансових, так і з технічних причин), «фізично» забезпечити виробництво 
продукції, реалізувати вироблену продукцію. 

Відштовхуючись від ознак нежиттєздатності підприємства і спираючись на 
спостереження за успішними підприємствами, Брутман стверджує, що найбільш 
важливими узагальненими факторами життєздатності підприємства є наступні 
його властивості: 

1) сучасне технологічне устаткування і технології виробництва; 
2) кваліфікований персонал; 
3) забезпеченість виробничими ресурсами належної якості; 
4) випуск сучасної, якісної і затребуваної продукції; 
5) ефективність виробництва; 
6) ефективна система збуту і супроводу продукції у споживача; 
7) стійкий фінансовий стан; 
8) високий інвестиційно-інноваційний потенціал; 
9) високий рівень інноваційної активності. 
Таким чином у своєму дослідженні Брутман класифікував фактори 

життєздатності підприємства у багаторівневу ієрархічну систему чинників. 
Ієрархічна система відповідних цим ознакам показників може виступати як 
система індикаторів життєздатності підприємства. Очевидно, що стан відмічених 
вище ознак є також і функцією зовнішніх умов функціонування підприємства. 
Наприклад, при одній ціновій ситуації на ринку ресурсів або продукції, стані 
попиту на продукцію, податкового навантаження або митних бар'єрів 
функціонування підприємства може бути ефективним, а при іншій – ні. При 
одному стані фінансового ринку фінансовий стан підприємства при одній і тій ж 
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структурі активів і пасивів може оцінюватися як гарний, а при іншому – як 
незадовільний і т.п. 

Таким чином, для оцінки життєздатності підприємства необхідне знання 
стану відповідних індикаторів життєздатності, в загальному випадку, при 
різноманітних траєкторіях динаміки стану зовнішнього середовища в 
майбутньому [11, с.158]. 

Більш повну та чітку класифікацію факторів життєздатності підприємства 
надав один із перших дослідників життєздатності в Україні В.П. Мартиненко. 
Автор поділяє усі фактори на зовнішні по відношенню до підприємства і на них у 
господарюючих суб`єктів відсутня практична можливість впливати, або ж цей 
вплив може бути слабким, інші фактори – внутрішнього характеру. Ця група 
факторів безпосередньо залежить від організації роботи на самих підприємствах. 
Мартиненко виділяє наступні основні фактори внутрішнього середовища, що 
вносять свій вклад у формування життєздатності підприємств – технологія, 
техніка, організація виробництва, управління, маркетинг, персонал підприємств. 

Але існування підприємств тісно пов`язане із зовнішнім середовищем. 
Першодослідник поділяє зовнішні чинники, що впливають на життєздатність 
суб’єктів господарювання на фактори прямого і побічного впливу.  

До факторів прямого впливу віднесено ресурсне забезпечення, податкова 
система держави, правове забезпечення, інфляцію, вплив конкурентів і 
споживачів, інформаційне забезпечення.  

В сукупності факторів побічного впливу виділено такі: політична 
стабільність, стан економіки, науково-технічний прогрес, світовий ринок, 
соціально-культурні фактори [10, с.24-25].     

Н. Смірнов також поділяє фактори на зовнішні та внутрішні. 
«Життєздатність можна оцінити по набору кількісних і якісних показників, які в 
свою чергу, залежать від сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів. До 
найбільш значимих зовнішніх факторів, можна віднести ціни і попит на 
продукцію підприємства, ціни на сировину і надійність джерел постачання, 
можливість фінансової і юридичної підтримки при здійснення комерційної і 
виробничої діяльності. До внутрішніх факторів відносяться: об’єм випуску 
продукції, рівень браку, стан обладнання, забезпеченість підприємства засобами 
технічної оснастки, якість продукції, забезпеченість підприємства персоналом 
необхідної кваліфікації, можливість адекватно планувати роботу і достовірно 
контролювати її виконання» [12]. 

В.В. Шпілєвський, надав класифікацію факторів зовнішнього середовища за 
їх ознаками: джерелом походження, природою, тривалістю дії, характером 
прояву, характером дії, спрямованістю дії, можливістю регулювання, характером 
міжфакторної взаємодії, внутрішньою структурою, характером виникнення, 
ступенем корисності, роллю у забезпеченості фінансової життєздатності 
підприємства. 
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Точнішою, на думку Шпілєвського, є класифікація факторів за джерелами їх 
походження. Відповідно до цього критерію всі діючі фактори поділені на два 
класи: зовнішні фактори і внутрішньосистемні. 

Фактори зовнішнього середовища є неоднорідними за джерелами 
походження, оскільки виступають проявом систем різного рівня. З цієї точки зору 
зовнішні фактори можуть бути класифіковані за такими групами: 

1. Галузеві, тобто ті, які визначаються функціонуванням галузі як системи. 
До них відносяться: механізми внутрігалузевого регулювання, методи і рівень 
внутрішньогалузевої конкуренції, стан попиту і т. п. 

2. Макроекономічні – фактори, що відображають умови функціонування 
національної економіки: стан фінансової системи, загальногосподарська 
кон'юнктура, стан і динаміка попиту, механізми державного регулювання 
економіки, наявність і рівень розвитку ринкової інфраструктури, інформаційного 
забезпечення економіки і т. п. 

3. Фактори світової економіки:  кон'юнктура  світових фінансових і 
товарних ринків, міжнародний розподіл праці, динаміка валютних курсів, 
міжнародні угоди в області зовнішньої торгівлі і фінансової співпраці і т. ін. 

Внутрішньосистемні фактори характеризують умови внутрішнього 
середовища підприємства і, з погляду його фінансової життєздатності, 
характеризують можливість і ефективність адаптації підприємства до умов 
зовнішнього середовища. Саме цей клас факторів представляється найбільш 
значущим для забезпечення фінансової життєздатності підприємства, оскільки 
вони виступають об'єктом активного регулювання з боку самого підприємства 
[13]. 

М. Смирнов зазначає, що «факторами виживання російських підприємств в 
сьогоднішніх умовах є ефективний менеджмент, підвищення продуктивності 
праці і нові технології, а засобами їх досягнення  є оптимізація бізнес-процесів, 
управління фінансами і виробництвом» [12]. 

Така думка є доволі практичною, бо від якості управління в головній мірі 
залежить життєздатність підприємства. 

Проаналізувавши дослідження вищевказаних дослідників, можна 
виокремити загальну тенденцію поділу факторів на зовнішні та внутрішні. На наш 
погляд, більш повним буде виокремлення трьох рівнів факторів, які визначають 
життєздатне підприємство: це фактори мікро-, мезо- та макрорівнів (див. рис.2). У 
центрі розташовані життєздатні підприємства, які включають ряд різних 
зацікавлених сторін, зокрема акціонерів, працедавців, найманих працівників і 
замовників/споживачів, а також показані їх взаємозв'язки з постачальниками, 
урядами і суспільством в цілому. 

До факторів мікрорівня, по суті відносяться ті фактори, які показують, що 
відбувається усередині підприємства або в його безпосередньому оточенні 
(управління людськими і фінансовими ресурсами і використання таких фізичних 
ресурсів, як енергія, транспорт і комунікаційні системи), а також такий чинник, як 
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безпосередні взаємозв'язки між підприємствами і їх замовниками/споживачами і 
постачальниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Рівні факторів життєздатного підприємства 
 
До цього рівня відноситься також організація робочих місць, обслуговуючі 

мережі і допоміжні інститути і, всередині останніх, соціальний діалог і соціальні 
партнери. Таким чином, на мікрорівні розглядаються фактори, які впливають на 
життєздатність підприємств крізь призму структури сектора/галузі або ринку, в 
рамках якого вони функціонують і, в частковості, їх взаємин з постачальниками і 
замовниками/споживачами уподовж всього виробничо-збутового ланцюжка. 

На наступному рівні, мезорівні, представлений цілий ряд стратегічних і 
політичних областей, які безпосередньо зумовлюють конкурентоздатне і 
сприятливе середовище, життєздатність і потенціал до зростання підприємств. 
Такими факторами мезорівня є макроекономічна політика (валютно-фінансова, 
кредитно-грошова, валютний курс), особливо ті її напрями, які впливають на 
умови попиту; окремі напрями політики на галузевому рівні – сільське 
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господарство, обробна промисловість і сфера послуг, а також політика 
географічного або регіонального розвитку підприємств, сприяння інвестиціям і 
промислова політика; торгівля і регіональна інтеграція і політика, націлена на 
розширення доступу до ринків; і, крім того, особливі нормативно-правові умови 
ведення бізнесу. 

На макрорівні приводяться широкі політичні, економічні, соціальні і 
екологічні фактори, що зумовлюють, крім іншого, якість інститутів і методи 
управління в суспільстві. Сюди ж включений ряд чинників, які можуть бути не 
показові для підприємства, але які результативно впливають в більш загальному 
плані на його розвиток, вони виражаються у стабільності, недопущенні соціальної 
ізоляції і подоланні таких проблем, як нерівність і корупція. На цьому ж рівні 
враховані аспекти впливу навколишнього середовища, яке можна назвати слабо 
керованим фактором, але він має вплив на життєздатність підприємств.  

На основі такої класифікації факторів можна визначити ті, які не тільки 
впливають на життєздатність, але й розширюють можливості життєздатних 
підприємств.  

Широко визнається, наприклад, що для життєздатності підприємства 
кардинальне значення мають такі чинники, як мирні умови, правова система, що 
користується довірою і повагою, відповідний рівень соціального розвитку і 
відносно передбачені і стабільні політичні інститути. Ці багатопланові умови 
макрорівня закладають основи для створення матеріальних цінностей: вони 
необхідні для прискорення темпів зростання підприємств, але самі по собі вони 
недостатні, оскільки вони не створюють матеріальних цінностей. 

Взаємозв'язки між такими широкими параметрами і зростанням 
підприємств носять дуже складний характер, але при цьому можна виділити деякі 
загальні принципи. Поза сумнівом, структура цивільного і політичного життя є 
важливим зумовлюючим елементом конкурентоспроможності, економічного 
зростання і життєздатності підприємств. Такі елементи, як добре організоване 
управління разом з дотриманням прав людини, функціонуванням демократичних 
інститутів, свободою слова, рівними правами між жінками і чоловіками, дієвим 
механізмами соціального діалогу і т.д., як правило, є передумовами і гарантами 
життєздатних підприємств. Уряди, які підтримують макроекономічну 
стабільність, забезпечують прозорість і дотримуються певного процесуального 
кодексу при розробці і проведенні політики, які строго стежать за дотриманням 
прав власності, направляють податкові надходження назад в економіку за 
допомогою продуктивних інвестицій в людський капітал і у фізичну 
інфраструктуру, гарантують ухвалення і дотримання сприятливих для всього 
суспільства законів стежать за дотриманням правопорядку і забезпечують 
безпеку, а також приймають належні заходи по захисту навколишнього 
середовища, швидше за все зможуть створити соціально-економічні умови для 
забезпечення життєздатності підприємств [14]. 

Існує безліч фактів, що свідчать про те, що підприємства стикаються з 
численними труднощами в країнах, де немає чіткого визначення прав власності. 
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Коли власники матеріальної або інтелектуальної власності, позбавлені гарантій 
своїх прав, вони позбавляються також стимулів продовжувати свої інвестиції. 
Аналогічно цьому, підприємство, найімовірніше, матиме твердіші гарантії, коли 
суспільство дотримується широко підтримуваної культури сприяння розвитку 
підприємств. 

Важливими зумовлюючими умовами життєздатності підприємств є 
принципи справедливості, економічної і соціальної інтеграції. Нерівність у сфері 
матеріальних цінностей і можливостей стає перешкодою для мало імущих шарів 
брати участь в процесі розвитку і робити в нього свій внесок. Високі рівні 
нерівності в доходах знижують потенційну дію певних темпів зростання на 
зниження масштабів бідності і можуть привести до політичної напруженості і 
підірвати соціальну стабільність, яка необхідна для сталого розвитку. Соціальна 
інтеграція, незалежно від того, чи заснована вона на гендерних, етнічних або 
інших чинниках, є невід'ємною умовою стабільності суспільства і розширення 
потенціалу життєздатності підприємств [14]. 

Узагальнюючи всі фактори, що впливають на життєздатність підприємства, 
можна погодитися з В.М. Бондаренко, який виділив наступні класифікаційні 
ознаки [1]:  

- за місцем виникнення: внутрішні і зовнішні;  
- за ступенем управління: регульовані, нерегульовані, з частковим 

регулюванням;  
- за часом дії: постійні і тимчасові (сезонні);    
-  за результатом дії: позитивні і негативні;  
- за складністю: прості, складні;  
- за ступенем ризикованості: передбачувані, випадкові;  
- за складністю внутрішньої структури: прості, складні (комплексні) (рис.3).  
Частіше аналітиків цікавлять внутрішні чинники, які фірма має можливість 

коректувати і управляти ними. Чи стануть ці фактори ключовими факторами 
успіху підприємства буде залежати від господарської діяльності  кожного 
суб’єкта ринкового середовища.  

Варто зауважити, що у загальному вигляді всі фактори життєздатності 
умовно можна поділити на дві великі групи: управлінські та ресурсні. 

За наслідками дії фактори життєздатності можна поділити на позитивні та 
негативні. Позитивними можуть бути будь-які із вищеперерахованих чинників 
життєздатності, дія яких сприяє підвищенню ефективності використання 
потенціалу фірми та її розвитку. Відповідно негативними є фактори, що 
зумовлюють ситуацію прямо протилежну останній. 

Тимчасові фактори життєздатності можуть бути викликані сезонністю 
попиту на окрему продукцію (наприклад: в передріздвяні та новорічні свята попит 
значно зростає). Постійні фактори життєздатності вирізняються своєю 
стабільністю впливу на підприємства, це такі як: інфляція в країні, структура 
зайнятості і т.д. 
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Рис. 3 – Класифікаційні ознаки та фактори життєздатності підприємства 

 
Найбільш доцільно на думку авторів для управління та забезпечення 

життєздатності підприємства у короткостроковій та довгостроковій перспективі 
розглядати її фактори за наслідками їх впливу, тобто позитивні та негативні. Саме 
своєчасна реакція (адаптація) на позитивний вплив чинника зовнішнього чи 
внутрішнього середовища, може створити фірмі переваги перед іншим фірмами 
(ключові фактори успіху). Відповідно, більш життєздатним є і те підприємство, 
яке може адекватно і швидко адаптуватися (управляти) до негативного впливу 
навколишнього середовища.  

Основною функцією адаптації підприємства має бути управління 
внутрішнім середовищем підприємства таким чином, щоб посилювати позитивні 
впливи і нівелювати негативні впливи зовнішнього оточення, що виражається 
через дію його факторів [1].  

Разом із факторами життєздатності підприємства доцільно виокремити 
параметри, за якими можна оцінити стан підприємства промисловості, тобто 
параметри життєздатності, під якими розуміються найважливіші характеристики 
внутрішнього стану підприємства, порушення яких призводить підприємство до 
економічної загибелі - самостійної або примусової ліквідації. 

В якості параметрів життєздатності використовуються такі характеристики: 
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1) наявність чистих активів підприємства (різниця між ринковою вартістю 
наявних активів та обсягами зобов'язань) в обсягах, що відповідають державним 
вимогам та (або) цільовим параметрам діяльності – L4; 

2) наявність активів для забезпечення виконання зобов'язань щодо 
повернення позикового капіталу та забезпечення необхідного рівня ліквідності 
активів, які фінансуються за рахунок позикових коштів (у кореспонденції з 
термінами виконання зобов'язань щодо повернення позикового капіталу) – L3; 

3) забезпечення фінансової рівноваги, тобто здатності до генерування 
грошових надходжень в обсягах та у терміни, достатні для фінансування 
грошових витрат, пов'язаних з операційною, інвестиційною діяльністю 
підприємства – L2; 

4) забезпечення беззбиткової діяльності або досягнення цільових показників 
господарсько-фінансової діяльності відповідно до поставлених стратегічних цілей 
та завдань підприємства (найчастіше забезпечення отримання певного цільового 
рівня рентабельності власного капіталу та (або) обсягів прибутку ) – L1. 

Життєздатний стан господарської системи підприємства має місце тільки в 
разі сумісної наявності усіх 4-х параметрів життєздатності, тобто як ситуація, що 
описується моделлю: 

 
L = {L4, L3, L2, L1}.                                                (1) 

 
Кожен параметр життєздатності залежить від великої кількості показників, 

що створюють передумови для підтримки життєздатності, синтезує результати 
певної сукупності бізнес-процесів, що відбуваються на підприємстві. Наслідком 
порушення життєздатності підприємства, проявом чого є недотримання певних 
параметрів життєздатності або погіршення показників-індикаторів 
життєздатності, є виникнення спочатку окремих кризових явищ, а потім (по мірі 
їх накопичення) кризового стану підприємства як мікроекономічної системи [15]. 

Враховуючи вищевикладене, на наш погляд, для підприємств промисловості 
доцільно розробити методику визначення рівня життєздатності, яка б 
відзначалась простотою використання і застосування якої б дозволило даним 
суб’єктам господарювання  своєчасно виявляти проблеми, що заважають 
успішній діяльності підприємств. 

Слід зазначити, що зарубіжна теорія і практика представлена численними 
моделями прогнозування банкрутства на основі аналізу фінансової звітності 
підприємств за декілька років до їх фінансового краху. Розробки перших моделей 
прогнозування банкрутства відносяться до початку двадцятого століття. 

Серед зарубіжних досліджень, пов’язаних із прогнозуванням банкрутства, 
відомі роботи А. Вінкора і Р. Смітта, К.Л. Мервіна, В.Г. Бівера, В. Нікмана, П.Дж. 
Фітцпатрика. 

Але особливий інтерес у вирішенні задач прогнозування банкрутства 
викликають дослідження Є. Альтмана, який запропонував п’ятифакторну модель, 
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що включає показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та 
ринкової активності [16]: 

 
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4  + 1,0X5,                                (2) 

 
 де      Х1 – частка оборотних коштів в активах; 

 Х2 – рентабельність активів, визначена по нерозподіленому прибутку; 
 Х3 – рентабельність активів, визначена по балансовому прибутку; 
 Х4 – коефіцієнт покриття по ринковій вартості власного капіталу; 
 Х5 – коефіцієнт віддачі всіх активів. 
 
В залежності від значення Z прогнозується імовірність банкрутства: до 1,8 – 

дуже висока, від 1,81 до 2,7 – висока, від 2,8 до 2,9 – можлива, більш ніж 3,0 – 
дуже низька. 

Слід зазначити, що при застосуванні моделі Е. Альтмана можливі два типи 
помилок прогнозу: 

1) прогнозується збереження платоспроможності підприємства, а в 
дійсності відбувається банкрутство; 

2) прогнозується банкрутство, а підприємство зберігає платоспроможність. 
 На думку Е. Альтмана, за допомогою п’ятифакторної моделі прогноз 

банкрутства на горизонті в один рік можна встановити з точністю до 95 %. При 
цьому помилка першого типу можлива в 6 %, а помилка другого типу – в 3 % 
випадків. Спрогнозувати банкрутство на горизонті в 2 роки вдається з точністю до 
83 %, при цьому помилка першого типу має місце в 28 %, а другого – в 6 % 
випадків. 

Цікавою є також чотирьохфакторна модель Р. Лиса, що була розроблена для 
підприємств Великобританії [16]: 

 
 Z = 0,063X1 + 0,057X2 + 0,092X3 + 0,001X4,                             (3)    

 
 де  Х1, Х2, Х3 – показники, що зазначені в моделі Альтмана;  
                    Х4 – показник співвідношення власних і залучених коштів.  
 

Граничне значення критерію Z в даному випадку дорівнює 0,037. 
Інший британський економіст Таффлер запропонував оцінити загрозу 

банкрутства підприємства відповідно до такого критерію [16]: 
 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4,                                   (4) 
 

 де     Х1 – операційний прибуток / поточні зобов’язання; 
Х2 – оборотні активи / сума зобов’язань; 
Х3 – поточні зобов’язання / сума активів; 
Х4 – виручка від реалізації / сума активів. 
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При значенні Z > 0,3 критерій відображає такий стан, при якому у 
підприємства непогані довгострокові перспективи, а якщо значення Z < 0,2, то 
підприємству загрожує банкрутство.  

Виявляти загрозу банкрутства можна також на основі критерію Спрінгейта 
[16]: 

 
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,46X4,                                    (5)        

 
де      Х1 – оборотні активи / загальна вартість активів; 

Х2 – балансовий прибуток / загальна вартість активів; 
Х3 – операційний прибуток / поточні зобов’язання; 
Х4 – виручка від реалізації / загальна вартість активів. 
 
Якщо Z < 0,862, то підприємство є потенційним банкрутом. Вважається, що 

точність прогнозування банкрутства за цією моделлю можлива до 92 %. 
Слід зазначити, що у вітчизняній практиці вищезгадані моделі майже не 

застосовуються, оскільки не враховують галузевих особливостей розвитку 
промислових підприємств та притаманних їм форм організацій бізнесу. До того ж, 
українські підприємства функціонують в умовах, де мають місце інші темпи 
інфляції, свої способи її стримування, фази макроекономічного циклу, висока 
фондо-, енерго- і трудомісткість виробництва, не достатньо високі продуктивність 
праці, платоспроможний попит населення, несприятливий податковий, 
інвестиційний та фінансово-кредитний клімат.   

У зв’язку з цим українськими вченими розроблені методики визначення 
імовірності банкрутства для підприємств певних галузей. Так, для підприємств  
харчування розроблена економіко-статистична модель визначення імовірності 
банкрутства [10]: 

 
Кі.б. = 1,0Кп.л. + 3,33Ка.л. + 5,71Кр.в.з.,                              (6)  

 
де         Кі.б. – коефіцієнт імовірності банкрутства; 

  Кп.л. – коефіцієнт поточної ліквідності;  
  Ка.л. – коефіцієнт автономії; 
Кр.в.з. – коефіцієнт рентабельності власних засобів. 
 
Комп’ютерна обробка відповідної інформації, проведені розрахунки 

дозволили розробити і рекомендувати шкалу коефіцієнтів імовірності банкрутства 
[10, с.215] (табл. 1). 

Для підприємств торгівлі розроблена чотирьохфакторна модель 
прогнозування імовірності банкрутства [10]: 

 
Z = 2,4Кo. + 0,5Кф. + 6,0Кб.п. + 1,0Квід.,                                   (7) 
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                                                                                                          Таблиця 1 
Оцінка імовірності банкрутства підприємств харчування 

Коефіцієнт імовірності банкрутства Імовірність банкрутства 
6,0 і вище Низька 
5,99-5,30 Можлива 
5,29-3,49 Висока 

3,48 і нижче Дуже висока 
 

де         Кo. – коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими коштами; 
  Кф. – коефіцієнт фінансування;  
Кб.п. – коефіцієнт рентабельності активів по балансовому прибутку; 
Квід. – коефіцієнт віддачі активів. 
 
Імовірність банкрутства визначається в залежності від значення Z: Z < 0 – 

підприємство неплатоспроможне;  0 < Z < 0,999 – імовірність дуже велика;  1,0 < 
Z < 1,999 – імовірність велика; 2,0 < Z < 2,999 – імовірність низька; Z > 3,0 – 
імовірність дуже низька.  

Також запропонована методика визначення рівня фінансового стану для 
суб’єктів підприємницької діяльності [10]: 

- для державних підприємств: 
 

Zд.п. = 0,02К1 + 0,04К2 +2,57К3 + 0,19К4 + 2,18К7 + 10,0К8 + 0,81К9,    (8) 
 

  де    К1 – загальний показник покриття; 
К2 – поточний показник покриття; 
К3 – показник абсолютної ліквідності; 
К4 – показник автономії; 
К7 – показник рентабельності продажу; 
К8 – показник рентабельності активів; 
К9 – показник рентабельності оборотних коштів. 
 

- для акціонерних товариств: 
 

Zа.т. = 0,01К2 + 10,0К3 +2,57К3 + 1,02К4 + 1,48К7;                         (9) 
 

- для підприємств інших організаційно-правових форм:  
 

Zтов. = 0,18К2 + 2,36К4 + 3,61К7  + 10,0К8 + 0,78К9;                     (10) 
              
Відповідно до різних рівнів кризового стану встановлено граничні значення 

інтегральних показників Z, що представлені в табл. 2 [10, с.217]. 
В результаті дослідження був зроблений висновок, що платоспроможність, 

фінансова стійкість та прибутковість – фактори, що визначають життєздатність 
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промислових систем. Відповідно рівень їх життєздатності може визначатися 
значеннями показників ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності.                           

 Таблиця 2 
Граничні значення інтегральних показників Z 

Рівень фінансового 
стану суб’єктів 
господарювання 

Граничне  значення 
Державні 

підприємства 
Акціонерні 
підприємства 

Підприємства інших 
організаційно-
правових форм 

Стійкий стан     > 0,85      > 1,39        > 2,25 
Легка криза   0,71-0,85         1,11-1,39     1,59-2,25 
Глибока криза   0,48-0,71    0,76-1,11     0,85-1,59 
Катастрофа    < 0,48      < 0,76        < 0,85 

 
Базисними величинами будуть: 
- значення показників за минулі періоди; 
- середні значення по промисловості; 
- теоретично обґрунтовані критичні значення відносних показників.                              
Серед розрахованих показників найбільш важливими, на нашу думку, є:  
1. Коефіцієнт поточної ліквідності, оскільки він показує достатність 

оборотних коштів підприємств, які можуть бути використані ними для погашення 
своїх короткострокових зобов’язань. Даний показник характеризує запас міцності, 
яка виникає внаслідок перевищення ліквідного майна над зобов’язаннями, які 
мають місце на підприємстві. Даний коефіцієнт визначається за формулою: 

 
Кп.л. = ПА / ПЗ,                                                     (11)  

 
де     Кп.л. – коефіцієнт поточної ліквідності; 

  ПА – поточні активи, (Форма 1. Рядок 260+270); 
   ПЗ – поточні зобов’язання, (Ф1. 620). 
 
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, оскільки це найбільш жорсткий 

критерій платоспроможності, який показує, яку частину короткострокової 
заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Визначається за 
формулою: 

 
Ка.л. = ГК / ПЗ,                                                     (12)       

 
де   Ка.л. – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

ГК – грошові кошти, (Ф1. 230+240). 
 
3. Коефіцієнт маневреності власних коштів, який показує здатність 

промислового підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу і 
поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел. Визначається за 
формулою:  
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Км.в.к. = ВОК / ВК,                                                (13) 

 
де     Км.в.к. – коефіцієнт маневреності власних коштів; 

   ВОК – власні оборотні кошти, (Ф1. 380-080); 
      ВК – власні кошти, (Ф1. 380). 
 
4. Коефіцієнт майна виробничого призначення, так як показує частку майна 

виробничого призначення в загальній вартості всіх засобів підприємства. Даний 
показник визначається за формулою: 

 
Км.в.пр. = (НА + ВЗ) /А,                                            (14)     

 
де     Км.в.пр. – коефіцієнт майна виробничого призначення; 

       НА – необоротні активи, (Ф1. 080); 
        ВЗ – виробничі запаси, (Ф1. 100); 
          А – загальна сума всіх активів підприємства, (Ф1. 280). 
 
5. Коефіцієнт рентабельності продажу продукції, який показує доходність 

реалізації, тобто на скільки гривень потрібно реалізувати виготовленої продукції, 
щоб отримати одну гривню прибутку. Даний показник характеризує можливості 
цінової політики підприємства, прямо пов’язаний з рівнем витрат на виробництво 
і визначається за формулою: 

 
Кр.пр. = Пр. / Сп.,                                                      (15)     

 
де   Кр.пр. – коефіцієнт рентабельності продажу продукції;  

Пр. – прибуток від реалізації продукції промислового підприємства,  
          (Ф2. 050); 
Сп. – повна собівартість реалізованої продукції, (Ф2. 040 +070+080+090). 
 
Саме ці показники можуть бути використані для економіко-математичної 

моделі оцінки рівня життєздатності підприємства. При розробці вищезгаданої 
методики доцільно запропонувати коефіцієнт рівня життєздатності промислових 
підприємств, який можна розрахувати беручи до уваги нормативні значення, що 
досить широко використовуються в обліково-економічній практиці: 

- для коефіцієнта поточної ліквідності це 1. Слід зазначити, що всі значення 
даного показника знаходяться в інтервалі 1 < Кп.л. < 2. Нижня межа вказує на те, 
що оборотних коштів повинно бути достатньо, щоб погасити свої короткострокові 
обов’язки. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими обов’язками 
більше ніж в два рази вважається небажаним, оскільки це свідчить про 
нераціональне вкладення своїх коштів і неефективне їх використання; 
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- для коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,4. Вважається, що значення 
даного показника не повинне опускатися нижче 0,2;  

- для коефіцієнта маневреності 0,35. Чим вище значення показника, тим 
більша можливість фінансового маневру у підприємств; 

- для коефіцієнта майна виробничого призначення 0,5. Варто зауважити, що 
при зниженні показника нижче межі, рекомендується, доцільне залучення 
довгострокових позикових коштів для збільшення майна виробничого 
призначення; 

- для коефіцієнта рентабельності продукції 0,3. Аналіз статистичних даних 
рентабельності промислової продукції по галузях України з 1992 р. дає підстави 
вважати нормативним значенням рентабельність продукції всієї промисловості за 
1992 р., оскільки дане значення є найбільшим. 

Дослідження господарської діяльності промислових підприємств показало, 
що вищеназвані показники рівноцінно впливають  на життєздатність суб’єктів 
господарювання. Відповідно, якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності 
буде рівне 1, то значення інших показників також повинні рівнятись 1. 
Враховуючи нормативні значення коефіцієнтів абсолютної ліквідності (0,4), 
маневреності власних коштів (0,35), майна виробничого призначення (0,5), 
рентабельності продукції (0,3), їх рейтинг визначимо параметрами, що показують 
ступінь впливу цих показників на рівень життєздатності. Тоді економіко-
математична модель визначення рівня життєздатності для підприємств 
промисловості буде мати наступний вигляд [10]: 

 
К ж. = 1,0Кп.л. + 2,5Ка.л. + 2,86Км.в.к. + 2,0Км.в.пр. + 3,33Кр.пр.,       (16) 

 
де     К ж. – коефіцієнт життєздатності промислових підприємств.    

 
Виходячи із вищевикладеного, автором визначено, що значення коефіцієнта 

життєздатності повинне бути не нижче 5,0. 
Комп’ютерна обробка вихідної інформації, проведені розрахунки 

дозволяють рекомендувати відповідну шкалу визначення рівня життєздатності 
для підприємств промисловості (табл.3.) [10, с.221]. 

                                                                                                        Таблиця 3 
Шкала визначення рівня життєздатності підприємств промисловості 

Значення коефіцієнта життєздатності Рівень життєздатності   промислового 
підприємства 

            5,0 і вище Високий 
            4,99 - 4,16 Середній 
            4,15 – 2,26 Низький 
            2,25 і нижче Дуже низький 

 
Теоретичні основи, які розроблені вченими для загальної стратегії 

підприємств, цілком можуть бути базою концепції стратегії життєздатності. Наше 
розуміння вітчизняної і зарубіжної економічної думки призводить до необхідності 
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створення концепції стратегії життєздатності з урахуванням: 
 -   теорії загальної стратегії підприємств; 
 - сутності і особливостей стратегії життєздатності як самостійної 

економічної категорії; 
 - специфіки даної стратегії, обумовленої різними функціями діяльності  

промислових підприємств; 
 -  особливостями її реалізації в умовах ринкової економіки. 
У відповідності з методологією наукового дослідження уявляється 

доцільним визначити зміст стратегії життєздатності у вигляді самостійної 
теоретичної концепції. 

Стратегія життєздатності промислових підприємств характеризує різні 
сторони економічних відносин між суб'єктами ринку. Вона визначає поведінку 
підприємств на ринку, формування їх ринкової позиції виходячи із фінансового  
стану, використання фондів фінансових ресурсів, а також застосування грошово-
кредитних  інструментів. 

Методологічні підходи вимагають комплексного дослідження стратегії 
життєздатності з урахуванням  її подвійного характеру. Комплексність в даному  
випадку означає сукупний облік характеристик, властивих категорії «стратегія», а 
також специфіки, котра випливає із визначення «життєздатність». 

Стратегія передбачає, перш за все, орієнтацію на довгострокову 
перспективу або на рішення ключового пріоритетного завдання в конкретному 
періоді часу. Як зазначається у наукових працях [32; 33], визначення 
«життєздатність» вказує на наявність у підприємств промисловості необхідного і 
достатнього потенціалу для подолання дисбалансу господарської системи та 
підтримування певного рівня господарської діяльності з метою уникнення 
збитковості.  

Стратегія життєздатності повинна вписуватись в загальну стратегію 
підприємства, бути адекватною їй по цілях і завданнях. Водночас останні 
визначаються економічними відносинами між суб'єктами ринку, між ними і 
державою з приводу формування і використання фінансових ресурсів.  

Слід зазначити, що в сучасній науковій літературі стратегія життєздатності, 
як економічна категорія, поки що не знайшла належного відображення і 
причиною цьому не можуть бути ні відсутність високої теоретичної і практичної 
значимості даної проблеми, ні неправомірність постановки її в принципі.  

Причини недостатньої уваги з боку дослідників до даної стратегії 
промислових підприємств можуть бути дві: або значення і роль стратегії 
життєздатності в діяльності суб’єктів господарювання не настільки великі, або ж 
така постановка проблеми (формування  стратегії життєздатності підприємств 
промисловості) по суті неправомірна, а ця стратегія не має права на існування.  

Початий нами аналіз економічної доцільності використання такого поняття  
дозволяє вважати ці причини не обґрунтованими ні з наукової, ні з практичної 
точок зору. Ми абсолютно впевнені в тому, що стратегію життєздатності варто 
розглядати в декількох аспектах:  
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- як необхідний елемент (складову) загальної стратегії підприємств поряд із 
маркетинговою, інноваційною, технічною, зовнішньоекономічної діяльності та 
ін.; 

- як важливий компонент, що забезпечує (при допомозі розроблених та 
впроваджених на підприємствах заходів, пов’язаних із виявленням ранніх ознак 
дисбалансу, проведенням реструктуризації з метою підвищення ефективності 
виробництва, створенням конкурентного статусу, запровадженням податкового 
планування та ін.) формування і реалізацію кожного із названих стратегічних 
трендів загальної стратегії.  

На наш погляд, виділення стратегії життєздатності при розробці загальної 
стратегії підприємств промисловості зумовлено: 

- економічною нестабільністю в суспільстві; 
- необхідністю своєчасного виявлення ознак фінансової неспроможності 

та розробки і реалізації антикризових заходів; 
- наявністю конкуренції на внутрішньому та міжнародних ринках; 
- необхідністю постійного зміцнення репутації перед споживачами; 
- диверсифікацією діяльності крупних промислових підприємств в плані 

охоплення ними різних ринків; 
 - потребами в пошуку джерел фінансування стратегічних проектів і всього 

комплексу стратегічної виробничо-господарської поведінки; 
 - наявністю єдиної для всіх підприємств промисловості кінцевої мети при 

виборі стратегічних орієнтирів – максимізації фінансового ефекту. 
 Розглядаючи в теоретичному аспекті проблеми стратегії життєздатності у 

відповідності з методологічним підходом і логікою дослідження, необхідно 
з’ясувати сутність вищезгаданої  стратегії. З цією метою можна умовно розділити 
стратегії підприємств на базові та функціональні. Формування стратегії життє-
здатності пов’язано з врахуванням насамперед базових стратегій, які мають 
визначальне значення для функціональних стратегій. До групи базових стратегій 
можна виділити такі стратегії як конкурентна, фінансова та ін. Адже вони 
відіграють особливу роль при розробці таких функціональних стратегій, як 
маркетингова, виробнича, інвестиційна.  

 Ступінь і глибина використання положень базових стратегій в значній мірі 
будуть визначати результативність і ефективність функціональних стратегій. В 
даній класифікації ми не знайшли місця для  стратегії життєздатності, оскільки  
визначені критерії поділу успішно сполучаються в ній одночасно. В різних 
господарських ситуаціях і на різних рівнях управління підприємствами 
промисловості стратегія життєздатності може виступати як в першій, так і в 
другій ролі. Крім того, жодна із вищезгаданих базових стратегій не включає 
одночасно питання, пов’язані із розробкою та реалізацією методики передбачення 
негативних тенденцій і загроз, а також заходів по запобіганню банкрутства,  
підвищенню ефективності виробництва, впровадженню податкового планування 
на підприємствах промисловості.  

Особливе місце стратегії життєздатності обумовлено основними 
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компонентами (ознаками), що для неї характерні: платоспроможність, фінансова 
стійкість, ділова активність, інтенсивність використання ресурсів, 
конкурентоспроможність, а також сутнісною природою головних економічних 
категорій: прибутку, фінансів, кредиту,  котрі виступають фундаментом її 
розробки. 

Враховуючи мінливість кон’юнктури і тенденцій розвитку ринку, високу 
ступінь інноваційності фінансових інструментів, якими оперують промислові 
підприємства, значну їх залежність від векторів руху макроекономічних і 
соціально-політичних процесів у світовому співтоваристві, варто сформулювати 
ряд напрямків формування програм і проектів по реалізації стратегії 
життєздатності. Серед них: 

- виявлення пріоритетних для підприємств фінансових ринків і цільових 
ринкових сегментів для роботи на перспективу; 

- аналіз і обґрунтування стійких (стабільних) джерел фінансування; 
- вибір фінансових установ у якості прийнятних партнерів і посередників, 

які могли б ефективно співробітничати з промисловими підприємствами в 
довгостроковому аспекті; 

- розробка довгострокової інвестиційної програми, з огляду на пріоритетні 
напрямки розвитку промисловості, що обумовлені загальною стратегією; 

- своєчасне виявлення схильності підприємств промисловості до фінансової 
неспроможності шляхом розробки та реалізації сценарного моделювання 
антикризових дій на даних суб’єктах господарювання; 

- зміцнення позицій в конкурентній боротьбі на внутрішньому та 
міжнародних ринках; 

- розробка та реалізація сценарного моделювання антикризових дій на 
підприємствах промисловості та ін. [10]. 

Формування стратегії життєздатності пов’язано з постановкою цілей та 
задач суб’єктів господарювання, підтримкою відносин між промисловим 
підприємством і суб’єктами оточуючого середовища (діловими партнерами, 
державними регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими 
інститутами).  Підприємство домагається своїх стратегічних цілей, коли такі 
відносини відповідають його внутрішнім фінансовим можливостям, а також 
дозволяють залишатись сприйнятливим до зовнішніх соціально-економічних 
вимог. Значні і швидкі зміни зовнішнього  середовища при нестабільності умов 
підприємництва вимагають не тільки оперативного реагування, а й створення 
перспективних моделей розвитку, тобто стратегій, зокрема,  стратегії 
життєздатності. 

Розглядаючи поняття і зміст даної стратегії, необхідно підкреслити, що її 
формують в основному ті ж умови макро- і мікросередовища, фактори, що 
впливають і на загальну стратегію підприємств та інші її складові, про які вже 
зазначалось. 

Значення  стратегії життєздатності посилюється у зв'язку зі зростанням ролі 
господарських відносин у мінливих умовах ринкового середовища, ускладненням 
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функцій управлінських кадрів, підвищенням інтенсивності праці і 
відповідальності  працюючих, а також із значним впливом зовнішніх та 
внутрішніх чинників.  

В результаті проведеного дослідження ми дійшли наступних висновків: 
1. Забезпечення життєздатності є актуальним та першочерговим завданням 

підприємств промисловості не тільки в період кризової ситуації в економіці 
країни але і в інших умовах, які, як правило, завжди супроводжуються 
нестабільністю зовнішнього середовища. 

2. Поняття життєздатність є доволі широким та охоплює багато визначень в 
різних галузях науки. Щодо економіки, найбільш змістовне визначення надав 
В.П. Мартиненко: життєздатність підприємств – це наявність у них 
необхідного і достатнього потенціалу для подолання дисбалансу господарської 
системи та підтримування певного рівня господарської діяльності з метою 
уникнення збитковості. 

3. В економічній літературі існує багато класифікацій чинників життєздатності. 
Найбільш загальні ознаки класифікації: за місцем виникнення, за ступенем 
управління,  за часом дії, за результатом дії, за складністю, за ступенем 
ризикованості, за складністю внутрішньої структури. 

4. Дослідження показало, що стратегія життєздатності підприємств 
промисловості характеризує різні сторони економічних відносин між 
суб’єктами ринку. На наш погляд, дану стратегію варто розглядати в 
наступних аспектах: 

- як необхідний елемент (складову) загальної стратегії підприємств поряд із 
маркетинговою, інноваційною, технічною, зовнішньоекономічної діяльності та 
ін.; 

- як важливий компонент, що забезпечує формування, реалізацію кожного із 
названих стратегічних трендів загальної стратегії.  

Необхідність виділення стратегії життєздатності при розробці загальної 
стратегії підприємств промисловості обумовлена: 
- економічною нестабільністю в суспільстві; 
- необхідністю своєчасного виявлення ознак фінансової неспроможності та 

розробки і реалізації антикризових заходів; 
- наявністю конкуренції на внутрішньому та міжнародних ринках; 
- необхідністю постійного зміцнення репутації перед споживачами; 
- диверсифікацією діяльності крупних промислових підприємств в плані 

охоплення ними різних ринків; 
- потребами в пошуку джерел фінансування стратегічних проектів і всього 

комплексу стратегічної виробничо-господарської поведінки; 
- наявністю єдиної для всіх підприємств промисловості кінцевої мети при виборі 

стратегічних орієнтирів – максимізації фінансового ефекту. 
Важливе місце стратегії життєздатності обумовлено наступними основними 

ознаками: платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, 
інтенсивність використання ресурсів, конкурентоспроможність, а також 
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сутнісною природою головних економічних категорій: прибутку, фінансів, 
кредиту, котрі виступають фундаментом її розробки. 
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2.2 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ  
ПЛАНУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 

Реальне ринкове середовище, в якому доводиться функціонувати 
вітчизняним господарюючим суб'єктам, характеризується нестабільністю і 
непередбачуваністю розвитку подій, недостатньо ефективним економічним 
законодавством, відсутністю розвиненої ринкової інфраструктури. Ці, а також 
цілий ряд інших економічних, фінансових і соціальних чинників, роблять 
проблематичним стабільне функціонування промислових підприємств і 
перешкоджають завершенню формування ефективних ринкових відносин в 
Україні. Недооцінка планування підприємницької діяльності в умовах ринку, 
зведення його до мінімуму, ігнорування або некомпетентне здійснення часто 
призводять до невиправданих економічних втрат і в результаті – до банкрутства.  

Для поліпшення ситуації та забезпечення сталого розвитку виробництва 
необхідно формувати більш досконалу систему планування на підприємствах, яка 
б могла краще враховувати невизначеність зовнішнього середовища, що 
забезпечить підприємствам досягнення певної глобальної мети свого розвитку, а 
також пошук більш ефективних методів організації і управління в умовах дії 
макроекономічних чинників, що постійно змінюються.  Від того, наскільки 
грамотно організована планово-аналітична робота на нижчій ланці промислового 
виробництва, багато в чому залежать і кінцеві результати розвитку країни. 
Причому це однаковою мірою справедливо як для великого, так і для малого та 
середнього бізнесу. 

Важливою методологічною базою планування на промисловому 
підприємстві є прогнозування основних показників господарської діяльності та 
навколишнього економічного середовища. Завдяки прогнозуванню планові 
служби отримують об’єктивні імовірності оцінки шляхів і методів досягнення 
поставлених в рамках стратегічного та тактичного планування цілей. Значна 
кількість підприємств в Україні, зокрема ряд об’єктів м’ясопереробної галузі 
харчової промисловості, має незадовільний рівень забезпечення планування 
відповідним прогнозним інструментарієм та відчуває дефіцит фахівців-
прогнозистів. При своєчасній розробці та впровадженні заходів, спрямованих на 
поліпшення методів прогнозування й планування, такі підприємства зможуть 
підвищити ефективність свого управлінського потенціалу, відновити стратегію і 
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тактику розвитку в умовах жорсткої конкурентної боротьби за споживача. 
Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим 
лише при систематичній та об’єктивний оцінці його майбутнього стану.  

Крім того, у сучасних економічних умовах для більшості підприємств 
однією з основних є проблема залучення фінансових ресурсів. Тому для їх 
ділових партнерів (інвесторів, банків, державних установ) особливого значення 
набуває одержання науково обґрунтованих планів майбутньої підприємницької 
діяльності, яке практично неможливе без застосування сучасних методів 
прогнозування. Отже, це також обумовлює необхідність удосконалення системи 
планування і прогнозування на промисловому підприємстві. 

У науковій літературі вже накопичено достатньо інформації щодо 
дослідження проблем стратегічного і тактичного планування, проаналізовано 
втрати, які може понести підприємство внаслідок прийняття недостатньо 
обґрунтованих рішень. Вказаними питаннями займалися такі вітчизняні та 
зарубіжні економісти: О.В. Акіліна, Р. Акофф, Л.Е. Басовський, І. Е. Берзінь, І.О. 
Бланк, Ю.В. Богатін, А.М. Богатирьов, С.А. Варакута, І. М. Герчикова, А.Ф. 
Гойко, В.А. Горемикін, В.А. Грузінов, Н.Н. Грибанова, Ю.Н. Єгоров, Ю.А. 
Єгупов, В.Д. Камаєв, У. Кінг, Н.Д. Кондратьєв, М.Я. Коробов, А.І. Кочеткова,  
О.О. Орлов, В.І. Осипов, В.Г. Пасічник,   В.М. Попов, Дж. Ріггс, В.Т. Солодков, 
Г.М. Тарасюк, Е.О. Уткін, Р. Хадсон, Д. Хан, В. Хойєр, Т.Є. Циба, В.З. Черняк, Л.І 
Шваб, Л.А. Швайка.  

Також не обділена увагою науковців проблематика прогнозування, зокрема, 
соціально-економічного. Тут можна згадати роботи таких учених: І.В Бєстужев-
Лада, Дж. Бокс, В.П. Боровиков, Л.В. Голованов, Б.Є. Грабовецький, Г. Дженкінс, 
В. М. Ентов, М. Кендєл, Г.С. Кільдишев, Л.І. Ковальова, Ю.П. Лукашин, К.Д. 
Льюїс, С.А. Саркісян, Г. Тейл, О.А. Френкель, В.Н. Цигічко, Є.М. Четиркін, О.Г. 
Янковий та ін. Проте деякі питання щодо методології використання 
прогнозування в процесі складання стратегічних та тактичних планів 
промислових підприємств залишаються відкритими. Вони вимагають подальших 
досліджень і формування нових підходів та напрямків удосконалення 
прогнозування планових показників підприємства. 

Аналіз стану економіки української промисловості показує, що успішність її 
функціонування в умовах непередбачуваності сьогодення, мінливої кон'юнктури 
ринку, насамперед, залежить від рівня розвитку та зрілості на підприємстві такої 
функції управління, як планування. При цьому важливо, щоб внутрішні 
можливості підприємства відповідали або, принаймні, були б адекватні вимогам 
ринкового середовища, що може бути досягнуто в основному за допомогою 
стратегічного планування. 

Саме стратегічне планування може стати тим дієвим інструментом 
сучасного управління, завдяки якому вітчизняні підприємства (в тому числі і 
м’ясопереробні) зможуть піднятися, стабілізувати свою діяльність і одержати 
необхідний імпульс для подальшого розвитку.  
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Прийшовши на зміну довгостроковому плануванню приблизно чотири 
десятиліття назад, стратегічне планування посіло основне місце в планово-
аналітичній діяльності західних фірм. Необхідно відзначити, що вже 
довгострокове планування, яке бізнес розвинутих країн світу почав застосовувати 
в 50-х роках ХХ сторіччя, виявилося великим кроком уперед, надало можливості 
підприємству розширити обрій свого погляду в майбутнє, зв'язати поточну 
діяльність із більш масштабними завданнями.  

У процесі розвитку стратегічного планування створена велика кількість 
методів і моделей стратегічного аналізу, формальних способів вирішення завдань. 
Пік популярності формального стратегічного планування припадає на початок 80-
х років минулого сторіччя, коли воно сприймалася як панацея, засіб вирішення 
будь-яких проблем підприємства. Однак наприкінці 80-х років формальні методи 
стратегічного планування показали свою обмеженість у нових умовах. Основними 
причинами цього стали [1, с.283-284]: 

- посилення невизначеності ділового середовища. Це проявилося як у рості 
кількості змін господарського життя, так і в зменшенні передбачуваності цих 
змін. Стратегічні схеми в багатьох випадках перестали відповідати новому стану 
бізнесу; 

- у вісімдесяті роки в теорії й практиці ділового життя посилилося значення 
гуманітарного, людського фактора – одержала розвиток концепція корпоративної 
культури, пізніше придбав популярність підхід, названий «внутрішньо фірмовою 
демократією». Знеособлені методи стратегічного планування вступили у певне 
протиріччя з новими течіями в менеджменті. 

У цей час стратегічне планування посіло своє місце в ряді функцій 
управління підприємством. Багато в чому воно придбало новий зміст, збагатилося 
за рахунок синтезу з гуманізованим підходом. Сьогодні поряд з формальними, 
кількісними методами, стратегічне планування використовує творчі, інтуїтивні 
заходи. Не будучи універсальним способом досягнення успіху в бізнесі, воно в 
той же час створює основу для успішної діяльності підприємства. 

У даний час керівництво більшості українських промислових підприємств 
починає усвідомлювати значення стратегічного планування і намагається 
використовувати його методи у своїй діяльності. Проте стратегічне планування не 
знайшло ще достатньо повного застосування на підприємствах вітчизняної 
промисловості. Одна з причин полягає в тому, що методи стратегічного 
планування, які використовуються в зарубіжній практиці, не адаптовані до 
вітчизняних умов, і, як наслідок, результати їхнього використання виявляються не 
завжди задовільними. 

Інша причина полягає в неузгодженості методів і засобів планування, які 
використовуються, що, у свою чергу, пояснюється недостатньо повним 
розумінням значення існуючих взаємозв'язків засобів і методів стратегічного 
планування. Багато практиків, концентруючи увагу на окремих популярних 
методах і засобах, випускають з уваги стратегічне планування як єдине ціле, тоді 
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як американський учений Р. Акофф зазначає, що про стратегічне планування 
правильно думати як про «управління сонмом проблем» [2]. 

Згідно з принципом емерджентності управління складними системами, 
набір проблем містить деякі властивості, які відсутні у його складових. Коли 
система розділяється, ці властивості втрачаються. Крім того, кожна з частин 
системи має властивості, які втрачаються, якщо складові розглядаються окремо. 
Рішення для кола проблем залежить від того, як взаємопов'язані рішення щодо 
його частин. Це означає, якщо не робити певних дій, то настання бажаного 
майбутнього є малоймовірним, і якщо належні дії реалізовано, то ймовірність 
такого майбутнього зростає. Таким чином, задачі планування необхідно 
розглядати як сукупність взаємозалежних проблем. 

Тому основна мета стратегічного планування в промисловості полягає в 
моделюванні майбутньої успішної діяльності підприємства. Стратегічний план 
визначає основні напрями розвитку підприємства, в них позначаються певні «ніші» 
для господарської діяльності, які надалі підлягають заповненню засобами тактичного 
(оперативного) планування. 

Розглянемо найважливіші поняття, елементи та засоби стратегічного планування 
і місце в ньому методів прогнозування.  

У сучасних умовах українським промисловим підприємствам необхідно 
розробляти стратегічні плани і моделювати свою діяльність на засаді таких основних 
вимог: 

-  підприємство повинно розглядатися як відкрита система, яка мусить 
пристосовувати всю діяльність до змін у довкіллі (політиці, економіці суспільстві, 
технології, екології тощо); 

-  плануванню повинен бути властивий дух підприємництва, здатність 
ризикувати, без чого неможливо виробити стратегію виживання, розвитку і зростання 
в ринкових умовах, тобто планування набуває рис саме бізнес-планування; 

-  планування слід розглядати як процес. 
Стратегія – це напрям діяльності і засіб досягнення поставлених цілей, 

інструмент, за допомогою якого підприємство приводить свої можливості у 
відповідність до ситуації на ринку і може протистояти змінам у навколишньому 
середовищі. У ній містяться рішення щодо сфер діяльності і вибору нових напрямків, 
альтернатив розвитку. Новий підхід до планування полягає в тому, що на даному 
етапі необхідні особливе поєднання державного регулювання і децентралізованого 
підприємницького саморегулювання, зміна їхнього характеру і співвідношення в міру 
вирішення задач планування. 

Стратегічне планування є породженням ринкової системи господарювання. 
Воно характеризується багатьма обставинами, основними з яких є: 

-  невизначеність і рухливість ринкового середовища, які зумовлюють 
необхідність вироблення відповідної спрямованості розвитку підприємства. 
Планування дозволяє підприємству управляти ризиками, ослаблювати їхні 
негативні наслідки, а також забезпечувати подальше зростання підприємства, 
тобто воно є інструментом подолання невизначеності і способом прояснення 
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внутрішніх і зовнішніх умов діяльності підприємства; 
-  науково-технічний прогрес, який призводить до корінних якісних 

перетворень виробництва, посилення його впливу на конкурентоспроможність 
підприємства і вимагає завчасно здійснювати заходи щодо їхнього використання 
або переорієнтації діяльності підприємства. 

Застосування стратегічного планування створює найважливіші переваги у 
функціонуванні підприємства: готує підприємство до змін у зовнішньому 
середовищі; пов'язує його ресурси зі змінами зовнішнього середовища; прояснює 
проблеми, які виникають; координує роботу його різних структурних підрозділів; 
покращує контроль на підприємстві. 

Ці обставини наповнюють новим змістом поняття «стратегічне планування» 
і визначають його як спосіб реалізації стратегії, прийнятої господарюючим 
суб'єктом. 

Якщо стратегія підприємства є баченням свого місця і ролі на ринку 
товарів, то стратегічне планування – це конкретна вказівка на спосіб досягнення 
цього стану. Воно базується, з одного боку, на цілях і задачах, поставлених в ході 
розробки стратегії, а з іншого, – на прогнозах у різних сферах розвитку. 

Таким чином, можна констатувати, що стратегічне планування – це процес 
моделювання ефективної діяльності підприємства на певний період 
функціонування зі встановленням його цілей і їхніх змін в умовах невизначеності 
ринкового середовища, а також заходження способу реалізації цих цілей та задач 
відповідно до його можливостей. 

Підкреслюючи значущість стратегічного планування, можна зазначити, що 
стратегічному плануванню властиві певний ступінь невизначеності, часова 
орієнтація процесу планування і деякий горизонт планування. 

Ступінь невизначеності на вітчизняних підприємствах промисловості 
обумовлений як ринковими, так і історичними умовами, які характеризуються 
нестабільністю політики й економіки, недосконалістю інфраструктури ринку і 
законодавчих актів, котрі стосуються виробничо-господарської діяльності 
підприємства. Ступінь невизначеності може бути високим, середнім і низьким, що 
зумовлює рівень ризиків (виробничих, підприємницьких, комерційних, 
фінансових тощо). Залежно від оцінки рівня невизначеності необхідно 
передбачити відповідні заходи зі зниження ризиків. 

Для будь-якого українського промислового підприємства, як великого 
монополіста, так і дрібного посередника, проблема зовнішнього середовища дуже 
актуальна через вплив трьох глобальних факторів: 

• політичного – у країні поки ще не створена стійка, ефективно діюча 
структура влади. Політична обстановка постійно загрожує серйозними 
потрясіннями. У різних політичних сил, що прагнуть до влади, різне відношення 
до бізнесу – не тільки в деталях, наприклад, у питаннях непрямого регулювання 
ділової сфери (податкові ставки, кредитні відносини і т.п.), але й в основному 
підході, що визначає співвідношення державного й приватного бізнесу, сфери 
підприємницької діяльності, можливості прямого контролю над  підприємствами; 
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• соціального – різке розшарування населення за рівнями доходів (доходи 5 
% найбідніших і 5 % найбагатших громадян відрізняються  приблизно у 20 разів) 
призводить до постійного тиску первинного, споживчого попиту, в тому числі й на 
ринках м’ясопродуктів. Це спричиняє скорочення вторинного попиту, тобто 
попиту фірм, підприємств на ринках економічних ресурсів – засобів виробництва, 
сировини та ін. Крім того, соціальне розшарування означає створення різних 
сегментів споживчого ринку - ринку для багатих і ринку для бідних, що ставить 
проблему вибору підприємством своєї товарної політики; 

• економічного, коли ситуація підйому в українській економіці істотно 
потребує нових значних інвестицій і, в першу чергу, іноземних. Брак серйозних 
коштів ставить під сумнів перспективи росту вітчизняних промислових 
підприємств, знижує можливості нагромадження капіталу, необхідного для 
інновацій, розвитку техніки і технологій, нових вкладень. 

Коли визначені найвагоміші фактори середовища підприємства, необхідно 
одержати про них всю можливу інформацію. Визначення вказаної інформації  
здійснюється такими способами: 

• сканування середовища (пошук уже сформованої інформації, котра існує в 
ретроспективі); 

• моніторинг середовища (відстеження поточної інформації, що постійно 
з'являється); 

• прогнозування (спроби створити інформацію про майбутній стан 
середовища).  

Джерела інформації можуть мати різноманітний характер. Багато 
підприємств для одержання рідкісної й достовірної інформації прагнуть знайти 
якісь особливі джерела, часто нелегальні. Однак потрібно мати на увазі, що 
близько 90 % потрібної (релевантної) інформації можна отримати з легальних 
джерел.  

Збором потрібної інформації на підприємстві звичайно займається служба 
планування. У той же час цей процес координується й контролюється вищими 
органами управління. Вищий менеджмент, крім того, самостійно займається 
збором інформації, тому що має можливість входження в різні інформаційні 
канали.  

Оцінка інформації є заключним етапом аналізу організаційного середовища. 
Підсумки оцінки використовують як основу для стратегічного аналізу й 
визначення можливих варіантів стратегії. 

Основною метою оцінки інформації є з'ясування негативних і позитивних 
впливів середовища на майбутню діяльність підприємства. У процесі оцінки 
фокус переміщується від розуміння середовища до розуміння того, що даний стан 
середовища може означати для організації. 

Одним з найпоширеніших і визнаних методів оцінки середовища є  SWОТ-
аналіз (від початкових букв англійських слів Strength – сильні сторони, Weakness – 
слабкі сторони, Opportunities – можливості, Threats – загрози). SWОТ-аналіз, 
будучи засобом оцінки середовища, у той же час має ширше застосування, тому 
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що використовується вже у стратегічному аналізі й визначенні конкретних 
перспектив підприємства [3, с.136-142], [4, с.94-97].  

Після того, як аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища завершений, 
підприємство визначає основні орієнтири своєї діяльності, засновані на підсумках 
попереднього етапу. Іноді визначення цілей у стратегічному плануванні передує 
аналізу середовища. Така практика має свій сенс: саме існування економічної 
організації припускає, що в неї є деякі цілі й мотиви життєдіяльності. 

Всю сукупність орієнтирів діяльності підприємства можна розподілити на 
три основних типи: 

• ідеали – орієнтири, які досягти в доступному для огляду періоді практично 
неможливо, але допустиме наближення до них; 

• цілі – найбільш загальні орієнтири діяльності підприємства в плановому 
періоді, досягнення яких передбачається в повному обсязі або у своїй більшій 
частині; 

• завдання – конкретні, кількісно вимірювані орієнтири, описання  робочих 
функцій, що визначають форму й час виконання завдання.  

Розробка стратегії допускає визначення ідеалів і цілей. У рамках 
оперативного планування підприємство визначає конкретні завдання для кожної з 
ділянок роботи.  

До ідеалів економічної організації можна віднести її бачення – керівну 
філософію бізнесу, а також місію, тобто головне завдання, обґрунтування 
необхідності існування даного підприємства.  

Бачення - це ідеальна картина майбутнього, той стан, що може бути 
досягнутий за самих сприятливих умов. Бачення визначає рівень домагань у 
процесі стратегічного планування. Концепція бачення завойовує все більшу 
популярність у світі бізнесу. Зростаюче значення бачення визначається 
наступними факторами. 

1. Бачення є якісним засобом мотивації робітників підприємств, особливо 
великих, децентралізованих, воно допомагає поєднувати діяльність людей у 
єдиному напрямку. У баченні звичайно не підкреслюється бажання отримати 
прибуток, воно поєднує індивідуальні ідеали всіх учасників організацій у єдиний 
еталон цінностей. Із цього погляду бачення перетинається із внутрішньо 
фірмовою культурою, основним елементом якої є система цінностей 
підприємства. 

2. Бачення створює почуття перспективи в діяльності організації, 
забезпечує досягнення цілей підприємства. Будь-яка мета обмежує рамки дій 
підприємства, а в баченні немає фінішної риси, воно створює імпульс для 
постійного прогресу. 

Місія є набагато  конкретнішим орієнтиром, ніж бачення. На відміну від 
бачення в місії є своя фінішна риса – період часу, після закінчення якого вона 
повинна бути виконана. Місія повинна бути сформульована так, щоб її виконання 
сполучалося з напругою сил на підприємстві з певним ризиком діяльності. Строк 
виконання місії повинен бути доступний для огляду й досить невеликий 
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(найчастіше це 5 років) для того, щоб нинішнє покоління працівників могло 
побачити результати своєї праці. Так само, як і бачення, місія дає загальний 
напрямок діяльності організації. 

Формування місії є звичайним явищем для високорозвиненого бізнесу. В 
українській промисловості останнім часом складанням місії почали займатися 
великі підприємства, що досягли певного росту й успіху. Хоча визначення місії є, 
безумовно, корисним заняттям також і для невеликих фірм або бізнесу, що тільки 
створюється (тоді місія включається до складу бізнес-плану).  

Цілі, на відміну від місії, виражають окремі конкретні напрямки діяльності 
підприємства. Важливість визначення цілей пов'язана з тим, що вони є 
фундаментом для процесу менеджменту в цілому: 1) планування, організації, 
мотивації, контролю; 2) визначають способи підвищення ефективності 
організації; 3) лежать в основі прийняття будь-якого ділового рішення; 4) служать 
орієнтиром для формування конкретних планових показників. 

Цілі підприємства ділять на економічні й неекономічні. Довгострокові цілі, 
як правило, не мають чітко виражених кількісних характеристик, вони 
здебільшого пов'язані з місією підприємства.  

Короткострокові цілі обов'язково мають конкретний зміст і вказують: 1) що 
повинно бути досягнуто (у тому числі в кількісному вираженні); 2) коли ціль 
повинна бути досягнута; 3) хто конкретно (який підрозділ підприємства) виконує 
завдання з досягнення цілі. 

Фахівці із планування прийшли до загальної думки, що найбільш 
значимими є фінансові цілі, а якщо точніше – прибуток, показники прибутковості. 
Прибуток займає лідируюче місце в ієрархії цілей промислового підприємства.  

Опитування, проведене в 193 компаніях різних галузей американської 
економіки підтвердило першорядне значення прибутку як цілі діяльності фірми. 
Разом з тим ключовим для підприємства може стати сукупність декількох (частіше 
двох-трьох) взаємозалежних цілей. Так, компанія «Лукойл», виходячи зі своєї місії, 
визначила в якості основних стратегічних цілей ріст виробничого потенціалу й 
комплексну раціоналізацію керування компанією. Ці цілі визначають зміст загальної 
й функціональної стратегій компанії [1, с.304-305]. 

Показники прибутковості (рентабельності) можуть мати різні назви й форми 
розрахунку. Більшість дослідників вважає, що найбільш оптимальним для 
визначення ключової мети промислового підприємства є чистий дохід на 
акціонерний капітал, оскільки дохід найбільшою мірою виражає інтереси 
власників підприємства (акціонерів). Розповсюдженим є й інший погляд, який 
віддає перевагу обороту на вкладений капітал, тому що саме цей показник тісно 
пов'язаний з ефективністю внутрішньої діяльності організації. 

Загальновідомим є твердження про те, що підприємство повинно прагнути 
максимізувати свій прибуток. Існує математично доведене положення: максимум 
прибутку може бути отриманий у точці рівності граничних витрат і граничного 
доходу.  
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Установлюючи планку майбутнього прибутку потрібно мати на увазі, що 
величина прибутку й імовірність її одержання перебувають у зворотній 
залежності (рис.1 ). 
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                              Рис.1 – Крива «результат – ризик» 

Рухаючись уздовж по кривій, можна визначити прийнятне співвідношення 
між показником прибутку й ступенем ризику. Звичайно підприємства вибирають 
середній, прийнятний рівень прибутку. Очевидно, що із часом крива «результат – 
ризик» буде зміщуватися догори, що обумовлено інфляційними факторами. 

На практиці найбільш популярним способом визначення рівня прибутку є 
вибір показників прибутковості на основі порівняння результатів діяльності 
підприємства з результатами організацій в інших галузях і подібних підприємств 
у даній галузі.  

Не можна перебільшувати значення прибутку як мети діяльності 
підприємства. Якщо організація не буде звертати увагу на інші інтереси,  крім 
інтересів акціонерів, подібна стратегія дасть гарні фінансові результати тільки в 
короткостроковому періоді, а в тривалому неврахування цінностей інших 
учасників внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства може створити 
серйозні фінансові проблеми.  

Неврахування думки покупців може призвести до зниження якості 
продуктів і послуг і зменшення обсягу продажів: якщо підприємство байдуже 
ставиться до проблем навколишнього середовища й у гонитві за прибутком 
порушує норми природокористування, під загрозою може виявитися сама 
можливість його функціонування. Як уже відзначалося вище, не менш важливим 
довгостроковим фактором є інтереси працівників підприємства. 

Імовірність 
одержання прибутку 
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Коли цілі визначені, їх потрібно дослідити на предмет якості. Головними 
критеріями тут є наступні. 

• Максимально можлива конкретність цілей: чим конкретніше 
сформульована мета, тим легше її досягти. 

• Цілі повинні бути розраховані на прийнятний рівень зусиль працівників. 
Досягнення цілей не повинно бути занадто легким процесом, це означало б, що 
підприємство недостатньо використовує свій потенціал. Однак зусилля не 
повинні бути й надмірними, інакше буде втрачений інтерес до роботи й 
послаблена мотивація. 

• Гнучкість цілей і наявність простору для їхнього корегування у зв'язку з 
непередбаченими змінами. 

• Вимірність цілей. 
• Порівнянність цілей.  
Порівнянними повинні бути цілі з різних ключових просторів. Тобто 

показники прибутку повинні відповідати показникам ринкової позиції 
підприємства (певному росту продажів), а останні, у свою чергу, бути зв'язані з 
ресурсними цілями тощо. 

Внутрішні цілі підприємства повинні відповідати меті більш високого рівня. 
Важливою частиною роботи менеджера є правильний розподіл цілей на підцілі. 
Це повинно бути зроблено так, щоб досягнення кожної окремої підцілі 
(наприклад, розробка нової системи винагород за працю) призводило до 
досягнення загальної мети підприємства - збільшення його прибутковості.  

Стратегічний аналіз – це засіб перетворення інформації, отриманої в 
результаті вивчення середовища підприємства, у його стратегічний план. 
Стратегічний аналіз може бути розподілений на два основних етапи: 

1) порівняння намічених підприємством орієнтирів і реальних можливостей, 
обумовлених зовнішнім середовищем, аналіз розриву між ними; 

2) аналіз можливих варіантів майбутнього підприємства, визначення 
стратегічних альтернатив та вибір конкретних стратегій розвитку. 

Аналіз розриву – простий, але ефективний метод стратегічного аналізу. 
Мета такого аналізу – визначити, чи існує розрив між цілями підприємства і його 
можливостями і, якщо так, установити, як «заповнити» його. Конкретне 
застосування аналізу розриву означає наступне. 

• Визначення основного інтересу підприємства, вираженого в термінах 
стратегічного планування (наприклад, у збільшенні обсягу продажів). 

• З'ясування реальних можливостей підприємства з погляду  поточного 
стану середовища й передбачуваного майбутнього стану  (через 3-5 років). 

• Визначення конкретних показників стратегічного плану, що 
відповідають основному інтересу підприємства. 

• Установлення різниці між показниками стратегічного плану й 
можливостями, обумовленими реальним станом підприємства. 

• Розробка спеціальних програм і заходів для заповнення виявленого 
розриву. 
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До інструментів аналізу можливих варіантів майбутнього підприємства, 
визначення стратегічних альтернатив відносяться: 

1. Формальні моделі й кількісні методи. 
2. Самостійний творчий аналіз, заснований на специфіці даного 

підприємства, аналітичних та інтуїтивних здібностях конкретних менеджерів і 
плановиків.  

Період особливого захоплення формальними методами стратегічного 
аналізу й появи найбільш популярних моделей доводиться на 70-і роки минулого 
сторіччя. На цей час були вже відомі або розроблені такі підходи, як крива 
«досвіду», концепція життєвого циклу товару, модель «продукт – ринок» А. 
Стейнера, портфельні моделі аналізу стратегій – матриця Бостонської 
консультаційної групи, модель А.Д. Літла, багатофакторна матриця Мак-Кінсі, 
комплексний діловий аналіз ПІМС (Profit Impact of Market Strategy – вплив 
ринкової стратегії на прибуток), модель Мак-Кінсі «7С», конкурентний аналіз М. 
Портера, матриця Ансоффа, стратегії конкурентної боротьби А. Юданова, 
тривимірна схема Д. Абеля та ін. [1, с.311-337], [5, с.117-128], [6, с.346-367], [7, 
с.46-52], [8, с.404-416], [9, с.48-60]. 

У 80-і роки вказані методи і моделі в певній мірі втратили свою 
популярність, однак це не означає повну відмову від них, а виражається в тому, 
що сьогодні формальні інструменти стратегічного аналізу застосовуються з 
більшою обережністю, з урахуванням конкретних обставин даного підприємства. 

Розглянемо деякі формальні моделі й кількісні методи стратегічного аналізу 
і прогнозування, які зазвичай застосовуються для визначення стратегічних 
альтернатив, можливих варіантів стратегічного плану.  

Одною з класичних моделей стратегічного аналізу є крива «досвіду», яка 
розроблена Бостонською консультаційною групою в США. Дослідниками цієї 
організації було помічено, що в більшості галузей виробництва підприємства, що 
мали найнижчі одиничні витрати, виробляли найбільшу кумулятивну 
(накопичену) кількість даного виду продукції, порівняно з конкурентами.  

Теорія кривої «досвіду» стверджує, що загальні одиничні витрати при 
виробництві продукції знижуються на постійний відсоток щоразу, коли 
кумулятивне виробництво збільшується вдвічі. Цей відсоток дорівнював 
приблизно 20. Графічне зображення кривої «досвіду» показане на рис. 2. 

Серед причин позитивного ефекту «досвіду» можна виділити три основні: 
економію масштабу, ефект повторення і ефект заміщення праці капіталом. Як 
правило, одиничні витрати зменшуються при зростанні розмірів виробництва, 
створюючи економію масштабу. Це пояснюється тим, що постійні витрати 
розподіляються на більшу кількість одиниць продукції, а також зменшенням 
інвестиційних витрат на одиницю виробничої потужності. 

Наприклад, в м’ясопереробній галузі харчової промисловості витрати на 
розробку нового сорту ковбаси будуть в десять разів більше на одиницю виробу, 
якщо випускається сто кілограмів продукції, а не тонна. Крім того, технологічне 
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устаткування та споруди для виробництва одної тонни ковбаси не будуть 
коштувати в десять разів дорожче, ніж необхідно для випуску ста кілограмів. 
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           Рис. 2 – Крива «досвіду» 

Ефект повторення пов'язаний зі збільшенням продуктивності праці. В 
результаті повторення виконання певних завдань час, необхідний для цього, 
зменшується, знижуючи тим самим витрати. Набувається досвід трудових 
операцій, використання спеціалізованого устаткування тощо. 

Ефект заміщення праці капіталом полягає в усуненні найменш економічних 
у виробництві продуктів компонентів, спрощенні їх конструкцій, що відбивається 
на зменшенні, перш за все, витрат праці.  

Не треба також забувати про можливість здійснення переговорної влади по 
відношенню до постачальників та споживачів, яка, як відомо, зростає 
пропорційно розмірам виробництва. Існує також багато інших шляхів 
використання переваг економії масштабу, наприклад, за рахунок механізації та 
автоматизації виробництва великих партій продукції, використання більш 
досконалого устаткування тощо. 

Крива «досвіду», що представлена на рис. 2, досить добре описується 
експоненціальними функціями типу 

 
Y = ea0+a1X ,                                                     (1) 

 
де  Y – собівартість одиниці продукції; 
      Х – кумулятивний обсяг виробництва; 
а0, а1 – невідомі коефіцієнти регресії, причому а1 < 0.  
 

Обсяг кумулятив- 
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Логарифмуючи праву та ліву частини виразу (1), отримаємо:   
 

lnY =  а0 + а1X .                                                (2) 
 
Тобто, якщо прологарифмувати відсотки зниження собівартості одиниці 

продукції при нарощуванні кумулятивного обсягу виробництва, то крива 
«досвіду» перетвориться до прямої лінії (рис. 3). 
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Рис. 3 – Пряма «досвіду» 

Кут нахилу прямої до осі абсцис γ, який дорівнює arctg а1, свідчить про 
інтенсивність кривої «досвіду». Чим ближче γ до 90˚ (а1 до - ∞), тим більшу 
перевагу має виробник з великим досвідом виробництва даної продукції перед 
конкурентами. У той же час підтримання такого зв'язку між собівартістю та 
обсягами виробництва вимагає постійних зусиль від підприємства, інакше пряма 
«досвіду» почне відхилятися в небажану сторону (γ → 180˚, а1 → - 0) і буде 
спостерігатися так зване відхилення витрат. 

Відповідно до кривої (прямої) «досвіду» основним напрямком стратегії 
підприємства є завоювання найбільшої частки ринку, оскільки саме в 
домінуючого з конкурентів з'являються можливості досягнення найнижчих 
одиничних витрат і, отже, найвищих прибутків. Підприємство, яке має більше 
досвіду, об'єктивно повинно продовжувати нарощування кумулятивного 
виробництва. Це називається стратегією обсягу, яка реалізується у збільшенні 
частки на ринку. Підприємства з малою часткою (з малим досвідом) будуть 
витіснені з ринку (рис. 4). 
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На рис. 4 показані три підприємства, що діють на даному ринку з різними 
обсягами кумулятивного виробництва. Підприємство А, що має найбільший 
досвід, отримує доходи (показані стрілками) більші, ніж підприємство В, тоді як 
підприємство С потерпає збитки. Питання виживання для нього – швидко 
нарощувати «досвід» (обсяги виробництва) або покинути даний ринок. 

Говорячи про переваги досвіду, можна зробити висновок: чим більше 
підприємство і довше строк його роботи, тим воно більш конкурентоздатне. У 
такому уявному світі не залишиться місця для малих та середніх фірм. Насправді 
ж ці підприємства існують довгі роки поряд з великими сусідами, багато з них 
мають високу рентабельність, посідаючи міцні позиції в галузі. Тому необхідно, 
поряд з перевагами досвіду, підкреслити його границі та ризики.  
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Рис. 4 – Витіснення з ринку конкурентів з низьким «досвідом» 

 Так, підприємство, яке вибрало стратегію зниження витрат шляхом 
нарощування досвіду, вимушене інвестувати у виробництво великі кошти. Для 
того, щоб наздогнати лідера та збільшити свою частку на ринку, воно повинне 
рости набагато швидше, ніж інші. Наприклад, підприємство, яке контролює 15 % 
ринку, що зростає щорічно на 10 %, може обігнати лідера з його 40 % ринку за 
три роки лише за умови росту обсягів виробництва за цей же період на 250 %. 
Неважко уявити труднощі пошуку таких великих обсягів капіталу для нових 
інвестицій, збільшення обігових коштів, підготовки кваліфікованого персоналу 
тощо. Крім цього, все це потребує кардинальної перебудови структур, форм та 
методів управління, що не завжди може забезпечити успішний результат. 

Якщо нагромадження досвіду призводить до зниження витрат, то це не 
виключає можливості появи конкурента, який використовує нові, прогресивні 
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технології і, завдяки цьому, знижує витрати швидше, ніж інші. За таких умов 
підприємство, що працює в традиційному режимі, не зможе утримати позицію 
лідера. Приклади із м’ясопереробної галузі показують, що підприємства, які 
приходять в цей сектор, починають із застосування найновіших технологій 
харчових добавок рослинного та штучного походження, а не повторюють шлях 
підприємств-аборигенів. До того ж нові підприємства, звичайно, менше обтяжені 
застарілим устаткуванням.  

Для повного використання переваг ефекту досвіду підприємство повинно 
виробляти як можна довше велику кількість продукції в незмінному вигляді. 
Однак це призводить до старіння як технології, так і товарів, що не може не 
знижувати конкурентоздатність. Виробництво протягом довгого періоду 
Одеським м’ясокомбінатом традиційного набору варених ковбас поставило його в 
кінці 90-х років минулого століття в досить складне становище. Основні супер-
ники до цього часу налагодили виробництво сучасних сортів ковбаси з соєвими та 
іншими харчовими добавками, і нагромаджений досвід м’ясокомбінату не зміг 
йому істотно допомогти. Протягом декількох років підприємство переживало 
важкі часи, проводячи реконструкцію, скорочуючи робочу силу, освоюючи нові 
м’ясні вироби. 

Намагання підприємств знизити ціну за рахунок зменшення витрат 
приховує загрозу розв'язання цінової війни, яка, в підсумку, не приносить користі 
нікому з конкурентів. 

Політика створення переваг перед конкурентами за рахунок ефекту досвіду 
вимагає від підприємства довгострокових інвестицій і постійного нарощування 
обсягу виробництва з запланованим на перший час зниженням рентабельності. 
Припускається, що після досягнення бажаних обсягів і завоювання домінуючого 
становища на ринку першочергові втрати будуть компенсовані. Однак, поява у 
конкурентів нових продуктів, які виробляються на новій технологічній основі, 
може звести нанівець досягнення лідера.  

Деякі види продукції (послуг) не вимагають великих кількостей, наприклад, 
деякі сорти сухих та сиров’ялених ковбас, які звичайно відносять до категорії 
«люкс». 

Політика зниження витрат не обов'язково повинна базуватися на збільшенні 
масштабів виробництва – цей же ефект може бути отриманий за рахунок 
оптимізації резервів, управлінських і виробничих структур, відбору 
постачальників тощо. 

На нашу думку, тут слід мати на увазі, що погоня за домінуванням на 
ринку, як стратегічний імператив, виправдовує себе головним чином у випадку 
швидко зростаючих ринків, що дають конкурентам можливості для росту. 
Застосування кривої (прямої) «досвіду» можливе в основному в нових галузях 
матеріального виробництва. Причому нинішнє високотехнологічне устаткування 
розраховане не тільки на великі виробництва, але й на малі. Сьогодні навіть 
невелике підприємство може використовувати модульне технологічне 
устаткування, автоматизовані системи управління, комп'ютери, що забезпечує 
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високу продуктивність, гнучкість і можливості перебудови для рішення різних 
специфічних задач. 

Головним недоліком моделі, що розглядається, є урахування тільки однієї із 
внутрішніх проблем підприємства й неуважність до зовнішнього середовища (у 
першу чергу до потреб споживачів).  

Важливим напрямком стратегічного аналізу є моделювання, прогнозування 
й планування  процесів розвитку товарного виробництва на основі дослідження 
життєвого циклу товару (ЖЦТ). Це пов’язане з тим, що з початку минулого 
століття в економічній науці домінує концепція, згідно з якою продажі будь-якого 
товару характеризуються певною циклічністю.  

Теорія ЖЦТ припускає, що кожний товар або вмирає відразу після 
народження, або проходить ряд певних послідовних етапів, що є аналогією 
життєвого циклу біологічної істоти – стадіям її раннього розвитку, росту, зрілості й 
спаду. Концепція ЖЦТ в цілому є подальшим розвитком «органістичної» теорії, 
розробленої в дев'ятнадцятому столітті для того, щоб привернути увагу до ідеї 
еволюції й еволюційних процесів у противагу механістичній моделі Всесвіту, 
пов'язаної із класичною фізикою Ньютона [6, с.347-367], [10, с.44-46, 76-80], [11, c.22-
24].  

Модель ЖЦТ графічно відображається у формі гіпотетичної кривої (рис. 5) і 
демонструє життєвий період продажів (прибутку, рентабельності) на стадіях 
впровадження (1), росту (2), насичення (3) й спаду (4). 

 
                          1                2                    3                    4 

         Обсяги  

        продажів    

           
                                                                                                                                                                 

 

                                                                                      Час 

                               Рис. 5 – Крива життєвого циклу товару 
 
Етап впровадження (1) відбиває час проникнення товару на ринок, 

інформування потенційних споживачів про його переваги у порівнянні з 
аналогічними товарами інших підприємств; 
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етап росту (2) – це період різкого підвищення продажів, наробітку іміджу 
товару підприємства;  

етап насичення (3) – період стабільності й найбільшого успіху, за яким 
неминуче, раніше чи пізніше, наступає спад (етап 4). Точка А – початковий 
момент, з якого товар починає захоплювати ринок; точка В – рубіж стабільного 
успіху, а точка С – точка зриву із кривої успіху. 

Вибір стратегій та пріоритетів ефективного менеджменту змінюється 
залежно від того, на якому етапі знаходиться даний товар. На етапі (1) варто 
сформувати чітку управлінську ієрархію з фіксованим розподілом повноважень і 
відповідальності. Справа в тому, що до приходу в точку А в команді керування 
продажами товару, як правило, усі рівні й усі відповідають за все. У підсумку 
успіх стає загальним надбанням, а за помилки не відповідає ніхто. Така «анархія» 
в управлінні здатна призвести до того, що товар може не дожити до етапу (2). 

На етапі (2) зростає роль маркетингового керування збутом товару. Успіх 
залежить від того, наскільки точно виявлені закономірності ЖЦТ й способи 
торгівлі ними на товарних ринках. На етапі (3) пріоритетними стають реклама, 
PR, підтримка іміджу торгівельної марки й розширення спектра фірмових послуг 
підприємства. Відрізок ВС продовжується за рахунок надання традиційній 
продукції додаткових споживчих вигод, що на певний час рятує товар від зриву з 
кривої успіху. 

Етап (4) характеризується поступовим покиданням ринку, необхідністю 
«ротації» членів команди управління продажами, тому що її здатності 
здійснювати ефективний менеджмент уже вичерпані майже повністю. 

Така концепція звичайно розглядається не тільки стосовно загальних класів 
товарів, але й стосовно окремих видів та марок товарів. Визнання теорії життєвого 
циклу товару змушує  визнавати наступні моменти: 

1. Строк існування товару обмежений. Один вид товару, наприклад, 
традиційний сорт копченої ковбаси, може бути частково або повністю витіснений 
принципово новим товаром – ферментованою ковбасою з біодобавками, строк 
виготовлення якої значно менший, а строк зберігання – суттєво більший у порівнянні 
з загальновідомими брендами.  

Багато товарів, які відіграють важливу роль у сучасному житті, у ХХ столітті 
або не були відомі зовсім, або тільки починали входити у споживання. Звичайно ці 
нові товари являють собою набагато кращий спосіб задоволення певної потреби.  

2. Питомий прибуток змінюється залежно від стадії життєвого циклу товару. 
Якщо говориться, що абсолютний прибуток може досягати найвищого рівня на стадії 
насичення, то питомий прибуток, найімовірніше, досягне свого піка ще до стадії 
насичення, відображаючи тим самим залежність від ступеня конкуренції на ринку. 

3. Умови ринку розрізняються на всіх стадіях життєвого циклу. Життєвий цикл, 
поданий на рис. 5, припускає різного роду умови реалізації товару. Звідси робляться 
спроби виробити найбільш підходящі стратегії для кожної зі стадій. Як правило, 
рекомендації можуть ставитися скоріше до класу товару, ніж до видів або марок. 
Запропонована рекомендація, як правило, не базується на емпіричній основі, а є 
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логічним висновком з ринкових характеристик, що превалюють на тій або іншій 
стадії. 

Фахівці не розглядають концепцію ЖЦТ тільки як криву продажів у тім виді, 
у якому вона звичайно зображується. Деякі вчені (маркетологи, спеціалісти у 
плануванні) прагнуть обґрунтувати форму кривої, спираючись на процес поширення 
нової продукції і інші засновані на цьому ринкові сили. Незважаючи на те, що для 
різних товарів потрібен неоднаковий час для проходження стадій впровадження, 
росту, насичення й спаду, деякі товари (такі, як ковбаса «Докторська»), 
продовжують постійно втримуватися на насиченні, тоді як інші товари йдуть, так і 
не завоювавши ринок. Також товари можуть різко переходити в стадію спаду через 
просте незнання споживача. Оскільки держави світу перебувають на різних стадіях 
економічного росту, товар може бути в стадії впровадження або насичення в одній 
країні й у той же час на стадії спаду в будь-якій іншій. Однак, у наш час у цій області 
відбуваються зміни, і однією з найважливіших тенденцій міжнародного розвитку 
стало те, що життєвий цикл товару тепер поступово стає ідентичним як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Незважаючи на те, що весь ринок може бути на високому рівні розвитку, частка 
цього ринку (тобто деякі види товарів) може знову виявитися на стадії росту. Хоча 
життєвий цикл марки товару коротший життєвого циклу товару в цілому, існують 
окремі марки товарів, які за останню сотню років змінилися тільки в плані їхньої 
презентації й упакування. До таких товарів, зокрема, відносять ковбасні вироби. 
Подібна стабільність пояснюється тут економічними можливостями й репутацією 
загальновизнаних сортів. 

Існує велика кількість модифікацій життєвих циклів, залежно від типів 
товарів. Наступним логічним кроком стало визначення різних видів життєвих 
циклів, які представлені на рис.6 (а – г). 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

(б) усічений цикл     (а) традиційний цикл (S-подібна крива) 
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(в) «ракетоподібний» цикл 

Рис.6 – Різновиди життєвих циклів товару 

а) традиційний життєвий цикл охоплює товари, що потребують активного 
просування; 

б) усічений цикл не має завершальної фази спаду, тому що товар користується 
стабільним високим та тривалим попитом і не вимагає серйозного вивчення. 
Прикладом тут може служити телебачення; 

в) «ракетоподібний» цикл – це модель ситуації, що демонструє обвал продажів 
після того, як нововведення втратило інтерес до себе; 

г) «модний» цикл відображає коливання в обсязі продажів залежно від того, як 
змінюється мода. 

Такі різні життєві цикли передбачають принципово різні моделі та стратегії 
діяльності. Традиційний життєвий цикл (рис. 5 і 6 (а)) відрізняється високими 
вимогами в області вивчення попиту споживача й базується на досить великих 
витратах у сфері освоєння ринку, просування й збуту продукції. У такий же спосіб 
«усічений» і «ракетоподібний» цикли мають на увазі інтенсифікацію збуту на 
первісній стадії, значні товарно-виробничі запаси і просування. «Модний» цикл 
вимагає гнучкості асортименту товару.  

Однак форма кривої може мати багато трактувань, що виходять за рамки тих, 
що були розглянуті вище. Навіть, якщо продажі товару підпадають під стандартну 
модель, зображену на рис. 5 і 6 (а), вона є результатом взаємодії багатьох факторів, 
наприклад, може залежати від часу «розгойдування» ринку або підвищення доходу 
на душу населення. Щоб концепція ЖЦТ стала універсальним законом, варто було б 
з'ясувати механізм  здійснення переходу від однієї стадії до іншої. У теперішній час 
нелегко розпізнати стадії, хоча й припускається, що заздалегідь відомі всі необхідні 
умови, які характеризують кожну з них.  

На нашу думку, дослідник не може знати цього з досить високим рівнем 
імовірності. Тому треба обережно ставитися до результатів моделювання, заснованих 

(г) «модний» цикл 
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на статистичній інформації, перевіряючи їх адекватність реальному розвитку 
продажів. 

Зрозуміло, що концепція ЖЦТ не має статусу закону, тому що не кожна стадія 
спричиняє наступну. Стадія спаду може супроводжуватися серією інновацій, що 
розвертається, і товари можуть пропускати або повторно проходити у своєму 
розвитку деякі стадії. Якщо концепція ЖЦТ має пояснювальне значення, то вона 
повинна виходити за межі недостатньої метафори циклу народження, росту, піка 
розвитку й спаду. Товари й послуги не є біологічними організмами. Потрібно виявити 
зовнішні фактори або процеси, які діють як причинний механізм, приводячи до 
певного результату. Показати, що продажі змінюються в часі недостатньо, оскільки 
сам час не є єдиною змінною, що впливає на обсяги продажів. 

Час – це штучний аргумент, що втілює в собі дію безліч реальних економічних 
чинників, які впливають на обсяги продажів. Це наукова абстракція, покликана 
спростити наші уявлення про динаміку показника, що вивчається, і побудувати більш-
менш адекватну його модель. 

ЖЦТ, зображений на рис. 5, розглядається як найбільш типовий життєвий 
цикл. Однак це нелегко підтвердити. Перша проблема полягає в підборі довільної 
вибірки життєвих циклів всіх класів товарів (послуг). Потім  необхідно взяти до уваги 
як демографічні зміни в ході періоду життя товару, так і зміни ціни, рівня доходу 
населення тощо. Проблеми виникають також у визначенні класів товарів і кожної 
стадії життєвого циклу.  

Незважаючи на те, що до сих пір не вдавалося встановити чітку адекватність 
життя товарів (в тому числі й м’ясних виробів) традиційній кривій ЖЦТ, ми вважаємо, 
що сама концепція і модель прогнозу дуже корисні для  прогнозування динаміки 
продажів, доходу й рентабельності промислового підприємства.  

На нашу думку, ЖЦТ найкраще розглядати як ідеальну криву, тобто як  
абстрактне явище, що хоча й повністю не співвідноситися з економічною 
реальністю, але приблизно відображає основні характерні властивості процесу. 
Модель ЖЦТ є ідеальним поняттям, оскільки кожний конкретний випадок, 
імовірно, буде відрізнятися від наукової абстракції. Ідеальна величина не є чимось 
довільним, вона проростає із цілком правдоподібних припущень, підказаних 
досвідом. Той факт, що на практиці не завжди вдається «вписатися» в ідеальне 
поняття не спростовує його існування, оскільки абстракція завжди в якійсь мірі не 
відповідає реальності. Наведемо головні положення концепції ЖЦТ, які найбільш 
корисні для застосування на практиці: 

1. На стадії впровадження товару інформованість про його потенціал 
розповсюджується в середовищі цільової групи споживачів. Процес прийняття 
товару спочатку відбувається уповільнено, але потім прискорюється. 

2. На стадії насичення, коли проникнення на ринок уже завершене, виникає 
прагнення витиснути конкурента й залучити нових споживачів замість тих, що 
покидають ринок. 

3. Стадія спаду товару стає результатом того, що на ринок поступово (або 
несподівано) приходить гідна йому заміна. 
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Ідеальна крива ЖЦТ застосовується для порівняння з реальними кривими 
попиту, щоб з'ясувати причини розбіжності. Так з'являється  можливість дізнатися 
більше про різноманітні економічні фактори в процесі роботи в реальних умовах. ЖЦТ 
як ідеальний тип звичайно не співпадає з прикладом із реального життя, що з ним 
порівнюють. Наприклад, на стадії впровадження принципово нового, не відомого 
досі товару можуть відбуватися відхилення від гладкої традиційної кривої ЖЦТ, 
оскільки ріст завжди залежить від вирішення цілого ряду певних технічних проблем.  

У фізиці існує подібна теорія, що має назву теорії «ідеального газу». 
Теоретичний термін (як і у випадку з ідеальною моделлю) є спрощенням, функція 
якого укладається у виділенні найбільш значущих характеристик явища, що 
вивчається.  

Таким чином, ЖЦТ як теоретичний термін фокусує увагу дослідника на 
характеристиках впровадження, росту, насичення й спаду продажів товару на 
ринку. Ці характеристики дозволяють шляхом їхнього аналізу передбачити 
потенційні труднощі та проблеми. Критика використання теоретичного поняття 
або ідеальної моделі будується на тому, що ці два поняття відіграють роль 
недоречних спрощень, що підспудно трактують деякий аспект як другорядний, у 
той час як він є важливою характеристикою розвитку економічного процесу, 
поведінки на ринку.  

Проведені дослідження виявилися сфокусованими на формі кривої, 
оскільки концепція ЖЦТ найчастіше розглядається як життєвий цикл продажів. 
Але чи повинна форма кривої ставати ключовою проблемою? Якщо всі категорії 
товарів будуть відповідати традиційній моделі ЖЦТ, можна буде припустити, що 
у всіх випадках працюють ті ж самі причинні фактори. Тоді можна було б 
показати необхідні й достатні умови для кожної стадії, що вимагаються для 
розвитку товару в рамках окремої стадії й призводять до переходу на іншу стадію. 
Однак економічна практика показує, що не існує якого-небудь сталого набору 
необхідних і достатніх умов.  

Конкретна форма кривої продажів може бути пояснена необмеженим 
числом ринкових умов. Імовірно, саме із цієї причини треба концентрувати увагу 
не на формі кривої ЖТЦ, а на умовах, характерних для еволюційних етапів появи, 
переходу до стану насичення й спаду. Відомий американський маркетолог М. 
Портер розглядав ЖЦТ як криву продажів і відкидав ідею про те, що продажі 
(попит) обов'язково випливають з якої-небудь певної моделі [12].  

У дійсності фахівці в області менеджменту підприємства не обмежили 
концепцію ЖЦТ тільки кривою продажів. Їм важливо було визначити умови, 
типові для кожної стадії, і, виходячи із цих умов, виробити відповідні стратегії 
розвитку, в тому числі й маркетингові [6, с.356] (табл. 1). 

На основі концепції ЖЦТ та інформації табл. 1 може бути запропонована 
матриця, що розташовує по горизонталі життєвий цикл товару, а по вертикалі - 
відносну стабільність підприємства (за убуванням) із вказівкою стратегій, що 
рекомендуються у кожному випадку. Наприклад, підприємству-лідерові 
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рекомендується, увірвавшись на ринок на стадії впровадження, на інших стадіях 
утримуватися на ньому, проводячи захисну політику. 

Таблиця 1  
Стратегії маркетингу на різних стадіях життєвого циклу товару 

 
З іншого боку, якщо стан підприємства в конкурентній боротьбі не є 

лідируючим, але, принаймні, вигідним, рекомендацією для нього на стадії 
впровадження буде вибір декількох сегментів при проникненні на ринок. На стадіях 
росту й насичення пропонується відшукати підходящу ринкову нішу й утриматися в 
ній, а на стадії спаду – збирати врожай або піти з ринку.  

Але треба мати на увазі, що особливі умови, властиві кожній стадії життєвого 
періоду марки товару, можуть значно відрізнятися від загальних умов, що діють на 
цих стадіях для класу товару в цілому. 

У той час, як кожна стадія ЖЦТ буде супроводжуватися певними ринковими 
умовами, знання цих умов є лише першим інформаційним внеском у справу 
розробки стратегії підприємства.  

Вище досягнення управління підприємством в рамках стратегічної 
концепції ЖЦТ полягає в умінні точно визначити момент часу, коли варто почати 
диверсифікацію виробництва й «зачати» життєвий цикл нового товару (показаний 
штриховою кривою А*В*С*D* на рис. 7). Якщо це вдається, то гребені «хвиль 
успіху» ВС і В*С* наближаються одна до одної (зменшується зона втрат СВ*FE  
на рис.7) і успіх бізнесу підприємства в часі може бути продовжений надалі. 

Якщо проаналізувати графіки традиційних кривих ЖЦТ на рис.7, то можна 
побачити, що найбільш підходящим моментом для започаткування життєвого 

          ЖЦТ                         Товар                       Ціни            Просування     Розподіл 

Впровадження Вирішення питання про  
унікальність товару 

Повідомлення споживача 
про потенціал товару.  
Створення первинного 
попиту 

Селективний 
розподіл 

Ріст Загострення уваги на 
якості. Асортимент 
впровадженого товару 

Вибіркове рекламування 
марок або видів. Рекламна  
кампанія для створення 
іміджу 

Розширення 
бажаного 
охоплення 
споживачів 

Насичення Корегування якостей 
товару, розширення 
модифікацій 

Створення й підтримка 
іміджу. Просування 
 продажів. Підтримка  
модифікації й модернізації 

Пошук більш 
близьких форм 
відносини з 
посередником 

Спад Спрощення товарного 
асортименту. Пошук 
нових сфер застосування. 
Зміни, покликані 
реанімувати товар   

Можливе повернення 
до первинного попиту 

Підтримка 
зв'язків з 
посередником 

Низькі 
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циклу нового товару є точка М, що приблизно відповідає максимальному обсягу 
продажів першого (за часом) товару. Аналогічно, початок впровадження на ринку 
третього товару збігається з точкою N, яка відповідає максимальному обсягу 
продажів другого (за часом) товару тощо.  

  
                             1               2                   3                  4 

         Обсяги  
           продажів           

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            M       E               F       N                                 Час             

 
Рис. 7 – Криві життєвих циклів двох товарів 

 
Очевидно, що у разі дотримання такого графіка планування і виходу на 

ринок успіх підприємства в часі буде продовжуватися скільки завгодно довго. 
При цьому треба відповісти на наступні запитання:  

- чи здатне промислове підприємство систематично здійснювати 
інноваційний процес на виробництві і регулярно пропонувати споживачам нові 
види продукції (послуг)? 

- як в процесі планування розрахувати точки М, N, ... на вісі часу?  
Адресуючи перше запитання фахівцям сфери науково-технічного та 

інвестиційно-інноваційного розвитку промислового виробництва, ми поставили 
завдання відповісти на друге запитання, а саме: змоделювати ЖЦТ за допомогою 
S-подібних функцій і спрогнозувати важливіші ключові точки цих кривих – такі, 
як М, N, ... (точки максимуму), точки перегину, коли прискорений ріст продажів 
змінюється на уповільнений, а також визначити коефіцієнти еластичності S- 
подібних функцій. 

S-подібні функції вибрані тут не випадково, оскільки саме вони найбільш 
адекватно описують ідеальну модель ЖЦТ й досить часто зустрічаються в 
практичних дослідженнях в області маркетингу. На користь застосування S-
подібних функцій у ході економіко-статистичного моделювання ЖЦТ можна 
навести наступні міркування.  

Успіх будь-якого моделювання суттєво залежить від правильного вибору 
математичних функцій, властивості яких відповідали б внутрішній природі 
об’єкта дослідження. Так, експоненти добре описують процеси, що мають 

 С 

D А 

В* 

А* 

В С* 

D* 
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«лавиноподібний» характер, а саме коли приріст економічного показника, що 
вивчається, залежить в основному від уже досягнутого рівня. При цьому різного 
роду обмеження для зростання не мають суттєвого впливу.  

Якщо ж обмежуючий чинник увесь час діє, при цьому сила його впливу 
збільшується разом з ростом досягнутого рівня, то точний опис такого 
економічного явища можна отримати за допомогою модифікованої експоненти. 

Нарешті, якщо обмежуючий чинник починає впливати тільки після певного 
моменту (точка перегину), до котрого процес розвивався за деякім експоненцій-
ним законом (тобто спочатку змінювався повільно, потім швидко і далі знову 
повільно), то найкраще наближення статистичних даних дають S-подібні криві. 
По суті, S-подібні криві описують два послідовних процеси: один з прискоренням 
розвитку, другий – з уповільненням. Такий розвиток, окрім ЖЦТ, мають процеси 
росту народонаселення країн світу, популяцій тварин у живій природі тощо [13, 
с.105-110], [14, с.116-163].  

Можна навести, принаймні, 5 S-подібних математичних функцій, які при 
певних умовах можуть використовуватися для моделювання і прогнозування 
ЖЦТ. Розглянемо їх головні апроксимаційні властивості з метою застосування в 
практичних розрахунках у процесі планування на промисловому підприємстві. 

1. Тригонометричні функції, зокрема функція 
 

                                                  Ŷ = а0 + а1sinX*,                                               (3) 
 

де   X* =Хπ/(Xmax – Xmin) – радіанна міра чинника Х.  
 

Функція (3) приводиться до лінійного вигляду шляхом заміни sinX* = Z. 
Вона визначена на усьому інтервалі [0, + ∞) і періодична з періодом 2π. А її 
графік, який називається синусоїдою, симетричний відносно початку координат 
(рис. 8). 

При Х = 0 Y = а0  і спостерігається перетин графіка синусоїди вісі 0Y. 
При Х → + ∞ функція, що розглядається, монотонно коливається навколо 

прямої Y = а0  і горизонтальних та вертикальних асимптот не має. 
Аналіз знаків першої i другої похідних функції (3) показує, що при  а1 > 0 в 

точках X* = π/2 + 2πn спостерігаються максимальні значення синусоїди Ymax = а0 
+ а1, а в точках X* = 3π/2 + 2πn – мінімальне (Ymin = а0 – а1). При  а1 < 0  картина 
поведінки синусоїди змінюється на протилежну. 

При  а1 > 0 на інтервалі [0, π] синусоїда опукла доверху, а на інтервалі [π, 
2π] – опукла донизу. При а1 < 0 картина поведінки синусоїди змінюється на 
протилежну. У точках X* = π + 2πn друга похідна дорівнює нулю, тому вони є 
точками перегину (див. рис. 8.). 

Візуальний аналіз графіка на рис. 8 показує, що на відрізках [π/2, 3π/2], 
[3π/2, 5π/2] синусоїда змінюється спочатку уповільнено, далі прискорено, а потім 
знов уповільнено, тобто поводить себе як S-подібна крива з межами Y = а0 – а1, Y 
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= а0 + а1. Така її властивість дозволяє використовувати функцію (3) для 
моделювання і прогнозування ЖЦТ у процесі планування. 

 
Y 

   а0 + а1 
 
                                                        а1 > 0, а0 > 0 
а0 
 
 

   а0 - а1 
 
0                 π/2                  π               3π/2                  2π                 5π/2            X 

 а0 - а1 
 
 
а0                                                                                    а1 < 0, а0 < 0 
 

  а0 + а1 
 

 
 Рис. 8 –  Графіки синусоїди 

 
Формула коефіцієнта еластичності для функції (3) має вигляд: 
 

                              Е = а1X*cosX*/(а0 + а1sinX*).                               (4) 
 
Побудова точкового та інтервального прогнозів на основі рівняння регресії 

(3) відбувається за наступною схемою: 
 

                                              ŶN+L ± Δ,                                                   (5) 
 

де  ŶN+L = а0 + а1sinX*N+L – точковий прогноз продажів на період упередження L 
                 (Х*N+L – значення чинника часу, що відповідає періоду упередження  L); 

    Δ  – гранична помилка прогнозу. 
 
Схема (5) є базовою і використовується для визначення довірчих інтервалів 

прогнозів, побудованих на основі будь-яких моделей, що приводяться до 
лінійного виду. 

Доведено, що для парної лінійної моделі гранична помилка прогнозу з 
достовірністю (1 – α)×100 % має вигляд [15, c.168-172]: 

                                                                
  Δ = tα;N-2Sy[1 + 1/N + (ZN+L –⎯Z)2/Σ(Zi –⎯Z)2]1/2.                      (6) 
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Тут Sy позначає стандартну помилку перетвореної до лінійного вигляду 

регресії, tα;N-2 – табличне значення t-критерію Стьюдента. 
2. Функція, зворотна до гіперболічної експоненти 

 
                                Ŷ  = 1/(а0 + а1e-Х).                                             (7) 

 
Заміною величин 1/Ŷ = Ŷ1, e-Х = Z приводимо (7) до лінійного вигляду Ŷ1 = 

а0 + а1Z зі звичайним застосуванням оцінки невідомих коефіцієнтів регресії за 
методом найменших квадратів і статистичного аналізу отриманого рівняння. 

Функція (7) визначена на усьому проміжку [0, + ∞), крім тих точок, де 
гіперболічна експонента перетинає ось 0Х, тобто де знаменник (7) дорівнює 
нулю. При однакових знаках коефіцієнтів регресії гіперболічна експонента не 
перетинає вісь 0Х і графік функції (7) при X → + ∞ прямує до горизонтальної 
асимптоти Y = 1/а0, а при X → - ∞ до горизонтальної асимптоти Y = 0 (рис.9). 

 
                                                   Y  
                                               1/а0                                 
                                                                                          а1 > 0, а0 > 0 
                                            1/2а0 
 
                                      1/(а0 + а1) 
 
                                                     0                  ln(а1/а0)                      X 
                                      1/(а0 + а1) 
 
                                                                                     
                                             1/2а0 
                                                                                          а1 < 0, а0 < 0 
                                               1/а0  
  
             Рис. 9 – Графіки функції, зворотної до гіперболічної експоненти 

 
Аналіз знаків першої i другої похідних функції (7) показує, що при  а1 > 0 

функція (7) зростає, а при а1 < 0 – спадає. В області визначення (7) перша похідна 
ніколи не набуває нульового значення, тому функція, зворотна до гіперболічної 
експоненти, екстремумів не має. 

Очевидно, що при однакових знаках коефіцієнтів регресії в точці X = 
ln(а1/а0) друга похідна дорівнює нулю і функція 7) має точку перегину. 

У випадку а1 > а0 > 0 при X > ln(а1/а0) (а1e-Х – а0) < 0 і друга похідна 
негативна, тобто функція, зворотна до гіперболічної експоненти, опукла доверху, 
а при X < ln(а1/а0) (а1e-Х - а0) > 0 і друга похідна позитивна, тобто функція опукла 
донизу (рис. 9). 
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Якщо а1 < а0 < 0, то все навпаки, тобто має місце симетрія графіка відносно 
вісі  0Х (див. рис. 9). 

Коефіцієнт еластичності для моделі (7) має вигляд: 
 

                                   Е = а1Х/(а1 + а0eХ).                                            (8) 
 

При однакових знаках коефіцієнтів а0,  а1 функція (7) поводить себе як S-
подібна крива з межами Y = 1/а0

 і Y = 0. Така її властивість дозволяє 
використовувати функцію, зворотну до гіперболічної експоненти, для описання 
ЖЦТ. 

Внаслідок перетворення вихідних даних 1/Ŷ = Ŷ1, e-Х = Z точковий прогноз 
на базі функції (7) знаходиться за формулами: 

 
    Y1N+L = а0 + а1Z N+L; YN+L = 1/Y1N+L,                                (9) 

 
Довірчий інтервал прогнозу визначається за наступною схемою: 
 

                                            1/(Y1N+L ± Δ).                                               (10) 
 
3. Степенево-показникові функції:  

 
                                     Ŷ  = а0Xа1Х.                                                (11) 

 
Логарифмуючи праву і ліву частини (11), отримаємо: lnŶ = lnа0 + а1XlnX. 

Заміною величин lnŶ = Ŷ1, lnа0 = b, XlnX = Z приводимо (11) до лінійного вигляду 
Ŷ1 = b + а1Z зі звичайним застосуванням оцінки невідомих коефіцієнтів регресії за 
методом найменших квадратів. Потім шляхом потенціювання знаходиться 
значення коефіцієнта регресії а0. 

При  X = 0 Y = а0. Отже, степенево-показникова функція визначена на 
усьому відрізку [0, + ∞). При X = 1 Y = а0. 

Треба мати на увазі, що за визначенням функції (11) притаманні властивості 
як показникової, так і степеневої регресії. Так, на проміжку [1, + ∞) при а1 > 0 
поведінка степенево-показникової функції нагадує зміну звичайної степеневої 
функції або експоненти. При цьому розвиток економічного процесу, що 
вивчається, лавино подібно прискорюється, оскільки з ростом X зростає також і 
показник степеня  а1X.  

У випадку а1 < 0 на проміжку [1, + ∞) при X→ + ∞ Y→ 0. 
Аналіз знаків першої i другої похідних функції (11) показує, що при lnX = -1 

(X = е-1) спостерігається екстремум степенево-показникової функції. 
При однакових знаках коефіцієнтів регресії а0, а1 на інтервалі [0, е-1] Y′ < 0  i 

спостерігається монотонне зниження функції (11), а на інтервалі [е-1, + ∞) Y′ > 0 – 
її монотонне зростання. При цьому степенево-показникова функція досягає свого 
мінімуму.  
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Якщо знаки коефіцієнтів  а0,  а1  не співпадають, то навпаки: на інтервалі  [0, 
е-1] Y′ > 0 та спостерігається монотонний ріст, а на інтервалі [е-1, + ∞) Y′ < 0  – 
монотонне зниження і функція досягає свого максимуму. Екстремальне значення 
степенево-показникової функції дорівнює Y = а0(e-1)а1/e. 

При виконанні умови X(lnX + 1)2 = -1/а1 друга похідна (11) стає рівною 
нулю, що визначає точку перегину степенево-показникової функції. 

Коефіцієнт еластичності для моделі (11) має вигляд: 
 

                              Е = ХY′/Y =  а1X(lnX + 1).                                     (12) 
 
Внаслідок логарифмування вихідних даних точковий прогноз на базі 

степенево-показникової функції знаходиться за формулами: 
 

Y1N+L= lnа0 + а1XN+LlnXN+L;YN+L= EXP(Y1N+L) = а0(XN+L)а1ХN+L .      (13) 
 

Довірчий інтервал прогнозу визначається за схемою: 
 

                                                EXP(Y1N+L ± Δ),                                             (14) 
 

де   Δ  – гранична помилка прогнозу, яка розраховується за формулою (6). 
 
Враховуючи, що EXP(Y1N+L + Δ) = EXP(Y1N+L)EXP(Δ) = YN+LEXP(Δ), a  

EXP(Y1N+L – Δ) = EXP(Y1N+L)/EXP(Δ) = YN+L/EXP(Δ), отримаємо кінцевий вираз 
нижньої та верхньої меж довірчого інтервалу прогнозу на базі степенево-
показникової функції: 

 
              а0(XN+L)а1ХN+L /EXP(Δ), а0(XN+L)а1ХN+LEXP(Δ).                    (15) 

 
Очевидно, що довірчий інтервал (15) не буде симетричним відносно 

точкового прогнозу (13). Це ускладнює тлумачення отриманих меж довіри і 
робить досить умовними результати інтервального прогнозування на базі (11). 

Враховуючи ці міркування, побудуємо графіки степенево-показникової 
функції (рис. 10). 

Як видно з наведених графіків, у випадку б) при а1 < 0 степенево-
показникова функція поводить себе як S-подібна крива з межами Y = а0(e-1)а1/e   і  
Y = 0. Наприклад, при а1 < 0, а0 < 0 це означає, що на інтервалі [е-1 ,+ ∞) вона 
спочатку опукла донизу до точки перегину, а потім навпаки. Така її властивість 
дозволяє використовувати функцію (11) для моделювання і прогнозування ЖЦТ. 

4. Логістична функція (зворотна до модифікованої експоненти) є ще одним 
різновидом S-подібної кривої, яку іноді називають кривою Перла-Ріда. Основна 
форма логістичної функції має вигляд: 

 
          Ŷ  = 1/(а0а1

Х + а2), а0 > 0, 0 < а1 < 1, а2 > 0.                       (16)  
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                                                                                       а1 < 0, а0 > 0 
             а1 > 0, а0 > 0                          а0(e-1)а1/e                             

              а0                                                                                                а0 
 
 

        0          е-1        1             Х                    0            е-1       1            Х 
 

               а0                                                                                              а0                                             
                      а1 > 0, а0 < 0                         а0(e-1)а1/e                          
                                                                                                                                              а1 < 0, а0 < 0 
                                                                
                          
                            а)                                                             б) 

Рис. 10 – Графіки степенево-показникової функції 
 
Як і модифікована експонента, функція (16) при невідомому коефіцієнті а2 

потребує застосування методів нелінійного оцінювання для визначення 
коефіцієнтів регресії а0, а1, а2. При відомому коефіцієнті а2  заміна 1/Ŷ – а2 = Ŷ2 
дозволяє перетворити логістичну функцію у звичайну експоненту Ŷ2 = а0а1

Х, 
оцінка коефіцієнтів якої не викликає особливих труднощів. 

Оскільки модифікована експонента не перетинає вісь 0Х (а0а1
Х + а2 ≠ 0), то 

логістична функція визначена на усьому інтервалі [0, + ∞). Вона не має точок 
розриву і вертикальних асимптот. При X = 0 Y = 1/(а0 + а2). 

При X→ + ∞ Y→ 1/а2, а при X→ - ∞ Y→ 0, тобто графік функції (16) має 
дві горизонтальні асимптоти: Y = 1/а2 і Y = 0, перша з яких виконує роль «стелі», 
а друга – «підлоги» на графіку кривої Перла-Ріда. 

Оскільки перша похідна не набуває нуля ні при яких значеннях X, то 
екстремумів логістична функція не має. 

Аналіз знаків другої похідної функції (16) показує, що при X < ln(а2/а0)/lnа1 
Y′′ > 0 і кривою Перла-Ріда опукла донизу, а при  X > ln(а2/а0)/lnа1 Y′′ < 0  – 
навпаки: функція (16) опукла доверху. Логістична крива центрально симетрична 
відносно точки перегину (рис. 11). 

Оскільки лінеаризація логістичної функції передбачає не тільки 
логарифмування, а й зворотне перетворення результативної ознаки Y, то точковий 
прогноз будується так: 

 
Y2N+L = EXP(lnа0 + XN+Llnа1); YN+L = 1/(Y2N+L + а2) = 

         = 1/[EXP(lnа0 + XN+Llnа1) + а2] = 1/(а0а1
ХN+L + а2).                (17) 
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Рис. 11 – Графік логістичної функції 

 
 

Коефіцієнт еластичності для функції (16) розраховується так: 
 

                         Е = ХY′/Y = -а0а1
Хln(а1)XY.                                     (18) 

   
Межі інтервального прогнозу (у випадку, коли а2 відоме) визначаються 

наступним чином: 
 

                             1/[EXP(Y1N+L ± Δ) + а2],                                         (19) 
 

де        Y1N+L = lnY2N+L = ln(1/YN+L – а2); 
   Δ – гранична помилка прогнозу, яка розраховується за формулою (6). 

 
Кінцевий вираз нижньої та верхньої меж довірчого інтервалу прогнозу на 

базі логістичної функції має вигляд: 
 

        1/[а0а1
ХN+L/EXP(Δ) + а2], 1/[а0а1

ХN+LEXP(Δ) + а2].                  (20) 
 
Вони (як і довірчі межі всіх інтервальних прогнозів, отриманих за 

допомогою функцій, лінеаризованих на основі логарифмування вихідних даних, – 
степеневої, показникової, степенево-показникової, модифікованої експоненти) 
несиметричні відносно точкового прогнозу (17). 

6. Функція Гомперця є ще одним прикладом функції, котра поводить себе як 
модифікована експонента і як S-подібна крива:  

 
                       Ŷ  = EXP(а0а1

Х + а2), а1  > 0.                                       (21) 
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Зазначимо, що шляхом подвійного логарифмування і подальшої заміни 
змінних функція Гомперця зводиться спочатку до модифікованої експоненти  lnŶ 
= а0а1

Х + а2, а потім лінеаризується (якщо а2 відоме).  
Заміна а0 = lnb0, а1 = b1, а2 = lnb2 дозволяє отримати ще один, відомий у 

літературі, вираз функції Гомперця [15, c.49]: 
 

                          Ŷ  = b2b0^(b1
Х), b1  > 0.                                          (22) 

 
Функція (21) визначена на усьому проміжку (- ∞ , + ∞), тобто не має точок 

розриву, а її графік – вертикальних асимптот. Оскільки число е в будь-якому 
степені величина позитивна, то Y ≥ 0 (рис. 12). 

 
                                 Y 

                    EXP(а2) 
 
                     

 
                                                                                        0 < а1 < 1, а0 < 0 

                EXP(-1 + а2) 
   

 
                 EXP(а0 + а2) 

 
                                   0                      ln(-1/а0)/ln(а1)              X 

                  
а) 

                                                                              Y 
 
                                                                               EXP(а2)                                                            

 
                                      а1 > 1, а0 < 0 

 
                                                                                      EXP(-1 + а2) 

   
         

                                            EXP(а0 + а2) 
 

                                                     ln(-1/а0)/ln(а1)   0                     X 
 
б) 
 

Рис. 12 – Графіки функції Гомперця 
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При а1 > 1 функція Гомперця поводить себе в залежності від знака а0. При 
позитивному а0 вона має нижню межу у вигляді горизонтальної асимптоти Y = 
EXP(а2) і необмежена зверху. При негативному а0 вона має дві межі у вигляді 
горизонтальних асимптот: нижню Y = 0 і верхню Y = EXP(а2). 

У другому випадку при 0 < а1 < 1 функція Гомперця теж поводить себе в 
залежності від знака  а0, але картина зміни (21) дзеркально протилежна при зміні 
Х→ + ∞ на Х→ - ∞, тобто має місце симетричність відносно вісі  0Y. 

При Х = 0 Y = EXP(а0 + а2) – точка перетину кривої Гомперця з віссю  0Y. 
Аналіз знаків першої i другої похідних функції (21) показує, що екстремумів 

функція Гомперця не має, а при а0 < 0 коли  а1
Х = -1/а0 вона має точку перегину Х 

= ln(-1/ а0)/ln(а1). 
Останній випадок саме й визначає функцію (21) як S-подібну криву: при Х 

< ln(-1/а0)/ln(а1) Y′′ > 0 і функція Гомперця опукла донизу, при Х > ln(-1/ а0)/ln(а1) 
Y′′ < 0  вона опукла доверху. В точці перегину функція (21) дорівнює Y = ЕХР     
(-1+а2). 

При а0 < 0 функція (21) є S-подібною кривою, тобто спочатку змінюється   
повільно, потім прискорено, а потім знову повільно. У цьому вигляді крива 
Гомперця може використовуватися при дослідженні ЖЦТ при моделюванні і 
плануванні продажів певного товару. 

Коефіцієнт еластичності для моделі (21) має вигляд: 
 

                              Е = ХY′/Y = а0а1
Хln(а1)X.                                   (23) 

 
Оскільки лінеаризація функції Гомперця передбачає подвійне логарифму-

вання даних, то точковий прогноз будується так: 
 

Y1N+L = (lnа0 + XN+Llnа1); YN+L = EXP(Y1N+L + а2) = 
  = EXP[EXP(lnа0 + XN+Llnа1) + а2] = EXP(а0а1

ХN+L + а2).             (24) 
 
Межі інтервального прогнозу (у випадку, коли а2 відоме) визначаються 

наступним чином: 
              

 EXP[EXP(Y1N+L ± Δ) + а2],                                    (25) 
 

де        Y1N+L = ln(Y2N+L – а2) = ln(1/YN+L – а2); 
         
Кінцевий вираз нижньої та верхньої меж довірчого інтервалу прогнозу на 

базі функції (21) має вигляд: 
 

  EXP[а0а1
ХN+L/EXP(Δ) + а2], EXP[а0а1

ХN+LEXP(Δ) + а2].                (26) 
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Вони (як і довірчі межі всіх інтервальних прогнозів, отриманих за 
допомогою функцій, лінеаризованих на основі логарифмування вихідних даних), 
несиметричні відносно точкового прогнозу (24). 

Вибір тієї чи іншої функції з наведених вище п’ятьох з метою використання 
її для моделювання й прогнозування ЖЦТ (у даному випадку – динаміки збуту 
певного виробу) відбувається за допомогою їх порівняльного аналізу на основі 
найважливіших статистичних характеристик точності, надійності та адекватності 
побудованих рівнянь регресії. До таких характеристик слід віднести [13], [14], 
[16]: 

1. Коефіцієнт детермінації R2, який показує долю варіації результативної 
ознаки Y, обумовленої даним видом S-подібної функції.  R2 змінюється від 0 до 1 і 
є відносною мірою точності отриманої моделі. Зазвичай перевага віддається тій 
кривій, для якої R2 = max. 

2. Стандартна помилка регресії віддзеркалює абсолютну точність 
знайденого рівняння регресії, вона змінюється від 0 до + ∞. Чим менша 
стандартна помилка, тим точніше описує S-подібна функція статистичні дані. 

3. F-критерій Фішера характеризує надійність побудованої регресійної 
моделі: його розрахункове значення порівнюється з критичним. У разі 
перевищення розрахункового значення критичної точки рівняння визнається 
статистично значущим, надійним. Зазвичай перевага віддається тій кривій, для 
якої F = max. 

4. Значущість F – величина, обернена до F-критерію Фішера. Чим менша 
значущість F, тим більш надійною, суттєвою є використана  S-подібна функція. 
Для перевірки надійності рівняння регресії значущість F порівнюють з вибраним 
рівнем значущості α. У разі F-значущість < α, модель визнається статистично 
надійною. Тобто перевага віддається тій кривій, для якої F-значущість = mіn. 

5. Коефіцієнт автокореляції залишків моделі першого порядку r(1) є 
показником адекватності побудованого рівняння:  

1) якщо r(1) ≈ 0, то вибрана крива адекватно описує економічний процес, що 
досліджується;  

2) якщо r(1) статистично надійний і виконується нерівність -1 < r(1) < 0, то 
побудована модель є «перевантаженою» – треба перейти до більш простої 
математичної функції;  

3) якщо r(1) статистично надійний і виконується нерівність 0 < r(1) < 1, то 
побудована модель є «недовантаженою» – треба перейти до більш складної 
математичної функції. Тобто перевага віддається тій кривій, для якої r(1) ближче 
до 0. 

Таким чином, застосовуючи вказані статистичні характеристики отриманих 
S-подібних функцій, можна вибрати ту з них, яка найбільш придатна для 
використання в процесі прогнозування та стратегічного планування збуту на 
промисловому підприємстві.  

В узагальненні наведемо кінцеву таблицю, у якій відображені всі п’ять  
запропонованих кривих із вказівкою точок максимуму, в котрих доцільно 
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здійснити започаткування життєвого циклу нового товару, перегину, коли 
прискорений ріст продажів змінюється на уповільнений, а також коефіцієнтів 
еластичності S-подібних функцій (табл. 2). 

Таблиця 2 
Ключові точки та еластичність S-подібних функцій, що використовуються 

при моделюванні ЖЦТ 

Рівняння регресії Точки 
максимуму 

Точки 
перегину Еластичність 

1. Синусоїда   Ŷ = а0 + а1sinX* Y = а0 + а1 при 
X* = π/2 + 2πn 

Y = а0 при 
X* = π + 2πn 

Е = а1X*cosX*/ 
(а0 + а1sinX*) 

2. Функція, зворотна до гіпербо- 
    лічної експоненти Ŷ = 1/(а0 + 
    а1e-Х) при однакових знаках а0, а1  

Y = 1/а0  
при X → + ∞ 

Y = а0/2 при 
X = ln(а1/а0) 

Е = а1Х/(а1 + а0eХ)  

4. Степенево-показникова 
    функція Ŷ  = а0Xа1Х  
    при а1<0, а0>0 або а1<0, а0<0   

Y = а0(e-1)а1/e 
при 

X = е-1 

Y = а0  
при Х = 1 

Е = а1X(lnX + 1)  

4. Логістична функція     
    Ŷ  = 1/(а0а1

Х + а2)  
    при а0 > 0,  0 < а1 < 1,  а2 > 0 .          

Y = 1/а2  
при X → + ∞ 

Y = 1/2а2  
при Х =  

ln(а2/а0)/lnа1     

Е = -а0а1
Хln(а1)XY  

5. Функція Гомперця  
    Ŷ  = EXP(а0а1

Х + а2)  
    при 0 < а1 < 1, а0 < 0 

Y = EXP(а2)  
при X → + ∞ 

Y = ЕХР(-
1+а2) при Х = 
ln(-1/ а0)/ln(а1) 

Е = а0а1
Хln(а1)X  

 
Використання методу прогнозування життєвого циклу товару за допомогою 

S-подібних функцій та своєчасне планування діяльності дає можливість 
оптимізувати стратегічний план промислового підприємства, вчасно прийняти 
обґрунтоване рішення за такими напрямками: 

- нарощення обсягу виробництва продукції, що виготовляється; 
- проведення додаткових методів стимулювання збуту продукції; 
- оновлення асортименту продукції. 

 

Список літературних джерел 
 

1. Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация 
авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд. ЭКМОС, 1998. – 440 с. 

2. Акофф Р. Планирование будущего корпораций. – М.: Прогресс, 1985. – 327 
с. 

3. Бланк І.О., Ситник Г.В., Корольова-Казанська О.В., Ганечко І.Г. Фінансова 
стратегія підприємства: Монографія. – К., 2009. – 456 с. 

4. Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии. – М.: ИНФРА-
М, 2001. – 176 с. 

5. Богатирьов А.М., Бутенко А.І., Кузнецова І.О. Планування діяльності 
підприємств харчової промисловості в умовах ринку. – Одеса: Інститут 

143



 

 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. – 
274 с. 

6. О’Шоннеси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с 
англ. – Спб: Питер, 2001. – 864 с. 

7. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. 
– К.: Каравелла, 2003. – 432 с.  

8. Финансовый бизнес-план: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 480 с. 

9. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – Львів: 
Новий Світ-2000, 2004. – 268 с. 

10. Доленко Л.Х. Теория стратегии предприятия. – Одесса: Астропринт, 1998. – 
160 с. 

11. Яновский А.М. О бизнес-модели предприятия ХХ1 века // Пищевая  
промышленность, 2000. – № 5. – С.22-24. 

12. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Your 
Business and Competitors, Nеw-Yогк: Free Press, 1980. 

13. Янковой А.Г. Основы эконометрического моделирования. Учебное пособие. 
– Одеса: Ротапринт ОГЭУ, 2006. – 133 с. 

14. Янковой О.Г. Моделювання парних зв’язків в економіці / Навч. посібник. – 
Одеса: Оптимум, 2001. – 198 с. 

15. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 
1977. – 200 с. 

16. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в 
фінансах. – К.: Кондор, 2009. – 301 с. 

 
 
 
 
 
 

144



 

3. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
 
 

3.1 ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
 

Розвиток держави залежить від стійкого й ефективного функціонування 
підприємств у наш час і в майбутньому. Разом з тим ринковому середовищу 
властива невизначеність, яка загострюється умовами трансформації економічної 
системи. Це призводить до виникнення ризикових ситуацій у діяльності 
підприємств і їх крайнього прояву – кризи, яка супроводжується комплексом 
суперечностей і уповільнює або робить неможливим подальше функціонування і 
розвиток підприємства. Невизначеність господарського середовища посилюється 
загальносвітовими чинниками і тенденціями розвитку, що впливають на 
вітчизняні суб'єкти господарювання. Через це в сучасних умовах ринкових 
перетворень, на етапі поглиблення ринкових трансформацій і переходу України 
до інтенсивного розвитку економіки на основі нової парадигми сталого соціально-
економічного розвитку суспільства стає актуальним питання формування 
механізму стійкого розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного 
середовища. 

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі є багато досліджень, які 
розглядають вплив невизначеності, ризикових і кризових ситуацій на діяльність 
підприємства і вироблення напрямів його стратегічного розвитку. Розробкою 
наведених питань займалися  В.П. Савчук, В.В. Ковальов, І.А. Бланк, В.Є. Момот, 
В.В. Шеметов, А.А. Панасюк, В.Ф. Гамалій, Л.О. Лігоненко, В.М. Вартанян та ін. 

Незважаючи на розробленість теорії антикризового управління 
підприємством та фінансової діагностики, багато питань, пов’язаних із розробкою 
механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності, залишаються 
невирішеними. Цей факт зумовлює необхідність проведення подальших 
теоретико-методологічних і прикладних досліджень в цьому науковому напрямку. 

В наукових працях багатьох вчених особливу увагу надано невизначеності і 
її впливу на стратегію підприємства, організаційно-економічному механізму 
антикризового управління, а стійкість розглядається вузько, в основному – її 
фінансова складова.  

Функціонування промислового підприємства в умовах ринкової 
невизначеності та нестійкості зовнішнього середовища вимагає 
високоефективних способів та методів управління його господарською 
діяльністю. Різні автори пропонують альтернативні способи визначення рівня 
стійкості економічних систем. Ці способи не тільки відрізняються один від одного 
економічним змістом, але часто цілком спотворюють первинний зміст поняття 
«стійкість». Таким чином, однозначної методики визначення стійкості 
функціонування економічних систем не існує. Отже, розробка та аналіз, нових, 
більш сучасних, адаптованих до ринкових умов, нетрадиційних підходів до 
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аналізу стійкості функціонування промислових підприємств має важливе 
значення для економіки України. 

Виконані раніше дослідження дають можливість продовжити розгляд 
стійкості з точки зору доповнення критерію забезпечення стійкості підприємства 
умовою достатності, досліджувати параметри стійкості підприємства, також 
співвідношення стійкості, зовнішніх і внутрішніх ризиків на різних рівнях 
управління і їх вплив на функціонування і розвиток підприємства. 

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних основ визначення 
стійкості розвитку підприємства як економічної системи. 

Реалізація поставленої мети обумовила виконання таких завдань 
дослідження: 

- проаналізувати існуючі підходи до визначення стійкості економічних 
систем; 

- систематизувати та поглибити теоретико-методологічні засади 
визначення стійкості розвитку підприємства як економічної системи; 

- визначити практичні аспекти застосовування методів аналізу стійкості 
функціонування підприємства як системи у динаміці; 

- визначити аспекти моделювання стійкості розвитку підприємства в 
умовах невизначеності. 

При дослідженні економічної стійкості підприємство розглядається як 
система. Під системою розуміється сукупність (множина) об'єктів і процесів, які є 
елементами, взаємозалежними і взаємодіючими між собою. Вони утворять єдине 
ціле, що володіє властивостями, не характерними складовим його елементам, 
узятим окремо. 

При використанні системного підходу підприємство представляється у 
вигляді цілеспрямованої системи – об'єднання в єдине ціле структурно 
упорядкованих частин (елементів), кожна з яких обов'язково володіє хоча б 
однією властивістю, що забезпечує досягнення цілей системи.  

Множина можливих станів системи розглядається як простір станів (або 
фазовий простір) економічної системи, а координати цього простору називаються 
фазовими координатами. У фазовому просторі кожний його елемент повністю 
визначає стан економічної системи. 

Стійкість характеризує одну з найважливіших рис поведінки систем і є 
фундаментальним поняттям, що використовується у техніці, фізиці, біології, 
кібернетиці, а також в економіці. 

Поняття «стійкості» застосовується для опису сталості якої-небудь риси 
поводження системи, що розуміється в досить широкому змісті. Це може бути 
сталість стану системи (його незмінність у часі) або сталість деякої послідовності 
станів, властивих системі в процесі її руху. При цьому, важливою 
характеристикою динамічних систем є стійкість, що розглядається як 
властивість системи вертатися до рівноважного стану або циклічного режиму 
після усунення збурювання, що викликало порушення останніх [1]. 

Звідси випливає, що економічні суб'єкти прагнуть перевести економічну 
систему в оптимальний стан, розглядаючи його як рівновагу, що у даному 
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контексті асоціюється зі стійкістю, однак вона не є центральною проблемою 
зазначеної концепції. 

Поняття стійкості найбільше повно може бути визначене в рамках теорії 
динамічних систем. Під системою в цьому випадку варто розуміти впорядковану 
сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів, що утворюють єдине 
функціональне ціле, призначене для рішення певних завдань (досягнення певних 
цілей) [2]. Відповідно до теорії динамічних систем, процес розвитку будь-якої 
системи може бути визначений векторним полем у фазовому просторі, кожна 
крапка якого задає стан системи, що еволюціонує (реальне або можливе). Крапка, 
у якій стан системи не змінюється із часом, називається рівноважною. Стійкі 
стани рівноваги «притягають» до себе фазові криві, утворені послідовними 
станами процесу. Інакше кажучи, якщо економічна система перебуває в стані 
стійкої рівноваги, то при збурюванні зовнішнього середовища, що порушують 
його, вона вертається до свого первісного стану через певний проміжок часу. 
Якщо збурювання зовнішнього середовища буде занадто сильним, фазові криві 
системи можуть «притягти» інший стан рівноваги. 

Стійкість системи залежить від великої групи факторів. Втрата стабільності 
в загальному випадку може відбутися внаслідок зміни параметрів системи 
(біфуркації), через наявність зовнішніх впливів (зокрема, занадто значних або 
якісно несумісних із системою), або при порушенні зв'язків у системі, коли 
міняється її структура (структурна нестійкість). 

Таким чином, стійкість визначається як здатність системи зберегти свою 
якість в умовах середовища, що змінюється, і внутрішніх трансформацій 
(випадкових або навмисних). При цьому якість виміряється з позицій цілей 
системи. Підтримка стійкості становить внутрішню мету економічної системи на 
відміну від зовнішньої, що характеризує взаємини із середовищем [3], [4], [5]. 
Отже, система повинна бути організована так, щоб забезпечити власне 
виживання, стабільність у динамічному середовищі й одночасне розвиток, 
наближення до певної мети. 

Стійкість підприємства – це комплексне поняття, наділене зовнішніми 
формами прояву, що формується в процесі всієї фінансово-господарської 
діяльності та перебуває під впливом безлічі різних факторів. 

Дослідження стійкості являє собою властивість фінансового аналізу, а 
пошук внутрішньогосподарських можливостей, коштів і способів її зміцнення 
визначає характер проведення й зміст аналізу. Оцінка стійкості дозволяє 
зовнішнім суб'єктам аналізу визначити фінансові можливості підприємства на 
тривалу перспективу, що пов'язана з його загальною фінансовою структурою, 
ступенем її залежності від кредиторів і інвесторів, а також з умовами, на яких 
залучені й обслуговуються зовнішні джерела коштів. 

Розмаїтість факторів, що впливають на стійкість підприємства, дозволяє 
виділити види стійкості в економічному аспекті (рис.1). 

Внутрішня стійкість визначає такий стан підприємства,  тобто стан 
структури виробництва й надання послуг, їх динаміку, при якому забезпечується 
стабільно високий результат функціонування. В основі її досягнення лежить 
принцип активного реагування на зміну середовища господарювання. 
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Рис. 1 – Види стійкості підприємства в економічному аспекті 

 
Зовнішня стійкість обумовлена стабільністю економічного середовища, у 

рамках якого діє підприємство, досягається відповідною  системою  управління  в  
масштабах  держави, тобто управління ззовні. 

Організаційно-правова стійкість підприємства припускає стабільність його 
функціонування в рамках законодавчого й правового поля. 

«Успадкована» стійкість є результатом наявності певного запасу фінансової 
міцності підприємства, сформованого протягом ряду років, що захищає його від 
випадків і різких змін зовнішніх несприятливих, дестабілізуючих факторів. 

Техніко-економічна стійкість відображає ефективність інвестиційних 
проектів, рівень матеріально-технічної оснащеності, організації виробництва, 
праці, управління. Техніко-економічна стійкість визначає рух грошових потоків, 
які забезпечують одержання прибутку й дозволяють ефективно розвивати 
виробництво. 

Фінансова стійкість – домінуюча властивість фінансового аналізу. Пошук 
внутрішньогосподарських можливостей, коштів і способів її зміцнення визначає 
характер проведення й зміст аналізу. Оцінка фінансової стійкості дозволяє 
зовнішнім суб'єктам аналізу визначити фінансові можливості підприємства на 
тривалу перспективу, що пов'язана із загальною фінансовою структурою 
підприємства, ступенем її залежності від кредиторів і інвесторів, а також з 
умовами, на яких залучені й обслуговуються зовнішні джерела коштів. Не менш 
важливої є оцінка фінансової стійкості в короткостроковому плані, що пов'язане з 
ліквідністю балансу й оборотних активів, а також із платоспроможністю 
підприємства. 

Фінансова стійкість підприємства відображає стабільне перевищення 
доходів над видатками й стан ресурсів, що забезпечує вільне маневрування 
коштами підприємства й шляхом їхнього ефективного використання сприяє 
безперебійному процесу виробництва й реалізації, розширенню й відновленню. 
Вона відображає співвідношення власного й позикового капіталу, темпи 
нагромадження власного капіталу в результаті поточної, інвестиційної й 
фінансової діяльності, співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів 
підприємства, достатнє забезпечення запасів власними джерелами.  

Стійкість підприємства 

Зовнішня Внутрішня

Техніко-економічна 
 

«Успадкована» 
 

Організаційно-правова 

Фінансова 
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Фінансова стійкість – це головний компонент стійкості підприємства, тому 
що вона є характерним індикатором діяльності будь-якого підприємства. 
Визначення її границь ставиться до числа найбільш важливих економічних 
проблем в умовах ринкових перетворень економіки, тому що недостатня 
фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства, а 
надлишкова – буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати зайвими 
запасами й резервами. Отже, фінансова стійкість повинна характеризуватися 
таким станом фінансових   ресурсів,   що, з одного боку, відповідає вимогам ринку, 
а з іншого боку – потребам розвитку підприємства. Звідси сутність фінансової 
стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом, використанням 
фінансових ресурсів, і форми її прояву можуть бути різні [6].   

Для комплексної оцінки стійкості підприємства необхідно визначати всі її 
складові. 

В умовах параметричної невизначеності стійкість підприємства як системи 
можна структурувати також у рамках простору станів (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 – Стійкість підприємства в рамках простору станів 
 

Поточна стійкість підприємства визначається на конкретний момент часу; 
потенційна – пов'язана з перетвореннями з урахуванням зовнішніх умов, що 
змінюються; формальна створюється й підтримується державою, ззовні; реальна – 
в умовах конкуренції з урахуванням можливостей здійснення розширеного 
відтворення. 

Отже, існує велика кількість методик аналізу фінансового стану 
підприємства з використанням певних систем показників і коефіцієнтів, що 
отримали назву показників фінансової стійкості. Вони характеризують ділянку 
стійкості економічної системи, перехід за межі якої буде оцінюватися як прояв 
нестабільності, нестійкості. Але для цілей управління необхідно мати систему 
часткових показників і коефіцієнтів стійкості фінансової діяльності у зв'язку з 
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необхідністю прийняття рішень у будь-який момент часу. Тому, питанням вибору 
оціночних показників залишається досі дискусійним. 

Крім того, для оцінки рівня стійкості підприємства, вибору фінансової 
стратегії в західній економічній літературі використовуються адитивна 
п'ятичинникова модель Е. Альтмана. Але формула Альтмана вміщує значення 
вагових коефіцієнтів та межових комплексних і часткових показників, які 
розраховані на підставі американських аналітичних даних 60–70 pp. XX століття, 
та припускає наявність розвинутого вторинного ринку, що не відповідає 
сучасному економічному стану України. В умовах вітчизняної економіки 
застосування даної моделі потребує штучних оцінок, що знижує значущість 
результату. 

Оцінка економічної стійкості підприємства, запропонована в ряді наукових 
джерел, більш складна і ґрунтується на часткових показниках, які мають різну 
статистичну вагу, де для визначення структурних складових економічної стійкості 
використовується підхід, побудований на експертній оцінці, а це не дає переваг 
оперативної експрес-оцінки. Також вона тільки частково використовує показники, 
які характеризують динамічні зміни в діяльності підприємства. 

Для комплексної оцінки стійкого розвитку підприємства що враховує його 
виробничу, господарську і фінансову діяльність російські вчені пропонують 
розраховувати деякий інтегральний показник стійкості [7]. Він характеризує 
становище підприємства у всіх сферах його діяльності й відображає самий 
різнобічний його потенціал: фінансово-економічну стійкість; виробничо-збутову 
діяльність; ступінь задоволення споживчого попиту; ринкове середовище 
конкурентів; ринкове середовище споживачів; ринкове середовище 
постачальників; зміни ринкового стану і т.д. 

Проте, такий підхід, не завжди виправданий, оскільки включає показники, 
що не мають, на перший погляд, до стійкості ніякого відношення. Наприклад, 
ступінь задоволення споживчого попиту не дуже принципово впливає на 
стійкість. Щоб функціонування підприємства було стійким зовсім не обов'язково 
задовольняти весь споживчий попит, і навпаки, задоволення всього попиту не 
гарантує стійкість, тому що у випадку його зменшення, підприємство понесе 
додаткові збитки (або зниження прибутку) внаслідок надвиробництва, змушеного 
зниження обсягу випуску. Навіть якщо виключити подібні «сумнівні» складові 
потенціалу підприємства, практичний розрахунок подібного показника виявився б 
занадто складним, трудомістким, дорогим і невиправданим. 

Якщо спробувати безпосередньо застосувати розглянуті вище різнопланові 
підходи для визначення стійкості функціонування підприємства як економічної 
системи, то така спроба, швидше за все, буде заздалегідь приречена на провал або 
ж призведе до дуже складних, нерозв'язних на практиці задач. Це, перш за все, 
пов'язано з тим, що моделі розроблені іноземними вченими не враховують 
розбіжності в специфіці економічної ситуації в Україні та розвинутих країнах. 
Крім того, розглянуті вище підходи не дозволяють досліджувати стійкість у 
динаміці, тобто погано підходять до визначення рівня стійкості функціонування 
промислових підприємств в мінливих умовах ринку. Отже, потрібно досліджувати 
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і знаходити нові, нетрадиційні методи визначення стійкості функціонування 
підприємств із врахуванням відомих підходів. 

Тому, поняття стійкості необхідно застосовувати щодо руху системи, а саме 
як властивість підприємства як системи мало відхилятися від заданої траєкторії 
руху у фазовому просторі при малих збурюючих впливах з боку зовнішнього 
середовища. У цьому сенсі можна говорити про динамічну стійкість. 

Всі ці визначення мають суто теоретичний зміст і їх досить складно 
застосувати практично, проте в останній час у зв'язку з розвитком імітаційного 
моделювання з'явився інтерес до використання системного аналізу та методів 
загальної теорії систем для оцінки стійкості економічних процесів. 

Так, в теорії автоматичного управління системами існує багато визначень 
терміну «стійкість» та методів її дослідження. Основоположник вчення про 
стійкість руху, російський вчений О.М. Ляпунов сформулював точне математичне 
визначення стійкості руху: «Збурений рух системи буде стійким по відношенню 
до сталого стану, якщо для будь-якого додатного числа ε , яким би малим воно не 
було, можна підібрати інше додатне число η(ε), при якому для всіх збурених рухів 
у початковий момент часу t0 

 
                                       (1) 

 
а при всіх t > t0 

 
       (2) 

 
де   ( )txkΔ  – відхилення від усталеного стану» [8]. 

 
Нехай поведінка динамічної системи описується системою звичайних 

диференціальних рівнянь: 
 

(3) 
 
де       хi – змінні, що характеризують стан системи. 

 
Розглянемо деякий частковий розв'язок системи ( ) ,,1, nitx ii == ξ  визначений 

на інтервалі [t0,∞), який відповідає незбуреному руху системи (наприклад, за 
розрахунковою траєкторією), причому ( ) .00 ii xt =ξ  Розв'язок ( ) ,,1, nitx ii == ξ   
називається стійким за Ляпуновим, якщо для будь-якого ε > 0 існує таке δ > 0, 
залежне від ε та t0, що будь-який розв'язок ( ) ,,1, nitx ii ==ϕ (який відповідає 
збуреному руху), для якого при t = t0 виконується нерівність ( ) ( ) ,00 δξϕ <− tt ii , 
задовольняє нерівності ( ) ( ) ,εξϕ <− tt ii при [ )∞∈ ,0tt  для всіх ni ,1= .  

Тобто, якщо в ході реалізації розрахункового розв'язку внаслідок яких-
небудь причин траєкторія розвитку системи відхилилася на деяку невелику 
величину, то нова траєкторія системи виявиться досить близька до розрахункової 

( ) ( ) ,1,,2,1,0,0 −=<Δ nktxk Κεη

( ) ,1,,2,1,0, −=<Δ nktxk Κε

( ) ,,1,,,, 1 nixxtf
dt
dx

ni
i == Κ
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на всьому протязі розрахункового періоду і при цьому ніяких якісних змін у її 
поведінці не передбачається. 

Отже, для вирішення проблем, що були наведені вище та формалізації 
опису процесів функціонування промислово-економічних систем у часі ми 
пропонуємо використовувати класичний апарат теорії автоматичного управління 
лінійних слідкуючих систем з врахуванням імовірнісних аспектів. Такий підхід 
надасть можливість використовувати для дослідження стійкості функціонування 
економічної системи методи, які добре себе зарекомендували при аналізі стійкості 
автоматичних систем. 

Для використання зазначено апарату, виникає необхідність визначення 
передаточної функції економічної системи. Передаточні функції в теорії 
автоматичного управління мають значне поширення і використовуються з метою: 

1. Відображення динамічних властивостей елементів (систем) на основі 
структурних схем; 

2.  Знаходження вихідних виразів для побудови частотних характеристик, на 
яких базуються різні методи дослідження  систем   (в  тому   числі  
дослідження стійкості); 

3.  Застосування математичного апарату, зручного для спрощення структурних 
схем. 
Теоретичне визначення поняття «передаточна функція» виходить з відомого 

перетворення Лапласа, згідно з яким функція часу f(t) – оригінал – може бути 
перетворена в функцію комплексної величини p, яка є зображенням відповідного 
оригіналу. Таким чином, при використанні перетворення Лапласа, передаточна 
функція ланки (системи) W(p) представляє собою відношення зображення по 
Лапласу вихідної величини до зображення по Лапласу вхідної величини [8]: 

 
  (4) 

 
Таким чином, визначивши передаточну функцію підприємства та її 

коефіцієнти, можна провести дослідження на предмет стійкості одним з відомих в 
теорії автоматичного управління методів. Серед їх великого розмаїття, на нашу 
думку, найбільш прийнятними є: 

1) алгебраїчний критерій Гурвіца, який придатний для оцінки стійкості 
рівнянь вище третього порядку; 

2) графоаналітичний критерій стійкості Михайлова, який придатний для 
оцінки ступеня стійкості та встановлення виливу кожної ланки системи на 
стійкість процесу в ній. 

Згідно із критерієм Гурвіца, економічна система буде стійкою, якщо корені 
характеристичного рівняння отриманого з виразу передаточної функції 
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будуть мати від'ємні дійсні частини. Ця умова виконується, якщо визначник 
Гурвіца та всі діагональні мінори додатні. Наприклад, визначник Гурвіца 6-го 
порядку має вигляд: 
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                                           (6) 
 
Таким чином, умови стійкості будуть наступні:  

 
.0;0;0;0;0;0 123456 >Δ>Δ>Δ>Δ>Δ>Δ                                 (7) 

 
Тут треба зазначити, що основне достоїнство алгебраїчного критерію 

Гурвіца, полягає в тому, що він дозволяє визначити знак коренів 
характеристичного рівняння, не вирішуючи самого рівняння. Проте, алгебраїчні 
критерії дозволяють отримати тільки якісні судження про характер протікання 
процесів регулювання, тобто встановити, стійка система або ні. Може виявитись, 
що система стійка, але процеси затухають надзвичайно повільно, і на практиці, 
функціонування такої системи є неефективним. 

Отже, використання для аналізу стійкості функціонування економічних 
систем апарату теорії автоматичного управління, відкриває широкі можливості 
формалізованого опису таких систем та застосування до них критеріїв стійкості. 
Зважаючи на відносну легкість реалізації зазначених критеріїв, це дозволить 
відслідковувати стійкість функціонування підприємств у динаміці, а за умови 
впровадження відповідної інформаційно-аналітичної системи у режимі реального 
часу. 

Проведення дослідження стійкості функціонування підприємства як 
економічної системи обумовлює аналіз на всіх етапах розвитку. Підприємство 
являє собою складну систему, що складається з багатьох підсистем, тому й оцінка 
його стійкості повинна характеризуватися комплексністю підходу, не тільки в 
реальному просторі станів, але й з використанням моделей економічної стійкості.  

Розглянемо відновлення стійкості розвитку промислового підприємства 
після деякої несприятливої події, що вплинула на рентабельність активів 
підприємства, тобто його поточні надходження. Нехай на початку вартість активів 
підприємства була вища, ніж у середньому за галуззю, і протягом тривалого 
періоду підприємство мало темпи розвитку вище середньогалузевих. Це означає, 
що стратегія розвитку підприємства вірно враховувала стан і тенденції зміни 
зовнішнього середовища й показники рентабельності підприємства 
(рентабельність активів, рентабельність чистих активів і рентабельність власного 
капіталу) були не нижче середніх за галуззю. Якщо рентабельність власного 
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капіталу підприємства й коефіцієнт реінвестування були постійні протягом досить 
тривалого часу, то вартість активів підприємства буде зростати по експоненті з 
показником, вищим за середній по галузі [9], [10]: 

 
( ) ( ) .0,,exp0 TttSPtSP ср ≤≤≥×= ααα                               (8) 

 
де   SP(t) – вартість активів підприємства на момент t з інтервалу [0,T], на якому 
                   простежується розвиток підприємства;  
          SP0 – вартість активів підприємства в початковий момент;  
             α  – середній темп розвитку підприємства на розглянутому інтервалі, 
                    рентабельність активів підприємства;  
           αср – середній темп розвитку підприємств галузі, середня рентабельність 
                    активів по галузі на розглянутому інтервалі.  

 
Нехай TR – типовий рівень галузевого ризику, що характеризується 

середніми за часом збитками в галузі, 0
cpSP – середня по галузі вартість 

підприємства при t = 0; 0
0 cpSPSP ≥  (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 – Динаміка росту вартості стійкого підприємства (крива 1) у 
порівнянні із середнім по галузі підприємством (крива 2) 

 
Припустимо, що в результаті несприятливої зовнішньої події прийнята 

стратегія підприємства перестає відповідати тенденціям зміни зовнішнього 
середовища. Як слідство, знижується рентабельність активів, що тягне до 
зниження рентабельності чистих активів і власного капіталу підприємства. Якщо 
помилку не усунути, рентабельність активів стає негативної, і підприємство 
вступає в смугу збитків. Продовження основної діяльності вимагає залучення 
додаткових ресурсів, поступово виснажуючи резерви підприємства. Типові 
ризики галузі, з якими раніше підприємство впевнено справлялося за рахунок 
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власних резервів, стають для нього все більше й більше значимими, 
наближаючись до критичних, за яких підприємство вже не може продовжувати 
свою діяльність. На рис. 4 представлена динаміка втрати стійкості, що може 
призвести до банкрутства підприємства. 

У логарифмічних координатах експонентний розвиток представляється 
прямою лінією. Верхня пряма на рисунку відповідає стійкому розвитку 
підприємства, нижня пряма характеризує розвиток середнього по галузі 
підприємства. Точка 1 характеризує момент виникнення кризи (стратегічної 
помилки), при якому виникає неузгодженість між стратегією підприємства й 
тенденцією зміни зовнішнього середовища. Якщо сформовану ситуацію не 
виправляти, у точці 2 рентабельність активів підприємства знизиться до рівня 
середньої по галузі, і підприємство втратить свою перевагу перед конкурентами 
за темпами розвитку. У точці 3 рентабельність активів зменшується до нуля, і 
вартість підприємства починає падати – упущений прибуток переходить у реальні 
збитки. У точці 4 вартість підприємства стає рівною середньогалузевій, 
підприємство втрачає перевагу перед конкурентами й по ресурсах. 

 

 
 

Рис. 4 – Втрата підприємством стійкості внаслідок допущеної стратегічної 
помилки 

 
Насправді, до цього часу запаси ліквідних ресурсів підприємства 

виявляються нижче середніх по галузі, і труднощі підприємства по забезпеченню 
основної діяльності й, відповідно, витрати на неї стають вище, ніж у його 
конкурентів. У точці 5 ліквідні ресурси знижуються до рівня типових збитків 
галузі, і підприємство виявляється нездатним продовжувати свою діяльність; 
банкрутство стає питанням часу. 

На рис. 5 схематично наведені результати зусиль менеджменту 
підприємства з усунення стратегічної помилки. 

На рис. 5 показані результати для трьох випадків, що різняться початком 
реалізації точної керуючої процедури з усунення стратегічної помилки 
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(величиною запізнювання керуючого впливу по виправленню виявленої 
помилки).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 – Відновлення стійкого розвитку підприємства після допущеної 
стратегічної помилки (точки 1-5 відповідають однойменним точкам рис. 4;  

точка 4 збіглася із точкою 3) 
 
У першому випадку встановлення причин помилки забрало найменший час; 

реалізація адекватного впливу почалася в момент А, і до моменту А1 було 
досягнуте значення показника рентабельності активів підприємства, рівне 
докризовому.  

У другому випадку реалізація адекватного впливу почалася в момент В і 
докризове значення рентабельності активів було досягнуто в моменті В1. 
Тривалість відновлення при пізньому початку усунення стратегічної помилки 
виявляється більше (проміжок В–В1 більше проміжку А–А1).  

У третьому випадку практичні заходи щодо виправлення помилки були 
початі в момент С, і на часовому інтервалі, що охоплюється графіком, відновити 
первісне значення рентабельності активів так і не вдалося. 

Часовий інтервал між точками 1 і А включає аналіз факторів зовнішнього 
середовища й установлення причин, що викликали стратегічну помилку, а також 
комплекс необхідних підготовчих заходів: організаційну підготовку, формування 
людських, матеріальних і фінансових ресурсів, методичну підготовку персоналу, 
акції по зв'язках із громадськістю для правильного висвітлення майбутніх заходів.  

До моменту А заходи щодо усунення допущеної стратегічної помилки в 
основному реалізуються, однак вжиті заходи спочатку змінюють тільки напрямок 
процесів в організації, у той час як її фінансове становище внаслідок більшої 
інерційності виробничих і збутових процесів змінюється слабко.  

На рис. 5 це відображено зменшенням швидкості зниження вартості 
підприємства до нуля з наступним поступовим її ростом при майже постійній 
вартості підприємства. У точці А1 рентабельність активів підприємства досягає 
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свого докризового значення (дотична до кривого логарифма вартості 
підприємства стає паралельною прямою, по якій змінювався логарифм вартості 
підприємства до кризи); з урахуванням того, що вартість підприємства і його 
ліквідні ресурси перевершують середні по галузі, завдання відновлення стійкого 
розвитку підприємства можна вважати вирішеної. При  цьому припускається, що 
фінансова структура активів підприємства буде стійка за теорією фінансового 
аналізу підприємства [11]. 

У другому випадку, коли реалізація коригувальних заходів почалася із 
запізненням (у точці В), процес відновлення залишається якісно тим же, однак 
період відновлення первісного значення рентабельності активів підприємства В-
В1 виявляється більше: Т(В–В1) > Т(А–А1). При цьому зниження вартості 
підприємства в процесі корекції виявляється глибше, ніж у першому випадку. 
Істотна відмінність цього випадку від попередні полягає в тому, що вартість 
активів підприємства до моменту відновлення первісного значення їхньої 
рентабельності виявилася нижче середньогалузевої.  

Це означає, що при позитивній динаміці підприємство усе ще залишається 
більше уразливим, чим більша частина підприємств галузі. При певних 
обставинах, якщо в галузі відбудуться несприятливі події, на захист від них 
підприємство може витратити всі свої ресурси й виявитися кандидатом у 
банкрути. Тому завдання відновлення стану стійкого розвитку в точці В1 
вирішене ще не повністю. Повне рішення завдання при збереженні темпів 
розвитку буде досягнуто в точці В2, де пряма логарифма вартості підприємства, 
що починається в точці В1, перетинає пряму логарифма середньої вартості 
підприємств у галузі й величина активів підприємства буде не менше, ніж у 
середньому за галуззю. При цьому, як і раніше, ми припускаємо, що фінансова 
структура активів підприємства буде стійка за теорією фінансового аналізу 
підприємства. 

У третьому випадку реалізація коригувальних заходів починається зі 
значним запізненням, коли підприємство вже втратило перевагу по величині своїх 
активів (у крапці С величина активів підприємства дорівнює середньогалузевій), а 
негативна динаміка набрала більшу швидкість (рентабельність активів негативна 
й значна по абсолютній величині). Процес відновлення стає нестійким, тому що 
при глибокому зниженні вартості активів підприємства величина його ліквідних 
активів наближається до критичного значення, зображеного на рис. 5 точкою 5.  

У цих умовах підприємству важко досягти позитивної динаміки, тому воно 
виявляється ще в більше уразливому положенні, чим у другому випадку. Навіть 
при порівняно невеликому по галузевих масштабах новій несприятливій події 
підприємство може виявитися на грані банкрутства. У силу інерції корекції стану 
підприємства, обтяженої дефіцитом ресурсів, завдання відновлення темпів 
розвитку, характерних для періоду стійкого розвитку, розв'язується на інтервалі 
С–С1, істотно переважаючі інтервали А–А1 і В–В1. Це означає, що підприємство 
тривалий час перебуває в зоні підвищених ризиків, що робить завдання 
відновлення стійкого розвитку залежним від маси зовнішніх факторів, тобто 
підприємство стає слабкокерованим, а завдання відновлення – низьку можливість 
розв'язання. 
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Таким чином, стійкість підприємства – це комплексне поняття, наділене 
зовнішніми формами прояву, що формується в процесі всієї фінансово-
господарської діяльності та перебуває під впливом безлічі різних факторів. 

Стійкість підприємства як системи залежить від великої групи факторів. 
Втрата стабільності в загальному випадку може відбутися внаслідок зміни 
параметрів системи (біфуркації), через наявність зовнішніх впливів (зокрема, 
занадто значних або якісно несумісних із системою), або при порушенні зв'язків у 
системі, коли міняється її структура. Таким чином, стійкість визначається як 
здатність системи зберегти свою якість в умовах середовища, що змінюється, і 
внутрішніх трансформацій (випадкових або навмисних).  

Використання для аналізу стійкості функціонування економічних систем 
апарату теорії автоматичного управління, відкриває широкі можливості 
формалізованого опису таких систем та застосування до них критеріїв стійкості. 

Аналіз стійкості розвитку підприємства тільки з позиції рентабельності 
активів недостатній, тому що даний показник не відображає особливості втрати 
стійкості функціонування підприємства. Розглянута модель несе якісний характер 
і не відображає всіх факторів, які впливають на стійкість розвитку підприємства. 

Отже, наведена модель є базовою для побудови більш інформативних 
моделей, що дозволяють враховувати більшу кількість факторів, які впливають на 
стійкість підприємства. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє розширити можливості 
моделювання стійкого розвитку підприємства із залученням більшої кількості 
домінуючих параметрів. 
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3.2 ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

 
 

Поглиблення фінансової економічної кризи, зниження обсягів виробництва 
у промисловості призвели до призупинення розвитку підприємства та стали 
причиною банкрутства багатьох з них. Така ситуація потребує кардинальних 
перетворень внутрішнього середовища  організації   та мобілізації зусиль 
керівництва щодо адаптації його діяльності підприємства до ринкових змін. 
Сьогодні на підприємстві склалися вкрай несприятливі умови не тільки для 
розвитку виробництва, здійснення заходів щодо впровадження досягнень НТП, 
але і для простого відтворення основних  виробничих фондів, ступень морального 
та фізичного зносу, яких постійно збільшується.   

 Управління системами в стані нерівновагі й дисбалансу вимагає від 
керівників набуття практичних навичок передбачення й розпізнавання криз, 
усунення негативних наслідків, які виникають під впливом різних чинників. 
Антикризове управління включає комплекс методів, які використовуються  у 
різних функціональних підсистемах менеджменту. Соціальні технології, методи 
економічного аналізу, прогнозування, розробка складних інвестиційних проектів і 
антикризових програм, планів реструктуризації й реорганізації  застосовуються в 
комплексі для своєчасного попередження та подолання криз [1].                          

Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі 
(організації), загрозливе її життєстійкості у навколишньому середовищі. Криза 
може розумітися і як етап у розвитку соціально-економічної системи, необхідний 
для усунення в ній напруги й нерівновагі. Може виникнути ситуація, за якої 
механізми, пов'язані з чинною системою регуляції, не можуть змінити 
несприятливі кон'юнктурні процеси, коли загострюються протиріччя, що 
розвиваються в надрах важливих інституційних форм, які визначають режим 
накопичення матеріальних благ. У ході кризи виявляються нежиттю-здатними 
найважливіші закономірності, на яких базуються організація виробництва, 
перспективи прибуткового використання капіталу, розподіл вартості і структура 
громадського попиту. 
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Термін криза має багато трактувань. Слово криза походить від грецького 
krisis – крутий перелом, важкий перехідний стан, гостре утруднення, скрутне 
становище [2, с.27]. Термін криза в ХVII-XVIII сторіччях застосовували відносно 
процесів, що відбувалися в суспільстві. Лише у Х1Х столітті термін криза стали 
вживати в економічній науці. Класичне економічне поняття кризи, сформульоване 
у той час, означає небажану й драматичну фазу в капіталістичному економічному 
середовищі, що характеризується коливаннями і негативними явищами, 
перешкодами.  

Думки щодо причин економічних криз досить суперечливі. Різниться вплив 
на циклічність відтворення одних і тих чинників у різні періоди  і до того ж прояв 
їх в окремих державах має свої особливості. У К. Маркса була своя думка не лише 
на причини, що визначають тривалість циклів, але й на саму природу циклічності. 
Принципова відмінність поглядів К. Маркса полягає в тім, що причини 
циклічності капіталістичного відтворення він бачив у самій природі капіталізму, 
безпосередньо в протиріччі між суспільним характером виробництва й приватним 
характером привласнення його результатів [3]. Альтернативою можна вважати 
теорію недоспоживання, яка пояснює циклічність браком споживання. 
Недоспоживання спричиняє надвиробництво товарів і провокує кризу. Основний 
спосіб попередження криз – стимулювання споживання.                      

Прибічники теорії надмірного інвестування, навпаки, вважають, що 
причиною циклу є радше надмірне, ніж недостатнє інвестування. Приплив 
інвестицій прискорює експансію, викликаючи диспропорції в системі фінансово-
господарського механізму системи [3]. 

Сучасні теорії диспропорційності, або «нерівновагі» пояснюють кризи 
відсутністю правильних пропорцій між галузями, стихійними діями підприємців, 
втручанням держави в ринкові відносини. Теорія «політичного ділового циклу» 
базується на тому, що існує зворотна залежність між рівнем безробіття і інфляції, 
яку визначає крива Філіпса, тобто безробіття зменшується, а ціни зростають. 
Правляча партія намагається варіювати темпи інфляції і норму безробіття, 
знижуючи їх, щоб виграти на майбутніх виборах. Після приходу до влади 
адміністрація прагне знизити темпи зростання цін шляхом штучної провокації 
кризових явищ, а до кінця свого правління влада починає вирішувати протилежну 
задачу – підіймає рівень зайнятості. Останній спричиняє зростання цін, але 
розрахунок робиться на те, що до виборів рівень зайнятості підніметься, а 
інфляція не встигне набрати повної сили. 

Взаємозв'язок інститутів ринку, держави, режиму накопичення благ, 
внутрішнього механізму регуляції цих складних процесів і криз аналізується в 
теоріях регуляції (М. Агльєтта, Р. Буайє, А. Бертран, А. Липец). Прибічники цього 
наукового напряму розглядають як внутрішній механізм господарювання, так і 
зовнішні чинники: війни, зіткнення між соціальними групами, соціальні форми 
функціонування системи [1].  

Психологічні теорії пояснюють цикл зміною настроїв мас, що впливають на 
інвестиції. Так, паніка і розбрід кризового стану ведуть до застою 
капіталовкладень, відтоку капіталів за кордон, а позитивний настрій в умовах 
підйому стимулює зростання. 
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Значно впливають на циклічність чинники науково-технічного прогресу. 
Теорії нововведень пояснюють економічний цикл використанням у виробництві 
важливих нововведень, що пов'язане з моральним старінням активної частини 
основного капіталу. Це вимагає її оновлення, і надалі стимулює економічне 
пожвавлення. У циклі одні економічні змінні завжди відчувають більші 
коливання, ніж інші. Наприклад, коливання циклу в харчовій галузі можуть бути 
ледве помітні, а падіння виробництва сталі, чавуну, машин або тракторів є 
значним.  

Відомий російський економіст Н.Д. Кондратьєв  вважав причиною довгих 
циклів радикальні зміни в технологічній базі суспільного виробництва, його 
структурну перебудову. Вчений здійснив аналітичні зіставлення  економічних 
показників, що характеризують динаміку світового капіталістичного 
господарства. Дослідження привели його до розробки концепції «довгих хвиль» 
капіталістичного відтворення. Узагальнивши величезний статистичний матеріал, 
Н.Д. Кондратьєв довів, що разом із відомими малими циклами капіталістичного 
відтворення тривалістю в 8-10 років існують великі відтворювальні цикли – 48-55 
років, у яких виділив дві фази, або дві хвилі – підвищувальну і знижувальну хвилі 
[1]. 

С. Кузнець і Р. Голдсміт виділяли 20-річні будівельні (відтворювальні) 
цикли, рушійними силами яких є зрушення у відтворювальній структурі 
виробництва. Разом із відтворювальними і будівельними циклами виділяють малі 
цикли, пояснені взаємодією різноманітних грошово-кредитних чинників, 
динамікою коливань величини запасів товарно-матеріальних цінностей на 
підприємствах та іншими чинниками [1].  

 Дослідження циклічності відтворення є значущим не лише для розуміння 
природи економічних криз, але й для їх попередження, пом'якшення негативних 
проявів, прогнозування коливань обсягу інвестицій і виробництва, вироблення 
стратегії державного регулювання економіки. Особливо важливо це  і для 
підприємства. Рішення про інвестування в будь-яку сферу стане більш 
обґрунтованим і менш ризикованим, якщо будуть враховані підвищувальні і  
знижувальні хвилі.  

Типологія криз включає окремі групи економічних, соціальних, 
організаційних, психологічних, демографічних, екологічних чинників, що 
розподіляються відповідно до структури відносин у соціально-економічній 
системі і проблематики її розвитку [4]. Причому різні типи криз можна 
представити як ланцюжок, у якому розрив однієї ланки, тобто поява чинника 
одного з типів кризи, тягне за собою виникнення чинників інших типів. 

Економічні кризи відбивають гострі протиріччя в економіці країни або 
економічному стані окремої організації. Основними наслідками економічної 
кризи є скорочення загального обсягу промислового виробництва, виробничих 
потужностей, зростання рівня інфляції, гіперінфляція, зниження ВВП, 
зовнішньоторгового обігу, падіння курсів цінних паперів, зниження інноваційної 
активності підприємств, зростання числа банкрутств компаній тощо. 

Політичні кризи характеризуються гострими протиріччями в політичному 
устрої суспільства, що стосується  різних соціальних груп, правлячих еліт, 
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опозиційних партій. Чинниками політичних криз є: різке зниження легітимності 
влади, її знецінення в очах громадян, відсутність у влади здатності управління 
процесами, що відбуваються в суспільстві, зміна правлячої верхівки, відставка 
уряду, різке загострення соціальних конфліктів, що набувають яскраво 
вираженого політичного характеру.  

Соціальні кризи виникають при загостренні протиріч і зіткненні інтересів 
різних соціальних груп і часто є продовженням економічних криз, тому що 
останні супроводжуються такими негативними соціальними проявами, як падіння 
рівня зайнятості, зростання цін на споживчі товари, зниження рівня життя 
громадян, скорочення державних асигнувань на освіту і охорону здоров'я. 
Основними чинниками соціальних криз є: значне зниження якості життя 
громадян, безробіття, убогість, зростання кількості захворювань, погіршення 
криміногенної обстановки, корумпованість суспільства, повне руйнування 
системи цінностей тощо. Різновидом соціальної кризи є демографічна криза, 
негативними проявами якої є перевищення показників смертності над 
показниками народжуваності, негативні міграційні процеси, що викликають відтік 
кваліфікованих фахівців, нестачу продуктивних кадрів в економіці, несприятливі 
зміни в статевій вікової структурі населення.  

Соціальні і демографічні кризи пов'язані з психологічними кризами, які 
найяскравіше проявляються в періоди великих змін у суспільстві, в умовах 
нестабільності і падіння рівня життя людей. Чинники психологічної кризи:  поява 
неврозів, що набувають масового характеру, зростання незадоволення громадян 
своїм соціальним положенням, емоційна спустошеність у людей, втома від змін, 
загострення почуття невпевненості, страху, масове зростання числа серцево-
судинних і інших захворювань внаслідок стресового навантаження, що 
посилюється, погіршення соціально-психологічного клімату в суспільстві (у 
колективі підприємства). У бізнесі психологічна криза проявляється як 
відсутність у підприємців бажання інвестувати в бізнес, виробництво. 

У організаційній структурі соціально-економічної системи можуть 
загострюватися відносини, пов'язані із структурною побудовою, розподілом і 
інтеграцією діяльності, розподілом функцій, регламентацією діяльності 
підрозділів, адміністративних одиниць, регіонів, філій, дочірніх фірм, 
представництв. Виникають організаційні кризи. Їх основними чинниками є: 
бюрократизація структур, конфлікти, між підрозділами підприємства, 
менеджерами різних рівнів управління, безвідповідальність, хаос і втрата 
контролю над рядом структурних одиниць.  

В.Є. Ланкін виділяє і дає свою характеристику видів криз: економічних, 
соціальних, організаційних, технологічних, психологічних. Економічні кризи 
відбивають гострі протиріччя в економіці країни або економічному стані 
окремого підприємства, фірми. Соціальні кризи виникають при зіткненні інтересів 
різних соціальних груп або утворень: працівників і працедавців, профспілок і 
підприємців. Організаційні кризи проявляються як кризи розподілу і інтеграції 
діяльності окремих підрозділів, як відділення адміністративних одиниць, регіонів, 
філій або дочірніх компаній. Технологічна криза виникає як криза нових 
технологічних ідей в умовах явно вираженої потреби в нових технологіях. 
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Психологічні кризи проявляються у вигляді стресів, страхів, невпевненості, 
незадоволення тощо. Це кризи в соціально-психологічному кліматі суспільства, 
колективу або окремої групи [5, с.195]. 

Причини кризи можуть бути: об'єктивними – пов'язаними з циклічним 
розвитком системи, потребами модернізації, реструктуризації, дією зовнішніх 
чинників, і суб'єктивними, які відбивають помилки менеджерів в управлінні, 
недоліки в організації виробництва, недосконалість інноваційної і інвестиційної 
політики [1].  

В.Є. Ланкін виділяє зовнішні і внутрішні чинники. Перші пов'язані з 
тенденціями і стратегією макроекономічного розвитку або навіть розвитку 
світової економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в країні, але другі – з 
ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в 
організації виробництва, недосконалістю управління, інноваційною і 
інвестиційною політикою [5, с.197]. 

Виникнення економічної кризи, окрім загальної циклічності економічного 
розвитку, було обумовлене такими чинниками: 

- перегрівання сировинних ринків (у тому числі, на вуглеводневу сировину); 
- перегрівання фондового ринку; 
- перегрівання кредитного ринку і, як наслідок, іпотечна криза; 
- використання нових неперевірених фінансових методик і інструментів; 
- структурні перекоси економічного розвитку, пов'язані з глобалізацією. 

       А. Ковальов вважає, що зовнішніми і внутрішніми чинниками, які 
спричиняють кризу, можуть бути [6]:  

1. Загальноекономічні чинники: спад обсягів національного доходу і ВВП; 
збільшення обсягів грошової маси в обігу, зниження рівня реальних прибутків 
населення; погіршення стану державного боргу; зростання безробіття; стан 
платіжного балансу; невиконання державою своїх зобов'язань щодо погашення 
боргів. 

2. Ринкові чинники: зниження ємності й ліквідності міжбанківського ринку; 
зниження ємності й нестабільність валютного ринку, стрімка зміна і різке 
коливання ринкових курсів; зростання і високий рівень процентних ставок; 
непередбачувані коливання кривої прибутковості; різкі коливання процентних 
ставок; нестабільність фондового ринку, посилення монополізму на ринку; 
нестабільність або криза на фінансових ринках стратегічних партнерів України;  
обвал основних індексів на світових фінансових ринках. 

3. Виробничі чинники: неефективний менеджмент, відсутність системи 
обмежень для персоналу або недостатній контроль над їх дотриманням; 
неправильна цінова і маркетингова політика, неконкурентна позиція банку  у 
сфері пропонованих банківських продуктів, низький рівень розвитку технологій 
(особливо інформаційних); експлуатація застарілого устаткування; 
невідповідність організаційної структури поставленим цілям, її інерційність; 
неефективність логістики; невідповідність рівня кваліфікації персоналу (у тому 
числі керівництва) вимогам ринку, що змінився; звільнення ключових 
співробітників; просочування конфіденційної інформації про діяльність банку і 
його клієнтів; порушення нормативних актів або договірних зобов'язань; 
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застосування штрафних санкцій, що спричинило за собою високий операційний 
ризик;  погіршення іміджу банку, втрата довіри клієнтів. 

4. Фінансові чинники: негативна рентабельність капіталу і активів; збиткова 
діяльність; негативний розрив ліквідності упродовж тривалого періоду; погана 
структура кредитного портфеля (частка пролонгованих і прострочених кредитів 
перевищує – 20 %, частка бланкових – 7 %); зростання суми нарахованих, але не 
отриманих відсотків; висока частка дебіторської заборгованості; нестача капіталу; 
перевищення пасивів над активами; невиправдано високий рівень валютного 
ризику, особливо по спекулятивних операціях; високий рівень ризику втрат у 
торговельних і інвестиційних операціях на фондовому ринку.  

5. Інші чинники: політичні чинники, стихійні лиха та інші форс-мажорні 
чинники. 

На спільному симпозіумі в Гаазі аналітики й експерти Міжнародного 
валютного фонду, Всесвітнього банку реконструкції і розвитку, агенцій 
«Блумберг», «Меріл Лінч» і «Фітч» дійшли висновку, що Україна найбільше 
постраждала від економічної кризи 2008 р. Розглядалися макроекономічні 
показники всіх країн, яких зачепила економічна криза, і за сукупністю цих 
показників Україна виявилася на першому місці. На думку експертів, це пов'язане 
передусім з тим, що уряд, парламент і Національний банк України не змогли 
забезпечити захист країни від економічного колапсу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники соціально-економічного розвитку України  

(у відсотках до попереднього року) 

 
Аналіз даних табл. 1 показує, що динаміка всіх макроекономічних 

показників України впродовж усього періоду дослідження є позитивною. Проте, 
вже в 2009 р. усі показники мають тенденцію до зниження, особливо знизилися 
показники експорту і імпорту товарів (практично на 50 %).  

Аналогічні показники Російської Федерації трохи відрізняються (див.  
табл. 2). 

У Російській Федерації спостерігається позитивний темп зростання до 2008 
р. за всіма показниками, але вже у 2009 р. через вплив світової фінансової кризи 
всі показники мають тенденцію до зниження, що свідчить про істотне зниження 
темпів розвитку економіки держави. 

У Придністровській Молдавській Республіці статистичні данні мають схожі 
тенденції, але ми спостерігаємо більш значне зниження індексу промислового 
виробництва у 2009 р. (див. табл. 3). 

Показники 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Валовий внутрішній продукт 108,5 112,1 102,4 107,0 107,9 102,1 84,1 
Індекс промислового виробництва 115,8 112,5 103,1 106,2 110,2 96,9 78,1 
Експорт товарів 129,9 142,6 105,6 111,4 128,0 141,4 56,6 
Імпорт товарів 133,6 128,1 124,6 122,4 134,2 149,4 50,1 
Реальні прибутки населення 113,0 114,8 119,8 116,3 112,6 111,4 90,1 
Реальна середня місячна заробітна 
плата одного працівника 

 
115,3 

 
123,8 

 
120,3 
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106,3 

 
90,8 
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Таблиця 2 
Основні показники соціально-економічного розвитку Російської 

Федерації (у відсотках до попереднього року) 
 

Показники 2003  2004 2005  2006  2007  2008  2009 
Валовий внутрішній продукт 107,3 107,2 106,4 107,7 108,1 105,6 92,1 
Індекс промислового виробництва 108,9 108,0 105,1 106,3 106,3 102,1 90,7 
Експорт товарів 125,2 135,9 133,0 124,8 116,8 133,0 104,3 
Імпорт товарів 124,2 131,8 130,6 139,6 145,0 130,6 102,9 
Грошові прибутки населення, що 
реально розташовуються 
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Реальна нарахована заробітна плата 111 111 113 113 117 110 108 
 

Таблиця 3 
Основні показники соціально-економічного розвитку Придністровської 

Молдавської Республіці (у відсотках до попереднього року) 
 

Показники 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Валовий внутрішній продукт 138,2 149,5 127,9 115,8 139,7 124,9 108,3 
Індекс промислового виробництва - 103,6 100,2 75,4 131,0 97,9 74,9 
Експорт товарів 177,6 123,8 108,3 72,8 172,2 127,8 74,0 
Імпорт товарів 132,0 126,5 112,8 86,3 153,3 145,2 109,1 
Грошові прибутки населення 120,3 155,7 147,6 121,5 139,0 126,2 103,1 

 
Наочно зміну валового внутрішнього продукту за досліджуваний період 

часу по всіх аналізованих країнах можна представити у вигляді діаграми (рис. 1). 
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Рис. 1 – Динаміка валового внутрішнього продукту України, РФ  
і ПМР за 2003-2008 рр. 

 
Наслідками кризи є можливі збій системи, виникнення ситуацій і проблем, 

для яких характерні: різкі зміни або послідовна трансформація, оновлення 
організації або її руйнування, оздоровлення або виникнення нової кризи. Наслідки 
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кризи визначаються його характером, типом, рівнем прояву негативних циклічних 
чинників, вибором методик антикризового управління, які можуть зменшити 
негативні тенденції, сприяти подоланню несприятливих чинників, а можуть, 
навпаки, спровокувати нову кризу [1]. 

У мікроекономіці використовується поняття «криза підприємства». В 
широкому сенсі це означає незаплановані процеси, які ставлять під загрозу саме 
існування підприємства, переломні моменти в послідовності подій і дій при 
функціонуванні підприємства. Типовим для виходу з кризи на підприємстві 
вважаються два варіанти: ліквідація підприємства або подолання кризи й вихід на 
інноваційні технології розвитку. Тривалість між початком кризи і його 
завершенням буває різною: з великим терміном, коли відбуваються кризові 
процеси, що слабо прискорюються; високо інтенсивною – з коротким терміном 
розвитку. При цьому в окремих випадках криза настає несподівано, тобто без 
будь-якого попередження для фахівців підприємства. 

Можливо виокремити сутнісні ознаки кризи на рівні підприємства, які 
зазначено нижче: 

1. Криза віддзеркалює сутність та характер протиріч, які накопичені в 
межах господарської системи і потребують свого розв'язання для забезпечення 
подальшого функціонування або розвитку системи. Міра загострення наявних 
протиріч обумовлює стадію кризи, її тривалість, характер наслідків тощо. 

2. Криза підприємства являє собою процес (а не явище), який 
характеризується певною тривалістю і відповідно має певні часові межі. У 
перебігу кризи можуть бути виокремленні певні стадії, які відрізняються часовою 
тривалістю, формами та інтенсивністю прояву, потребою в управлінні тощо 

3. Криза є об'єктивним економічним процесом, основу якого формують 
тенденції розвитку окремих видів діяльності підприємства, його окремих 
управлінських підсистем. Кризи розглядаються не тільки як об'єктивно 
невідворотні, але і як об'єктивно необхідні, оскільки носять не тільки руйнівний, 
але й оздоровчий (поновлювальний) характер, виступають імпульсом 
інтенсифікації розвитку підприємства. 

4. Основною ознакою кризи є суттєве порушення або втрата життєздатного 
стану підприємства внаслідок порушення параметрів життєздатності. Подолання 
кризи або відновлення життєздатності пов'язується з відновленням параметрів 
життєздатності за рахунок внутрішніх та (або) зовнішніх управлінських дій. 

5. Криза може виникати на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, 
виступати як гальмо подальшого розвитку підприємства та переходу на наступну 
стадію його розвитку або виконувати функцію ініціації передчасного старіння та 
ліквідації підприємства. На кожній стадії життєвого циклу існують власні 
причини виникнення та особливості протікання та подолання кризи. 

6. Криза носить циклічний характер, тобто виникає з певною періодичністю. 
Причому ця періодичність є індивідуальною характеристикою підприємства і не 
синхронізована в часі з циклами розвитку мезо- (галузь, вид економічної 
діяльності) та макрооточення (національна та світова економіка) підприємства, 
хоча певним чином і провокується ними. 
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7. Розгортання кризи генерується сукупністю зовнішніх і внутрішніх 
факторів, співвідношення між якими та перелік яких також мають індивідуальні 
особливості. 

8. Виникнення кризи обумовлює певні загрози та ризики для процесу 
функціонування підприємства, а її проходження (подолання) має певні наслідки 
для подальшої „долі" підприємства: позитивні, якщо має місце розв'язання 
накопичених протиріч та забезпечення оновлення фундаментальних засад ведення 
бізнесу, або негативні, якщо наслідком кризи є призупинення діяльності 
підприємства, виникнення ситуації банкрутства, добровільна або примусова 
ліквідація як господарського суб'єкта. 

Антикризове управління підприємством – це сукупність методів, прийомів, 
що дозволяють розпізнавати кризи, здійснювати їх профілактику, долати  
негативні наслідки, згладжувати течію кризи. Воно включає сукупність знань і 
результати аналізу практичного досвіду, які спрямовані на оптимізацію 
механізмів регуляції систем, виявлення прихованих ресурсів, потенціалу розвитку 
на складному етапі розвитку. Специфіка антикризового управління пов'язана з 
необхідністю ухвалення складних управлінських рішень в умовах обмежених 
фінансових коштів, великої міри невизначеності і ризику. Менеджер, котрий 
вирішує подібні завдання, стикається з необхідністю діяти своєчасно і швидко, 
зростає рівень його відповідальності [1]. 

Е.М. Коротков розглядає антикризове управління з точки зору проблем 
фінансів на мікрорівні [7, с.12]. Е.А. Уткін намагається розглянути комплекс 
проблем пов'язаних не лише з кризою окремого підприємства, але й кризою в 
державних фінансах, в економіці в цілому [8, с.8]. Часто автори, заявляючи, що 
пишуть про антикризове управління, приділяють увагу тільки процедурам 
банкрутства у межах Закону України «Про банкрутство» [9, с.39]. 

Технологія антикризового управління містить низку послідовних кроків із 
реалізації механізму дії на систему з метою попередження, пом'якшення і 
подолання криз різних типів. Менеджерові з антикризового управління важливо 
мати системне бачення, вміти цілком охопити поглядом взаємозв'язані проблеми, 
які, наприклад, можуть призвести організацію до банкрутства або різко погіршити 
соціальне положення працівників.  

Методи антикризового управління можна розглядати на таких рівнях: 
1) на рівні державного регулювання – вироблення нормативних, 

законодавчих актів, визначення спрямованої фінансової і соціальної політики, 
сприяння малому бізнесу, інноваційній активності підприємств і конкуренто-
спроможності країни на світовому ринку; 

2) на рівні менеджменту організації – розробка стратегій, що дозволяють 
досягати конкурентних переваг на ринку з урахуванням ризиків; формування 
антикризової команди менеджерів і реалізація програми  виходу з кризи; 
проведення заходів, спрямованих на залучення фінансових ресурсів в організацію 
і реструктуризація кредиторської заборгованості; своєчасне вирішення конфліктів 
і вибір оптимальної кадрової політики проведення реорганізації на складному 
етапі банкрутства. 
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А.Г. Грязнова характеризує антикризове управління як систему управління 
підприємством, яка має комплексний, системний характер. Вона спрямована на 
запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою 
використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки й реалізації на 
підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер та дозволяє 
усунути тимчасові утруднення, зберегти й примножити ринкові позиції за будь-
яких обставин, спираючись в основному на власні ресурси. 

Підприємства, ухвалюючи рішення відносно інвестицій і обсягу 
виробництва, виходять із припущень про майбутні перспективи. Якщо, на думку 
керівництва, наступний період принесе депресію, воно прагнутиме зменшити 
інвестиції вже зараз. Навпаки, якщо  очікують на значне зростання ціни за 
півроку,то вже сьогодні квапитимуться купувати товари,  устаткування й 
розширювати будівництво. Успіх управління економічними кризами залежить від 
своєчасних і адекватних дій державного апарату, менеджерів, підприємців і 
інвесторів [10, с.50]. 

Розвиток кризового процесу, види криз, основні причини їх прояву, а також 
основні цілі організації для локалізації кризових явищ можна проаналізувати на 
кожній стадії життєвого циклу організації. На стадії створення підприємства або 
організації, може сформуватися потенційна криза. Головна причина – відсутність 
бюджету розвитку підприємства. При цьому вимоги щодо подолання кризи  
незначні, потенціал подолання достатній, а деструктивні можливості мінімальні. 
Тому зміна стратегії розвитку підприємства приводить до збереження діяльності 
організації та подальшого зростання.  

Стадія зростання організації характеризується латентною (прихованою) 
кризою. Тут інтенсивність реальних деструктивних дій  незначна. Проте, вимоги 
щодо подолання кризи зростають у 2-3 рази, а потенціал подолання кризи 
практично не змінюється. Основна причина розвитку кризи – зниження 
прибутковості. Тому у процесі зростання й розвитку організації потрібний 
постійний моніторинг  досягнень. На стадії зростання виробництва і продажів 
прибуток підприємства зростає до максимального, але з'являється велика 
кількість конкурентів. Тому при стабільному прибутку або невеликому його 
зниженні необхідне застосування нових методів для досягнення результатів. У 
цьому випадку, коли є обігові кошти, достатня прибутковість, для локалізації 
кризи рекомендується розробка та реалізація інвестиційних проектів по нових 
стратегіях розвитку організації. 

Якщо менеджмент організації не помітив латентну кризу і не включив 
механізми її подолання, то на стадії зрілості, тобто стабільної діяльності 
організації, може розвинутися гостра, але переборна криза. Основні причини 
розвитку гострої кризи – втрата частки ринку й різке зниження прибутку. При 
цьому у декілька разів зростають реальні деструктивні дії і вимоги щодо 
подолання кризи. Проте, потенціал подолання кризи  збільшується недостатньо. 
Головною метою стає забезпечення ліквідності підприємства. На цій стадії 
потрібна розробка й реалізація інноваційних проектів. Нововведення сприятимуть 
позитивним змінам в організації і подоланню гострої кризи. 
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На стадії старіння при втрати ліквідності з'являється дефіцит бюджету. В 
організації розвивається гостра непереборна криза. Інтенсивність реальних 
деструктивних впливів зовнішніх факторів зростає. Вимоги щодо подолання 
кризи  зростають до максимальних. Навпаки, потенціал для подолання кризи 
фактично вичерпаний. Метою організації стає уникнення банкрутства. Це 
можливо тільки при реорганізації, структурній зміні й модернізації підприємства 
в цілому. 

Звідси особливу актуальність набувають методи подолання кризи. В.Є. 
Ланкін виділяє економічний і правовий механізми антикризового управління 
компанією [5, с.219]. Економічний механізм антикризового управління 
складається з таких основних елементів (підсистем): 

1. Діагностика фінансового стану.  
2. Оцінювання бізнесу підприємства.  
3. Маркетинг.  
4. Організаційно-виробничий менеджмент.  
5. Управління персоналом.  
6. Фінансовий менеджмент.  
7. Антикризова інвестиційна політика.  
8. Антикризове бізнес-планування.  
9. Організація ліквідації підприємства.  
До правових механізмів антикризового управління належать: 

спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне 
виробництво та інші. 

Спостереження здійснюється з метою забезпечити збереження майна 
боржника й проведення аналізу його фінансового стану. При спостереженні 
тимчасовий керівник зобов'язаний: вживати заходи щодо забезпечення 
збереження майна боржника; проводити аналіз фінансового стану боржника; 
виявляти кредиторів боржника; скликати і проводити перші збори кредиторів. 

Фінансове оздоровлення вводиться арбітражним судом на підставі рішення 
зборів кредиторів. Одночасно з винесенням рішення про введення фінансового 
оздоровлення арбітражний суд затверджує адміністративного керівника. У 
рішенні про введення фінансового оздоровлення повинен вказуватися термін 
фінансового оздоровлення, а також міститися затверджений судом графік 
погашення заборгованості. Під час фінансового оздоровлення органи управління 
боржника здійснюють свої повноваження з обмеженнями. 

Головна мета зовнішнього управління – фінансове оздоровлення боржника, 
що досягається за рахунок продажу частини майна боржника, а також за 
допомогою організаційних і економічних заходів.  

У розвитку будь-якої організації існує вірогідність настання кризи. 
Характерною особливістю ринкової економіки є те, що кризові ситуації можуть 
виникати на всіх стадіях життєвого циклу підприємства (становлення, зростання, 
зрілість, спад). Отже, будь-яке управління має бути антикризовим, тобто 
побудованим із урахуванням можливості й небезпеки кризи.  

О.А. Пукиш пропонує такі основні методи подолання фінансової кризи на 
підприємстві: 
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1. Скорочення витрат: 
а) методи скорочення витрат включають:  
- контроль витрат;  
- аналіз джерел їх виникнення;  
- класифікацію за мірою залежності від обсягів виробництва;  
- проведення заходів щодо зниження витрат, оцінювання отриманого 

ефекту.  
б) основні напрями діяльності зі зниження витрат :  
- скорочення фонду оплати праці;  
- скорочення витрат на сировину і матеріали за рахунок використання 

дешевших компонентів виробів;  
- горизонтальна інтеграція з постачальниками;  
- акцент на роботу з місцевими виробниками;  
- впровадження ресурсозберігаючих технологій;  
- скорочення виробничих витрат;  
- скорочення витрат на ремонт і обслуговування устаткування;  
- скорочення витрат на рекламу;  
- скорочення витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;  
- скорочення витрат на дослідження ринку;  
- скорочення витрат на підтримку певної якості послуг [11]. 
Одним з основних інструментів контролю витрат на підприємстві є 

використання принципу постійного контролю за витратами. Так, введення на 
підприємстві системи бюджетування й планування витрат зменшує витрати. 
Введення на підприємстві організаційних розпоряджень і положень щодо ліміту 
витрат приводить до їхнього істотного зниження, а класифікація і контроль не 
лише структури витрат, але й джерел їх виникнення на підприємстві допоможе 
зробити необхідні дії, спрямовані на ліквідацію причин небажаного зростання 
витрат. Щоб визначити, які витрати мають бути скореговані, необхідно 
зосередитися на найбільш значних статтях витрат і проаналізувати їх.   

2. Збільшення надходження грошових коштів на підприємство. Для 
ефективного виходу з кризи потрібне швидке надходження грошових коштів на 
підприємство, і тому важливо визначити оптимальне співвідношення всіх заходів, 
необхідних для того, щоб підприємство спочатку змогло «утриматися на плаву», а 
потім розпочати новий, більш ефективний етап у своїй діяльності. Питання щодо 
надходження грошових коштів на підприємство кожен менеджер вирішує по-
своєму, але найголовніше під час кризи – утримати якомога більше клієнтів за 
допомогою правильної цінової політики. Тут важливо мати добре продуману 
політику у взаєминах із постачальниками, банками та іншими кредиторами. 
Порівняльний аналіз витрат і вигод оцінювання кредитоспроможності клієнта на 
підставі кредитної історії взаємин клієнта й підприємства повинен допомогти 
визначити стратегію, за якої розмір непогашеної дебіторської заборгованості є 
цілком передбачуваним. Використовуються програми пільг і знижок за часткову 
або повну передоплату і своєчасне погашення дебіторської заборгованості. Отже, 
за допомогою правильно розробленої програми в роботі з клієнтами можна 
здійснити один із заходів подолання кризи щодо збільшення надходження 
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грошових коштів, що приведе не лише до утримання клієнта, але й появи нових. 
Короткострокова міра із збільшення грошового потоку за рахунок неправильної 
цінової політики призведе до короткострокової реанімації якихось потреб 
підприємства, але надалі, за умови втрати довіри клієнтів, грошовий потік 
зменшуватиметься і вплив кризи збільшиться [11]. 

3. Проведення реструктуризації кредиторської заборгованості. 
Реструктуризація кредиторської заборгованості – це процес підготовки й 
виконання низки послідовних угод між підприємством і його кредиторами, 
основною метою яких є отримання різних поступок з боку кредиторів: скорочення 
загальної суми заборгованості, звільнення від сплати відсотків, скорочення 
відсоткової ставки, відстрочення платежу. Під час проведення реструктуризації 
кредиторської заборгованості дуже важливо мати стратегію по роботі з клієнтами 
і дебіторами. 

4. Визначення стратегії розвитку організації в умовах кризи. Стратегія це 
спосіб досягнення складної невизначеної мети,  що є головною для управлінця на 
даний момент, надалі коригованої або зовсім зміненої за умови, зміни 
зовнішнього середовища. Стратегія – це  не прогнозування, але без прогнозування 
неможливо розробити ефективну стратегію. Зробити правильний прогноз – 
значить правильно визначити стратегію. Даний факт підтверджує історія багатьох 
провідних компаній світу. Усе, що є необхідним для правильного й логічного 
прогнозу, – це  визначити ланцюжок фактів, у якому кожен наступний витікає з 
попереднього. Якщо цю логіку порушено, розпадається ввесь ланцюжок 
міркувань або вони призводять до неправильного прогнозу. Але, якщо 
пропонований прогноз логічний, то, незважаючи на всю уявну неймовірність, він 
має шанси здійснитися. Логічний, а отже, найбільш вірогідний прогноз дозволяє 
побудувати правильну стратегію. 

5. Проведення реорганізації або реструктуризації підприємства.  
Реструктуризація підприємства – це зміна його структури, а також елементів, що 
формують його бізнес, під впливом чинників або зовнішнього, або внутрішнього 
середовища. 

Реструктуризація передбачає вдосконалення:  
- системи управління;  
- фінансово-економічної політики підприємства;  
- операційній діяльності;  
- системи маркетингу і збуту;  
- управління персоналом.  
Основною причиною того, чому підприємства прагнуть до реструктури-

зації, зазвичай є низька ефективність їх діяльності, яка виражається в 
незадовільних фінансових показниках, у браку оборотних коштів,  високому рівні 
дебіторської і кредиторської заборгованості. Залежно від цільових установок і 
стратегії підприємства визначається одна з форм реструктуризації: оперативна або 
стратегічна. 

Під час кризи проводиться оперативна реструктуризація. Результатом її 
успішного проведення стає збільшений потік чистої поточної вартості майбутніх 
прибутків, зростання конкурентоспроможності підприємства і ринкової вартості 
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його власного капіталу. На сьогодні міжнародна практика й досвід проведення 
реструктуризації на українських підприємствах свідчать про те, що даний захід –   
одне із складних управлінських завдань. Вона не є одноразовою зміною у 
структурі капіталу або виробництві. Це процес, який повинен враховувати безліч 
обмежень і специфіку того підприємства, в якому він проводиться. Отже, 
проводити його необхідно за наявності чітких цілей, концепції реструктуризації, 
розуміння кожного з її етапів і методів, за допомогою яких необхідно діяти.  
            В умовах кризи  швидкість впливу факторів зовнішнього середовища на   
фінансово-економічну діяльність підприємства значно підвищується. Внаслідок  
цього процесу, підприємство з чітко встановленими структурними взаємозв'язками  
не устигає   реагувати  на зміни та розробити заходи для  відбиття  негативного 
впливу ринкових змін. 

Сьогодні чітка розробленість та визначеність організаційної структури 
підприємства, характерна для крупних суб’єктів господарювання, є фактором, який 
не дає можливості підприємству швидко реагувати на впив зовнішнього оточення. 
Саме тому малі підприємства, які мають більш просту організаційну структуру, 
швидше реагують на  зміни, не зважаючи  агресивність ринку, але мають суттєві 
труднощі з отриманням кредитно-фінансових ресурсів. 
          Проектування складних організаційних структур потребує індивідуального 
підходу й урахування всіх факторів, що впливають на підприємство. Розглянемо 
основні принципи формування організаційної структури інноваційної орієнтації.  

По-перше, організаційна структура повинна бути активною. Це означає, що 
кожен підрозділ може розробити свої пропозиції та впровадити їх, реагуючи на 
зміни. По-друге, організаційна структура підприємства мусить підтримувати 
збалансованість різних частин підприємства. Умови й ступінь досягнення 
збалансованості розвитку різних  частин підприємства як єдиного цілого кількісно 
не визначені. До кінця  не розроблені  критерії, що дозволяють оцінити ступінь 
збалансованості різних функціональних підрозділів підприємства, потребують 
удосконалення методи підвищення ефективності підприємства для здійснення 
стратегії розвитку. Важливо встановити чітку відповідність і співвідносність усіх 
елементів виробничих систем підприємств, завдяки яким досягається раціональне 
упорядкування процесів створення та виробництва продукції.  

Засобом для вирішення проблем, які виникають у процесі реструктуризації, 
є впровадження  управлінського обліку та контролінгу. Система управлінського 
обліку – це набір засобів із збору інформації, необхідної особам, що приймають 
рішення, як для поточного управління діяльністю підприємства, так і для 
стратегічного планування. Порядок обліку визначається політикою 
управлінського обліку, яка встановлює правила обліку і розподілу витрат, 
порядок обліку прибутків і витрат. Ключовим чинником успіху є здатність, 
особливо під час кризи, концентрації ресурсів і зусиль усіх підрозділів 
підприємства на комплексному вирішенні проблем, що забезпечує отримання 
загального позитивного кінцевого результату за мінімальний терміни. Таке 
положення обумовлює необхідність переходу на технології антикризового 
управління за результатами і оптимізацію організаційної структури на 
підприємстві. Ключем до робочої антикризової методики на підприємстві є 

172



 

комплексний, системний підхід, технологія управління за кінцевими 
результатами, застосування методів стратегічного планування і управління.  

Крім того, на нашу думку, до вищезгаданих методів, здатних підвищити 
ефективність функціонування підприємства в умовах кризи, можна додати такі: 

1. Лізинг устаткування та персоналу. Лізинг персоналу – нова послуга на 
кадровому ринку. Топ-менеджери компаній добре знають про лізинг автомобілів, 
устаткування і поки що мало хто чув про те, що й людськими ресурсами можна 
користуватися в лізинг. Експерти кадрового ринку вважають, що за лізингом 
персоналу стоїть велике майбутнє, оскільки ця послуга дозволяє  компаніям бути 
більш гнучкими при веденні бізнесу. Сутність цієї послуги полягає в тому, що 
кредитор передає на певний термін одного або декількох своїх співробітників, з 
якими він має трудовий договір, у розпорядження позичальника (інший фірмі-
працедавцю), зобов'язавши цих співробітників протягом терміну оренди 
працювати на фірмі-позичальнику. При цьому укладений працівниками з фірмою-
кредитором трудовий договір зберігає силу. 

2. Аутсорсінг  процесів, який передбачає, що деякі процеси на підприємстві  
можуть здійснюватися із залученням сторонньої організації, фахівці якої мають 
необхідний досвід і кваліфікацію, або бути повністю переданою на аутсорсінг цій 
спеціалізованій організації. Передаючи ці процеси на аутсорсінг, організація 
отримує такі основні переваги: 

а) заощадження часу і коштів на впровадження цих процесів управління в 
організації (процеси управління стартують відразу ж після укладення 
відповідного договору про рівень сервісу в повному обсязі, для їх реалізації 
використовується вже готова методологія і інструментарій); 

б) досягнення більш високого рівня якості й ефективності процесів 
управління (наші фахівці знаходяться на передовому краю інформаційної безпеки, 
мають величезний досвід у предметній сфері і безперервно вдосконалюють свою 
кваліфікацію; 

в) істотне скорочення операційних витрат на забезпечення інформаційної 
безпеки (вартість аутсорсінгу, як правило, не перевищує витрат на заробітну 
плату одного штатного фахівця відповідної кваліфікації, якого організація може 
найняти для  реалізації відповідних процесів управління безпекою, не враховуючи 
витрат на навчання та підтримку необхідної кваліфікації цього фахівця, 
організацію робочого місця, соціальну програму,податки тощо); 

г) значна економія на відповідних технічних і програмних засобах (ми вже 
маємо у розпорядженні всі необхідні інструментальні засоби для проведення 
інвентаризації ресурсів, оцінювання ризиків, відповідності вимогам стандартів, 
розробки політики і регламентів, планування процесів внутрішнього аудиту, 
підготовки звітності тощо, крім того, ви позбавляєтеся від тяжкого вибору з 
десятків і навіть сотень незнайомих вам продуктів); 

д) потенційно вища міра незалежності й об'єктивності зовнішніх фахівців 
(ми не пов'язані міркуваннями кар'єрного зростання у вашій компанії, 
внутрішніми політичними й економічними міркуваннями, тісними особистими 
взаєминами та іншими умовами, здатними істотно вплинути на об'єктивність 
аудиторських висновків або результати оцінювання ризиків). 
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3. Аутстафінг – це виведення персоналу за штат і оформлення його в штат 
кадрового агентства. При цьому співробітник продовжує працювати в тій же 
компанії і виконувати ті ж обов'язки, а обов'язки працедавця перед персоналом 
виконує кадрове агентство. 

Аутстафінг потрібний у випадках, якщо компанія: 
- обмежена в чисельності персоналу; 
- скорочує штатну одиницю без втрати кваліфікованого персоналу; 
- має намір понизити адміністративні витрати на ведення кадрового обліку і 

розрахунок заробітної плати; 
- хоче заощадити кошти за рахунок зменшення єдиного соціального 

податку; 
- планує найняти працівників у регіонах, не відкриваючи при цьому 

представництв або філій; 
- зацікавлена в тимчасовому персоналі для будь-якого проекту; 
- зацікавлена в іноземних співробітниках. 
Аутстафінг дозволяє: 
- зменшити навантаження на бухгалтерію і відділ кадрів; 
- отримати юридичну захищеність у кадрових питаннях; 
- скоротити багато витрат організації, пов'язаних із оформленням трудових 

відносин; 
- оптимізувати виплату зарплат. 
4. Скорочення дебіторської заборгованості. На відміну від виробничих 

запасів і незавершеного виробництва, які не можуть бути різко змінені, 
дебіторська заборгованість є дуже варіабельним і динамічним елементом обігових 
коштів, істотно залежним від прийнятої в організації політики відносно покупців 
продукції. Оскільки зростання дебіторської заборгованості не вигідно організації, 
то необхідно спрямовувати зусилля на її максимально можливе скорочення. 
Дебіторська заборгованість може бути зведена до мінімуму, проте цього не 
відбувається з багатьох причин, у тому числі й унаслідок конкуренції. 

5. Реструктуризація боргів. Законодавство України надає підприємствам-
боржникам широкий арсенал засобів для захисту своїх інтересів: від спростування 
самого факту існування боргу (або його кінцевої суми) до примусового 
відстрочення виконання зобов'язання у процедурі банкрутства, пред'явлення  
зустрічних вимог до кредитора і списання заборгованості як безнадійною, у тому 
числі і до закінчення терміну позивної давності. Практика показує, що багато 
вимог кредиторів є недостатньо обґрунтованими з огляду на закон. Часто 
керівники через незнання законних способів захисту прав свого підприємства 
поспішають визнавати борги, відмовляються від активного судового захисту 
тощо, тим самим тільки погіршуючи положення фірми й збільшуючи боргове 
навантаження. 

 У сучасних нестабільних умовах господарювання менеджерам підприємств 
важливо проводити своєчасний аналіз зовнішнього середовища і виробляти дієві 
методи управління підприємствами, сприяючи їх ефективному функціонуванню.  
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3.3 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК АНТИКРИЗОВИЙ ЗАХІД 
 
 

Для кожного підприємства економічний спад є тестом на імунітет. Криза на 
підприємстві і криза в економіці – поняття споріднені, але за своєю природою 
різні. Криза на підприємстві – це результат некомпетентного керівництва, 
унаслідок якого допускаються або ігноруються помилки в управлінні бізнес-
структурою. Вона розвивається незалежно від того, знаходиться економіка на 
підйомі, або зазнає депресію, і в період економічного підйому ці помилки 
непомітні. Проте, в період економічного спаду ситуація загострюється і на 
підприємствах починають виникати кризові ситуації. Економічна криза є 
каталізатором розвитку кризи усередині підприємства, але не його причиною, і 
внаслідок того, що криза загальноекономічна є каталізатором кризи 
корпоративної, стадії її розвитку усередині підприємства протікають швидше, 
періоди між ними скорочуються. І, якщо криза на підприємстві співпадає із 
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загальноекономічною кризою, найбільш поширеним слідством є банкрутство 
підприємства.  

Найчастіше виникнення кризи на підприємстві провокується 
невідповідністю його фінансово-господарських параметрів параметрам 
навколишнього середовища, і причиною тому є нездатність підприємств швидко 
адаптуватися до вимог ринку.  

У китайській мові ієрогліф, що передає слово «криза», складається з двох 
частин: одна з них означає «небезпеку», а інша – «можливість».  Криза ставить під 
загрозу функціонування кожного підприємства, проте, при правильних діях 
керівництва, може перетворитися на відправну крапку для нових рішень і 
досягнень [1, с.52]. 

Ефективним інструментом попередження і ліквідації кризових ситуацій 
визнана реструктуризація діяльності підприємства [2].  

Вивченню питань, пов'язаних з процесом реструктуризації діяльності 
підприємств, присвятили свої дослідження і праці такі вітчизняні й зарубіжні 
дослідники, як: У. Крутько, Н.С. Авдікєєв, В.Д. Шапіро, І.І. Мазур, Ю.В. Іванов, 
В.Ф. Кравченко, П.В. Забелін, В.В. Кондратьєв, В.Б. Краснова, А.С. Афонін, М.Д. 
Аістова, Л.П. Білих, М.А. Федотова, Л.П. Страхова, Г.С. Бутковська, А.С. Евсєєв, 
В.П. Нестерчук, Е.С. Стоянова, Э. Кемерон, М. Грин, Д. Коттер, Д.Д. Дак, Л. 
Водачек, Е. Атос, Д. Коллинз, Д. Поррас, П. Стребел, Р. Шаффер, Х. Томсон, Р. 
Мартин,Т. Госс, Р. Паскаль, М. Робсон, Ф. Уллах, М. Хаммер, Дж. Чампі, М.  
Кирнен та ін.  

Термін «реструктуризація» походить від двох латинських слів re і structura і 
в економічному словнику описується як зміна структури активів і витрат 
підприємства, що проводиться або підприємством, що визнало себе банкрутом, і 
здійснює встановлену законом процедуру виходу з кризового стану, або 
підприємствами, що намагаються підвищити ціну своїх акцій з метою запобігання 
перехопленню [3, c.893]. При цьому, під реструктуризацією корпорацій, 
розуміється будь-яка крупна разова зміна в структурі капіталу або власності 
компанії [3, c.894].  

В цілому, вчених, що розглядають процес реструктуризації, можна 
об'єднати в 2 групи: 

Перша група дослідників розглядають реструктуризацію як зміни 
кардинального (стратегічного) характеру на підприємстві [4, с.54]. 

Так, ряд економістів під реструктуризацією розуміють радикальну зміну 
господарської структури організації: активів, власності, фінансів, управління, 
кадрів [5, c.39]. Таким чином, реструктуризація направлена на радикальне 
підвищення рівня прибутковості за рахунок кардинальних змін в складі і природі 
компанії [6, с.314]. 

 Л. Водачек описує реструктуризацію як комплексну і взаємозв'язану зміну 
структури, що забезпечує функціонування підприємства в цілому [7, с.84]. 

Цікавою є думка інших авторів, про існування тісної залежності між станом 
зовнішнього середовища, поведінкою підприємства і його внутрішнім 
середовищем, яке приводить до необхідності своєчасної адаптації цілей, стратегії 
суб'єкта господарювання, його організаційних характеристик, структури і функцій 
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до нових ринкових умов. При цьому реструктуризація представляється 
сукупністю заходів щодо комплексного приведення умов функціонування 
підприємства у відповідність з мінливими умовами ринку й стратегією його 
розвитку [8, c.12-13]. 

Друга група авторів при визначенні реструктуризації акцентує увагу на 
окремих аспектах її проведення: сферах діяльності, формах, напрямах. 

Так, О. Паровий відзначає націленість процесу реструктуризації на 
збільшення продуктивності праці і конкурентоспроможності  підприємств, 
метою яких є підвищення ефективності виробництва і ефективного розподілу 
ресурсів [9, с.14]. 

Реструктуризацію часто ототожнюють з процесом, спрямованим на 
створення умов для ефективного використання всіх чинників виробництва в 
цілях підвищення фінансової стійкості і зростання конкурентоспроможності [10, 
c.18]. При цьому під реструктуризацією розуміють проведення комплексу 
заходів організаційного, технічного, фінансового характеру, що дозволяють 
підприємству відновити свою конкурентоспроможність [11, c.74].  

Дж. Монтгомері відзначає, що  наслідками реструктуризації є  зміни в 
структурі фінансів, людських ресурсах, підвищенні прибутковості, скороченні 
витрат і поліпшенні якості продукції [12, с.56]. Ще реструктуризація визначається 
як структурна перебудова з метою забезпечення ефективного розподілу і 
використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, фінансових, трудових, 
земляних, технологічних), яка полягає в створенні комплексу бізнес одиниць на 
основі розподілу, об'єднання, ліквідації тих, що діють і організації нових 
структурних підрозділів, приєднання до інших підприємств, придбання значної 
частки в статутному капіталі або акцій сторонніх організацій [13, с.89]. 

Останнім часом в науковому лексиконі все частіше став з'являтися термін 
«управління змінами», який дуже часто використовується західними 
дослідниками в їх роботах [14, с.9, 30, 65]. 

Концепція управління змінами охоплює всі заплановані, організовані і 
контрольовані зміни в області стратегії, виробничих процесів, структури і 
культури будь-якої соціально-економічної системи, включаючи приватні і 
державні підприємства. «Менеджмент змін» займається специфічними питаннями 
управління підприємством, включаючи організаційні, кадрові, комунікаційні і 
інформаційні аспекти [15]. 

На наш погляд, враховуючи зміст і цілі, які мають бути досягнути в межах 
процесу управління змінами, то він по сутності є ідентичним процесу 
реструктуризації, різниця лише в західному і вітчизняному підходах..  

Розглянуті трактування «реструктуризації» дозволяють стверджувати, що 
під реструктуризацією мається на увазі сукупність заходів, які здійснюються з 
метою забезпечення стабілізації фінансово-економічної діяльності підприємства, 
підвищення рівня ефективності його функціонування і конкурентоспроможності. 
Процес реструктуризації впливає на механізм функціонування суб’єкта 
господарювання і покликаний забезпечити його скоординовану роботу у напрямі 
трьох основних складових ефективного функціонування підприємства: 
стратегічної, організаційної і культурної. 
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Не дивлячись на популярність заходів з реструктуризації, на практиці їх 
реалізація дуже часто є проблематичною, особливо в умовах кризи.  Проведення 
реструктуризації на підприємствах це не тільки оптимізація кількості персоналу і 
скорочення витрат, це, перш за все, аналіз і ліквідація допущених в управлінні 
помилок. При цьому, заставою збереження і успішного функціонування 
підприємства надалі буде не стільки швидкість реакції і впровадження 
антикризових заходів, скільки їх продуманість, збалансованість і чітке 
опрацьовування. При цьому слід враховувати той факт, що криза – це явище, яке 
проходить, але повторюється, тому, якщо не вирішити ключові проблеми 
усередині підприємства, кожен новий спад і зміна в зовнішньому середовищі 
робитимуть усе більш негативний вплив на подальшу діяльність підприємства 
[16]. 

Як же сучасне підприємство може протистояти змінам зовнішнього 
середовища і зміцнити свій внутрішньо організаційний імунітет? Як уникнути 
криз і зробити бізнес гнучким до змін, адаптувати його до нових умов швидше за 
конкурентів? Як стати лідером галузі? Як забезпечити підприємству фінансово-
економічну стійкість на тривалу перспективу? Ці питання є ключовими в 
діяльності кожного сучасного підприємства. Відповідь на них криється в трьох 
найважливіших складових функціонування кожного підприємства: стратегічної, 
організаційної й культурної. Саме вони, на наш погляд, є фундаментом успішного 
функціонування кожного підприємства, і є головними орієнтирами в процесі 
проведення реструктуризації підприємства. 
  Стратегічна, організаційна і культурна складові виконують різні 
функціональні навантаження, але тісно взаємозв'язані і взаємозалежні. Так, 
бажана ефективність роботи підприємства може бути досягнута, за умови, що 
стратегія підприємства, з одного боку, повинна спиратися на корпоративну 
культуру підприємства, а, з іншого – на організаційну. 

Організаційна складова включає не тільки вибраний тип організаційної 
структури, але і правила і схеми організації інформаційного обміну на 
підприємстві, організацію ієрархічних зв'язків, розподіл функціональних 
обов'язків і центрів відповідальності та інше. 

Аналіз організаційної складової з позицій процесу виконання стратегії 
направлений на отримання відповіді на наступні питання. Якою мірою існуюча 
організаційна структура може сприяти, або заважати реалізації вибраної стратегії? 
Як удосконалити схеми організації інформаційного обміну для досягнення 
результатів відповідної стратегічної орієнтації підприємства? На яких рівнях в 
організаційній структурі повинне здійснюватися рішення певних задач в процесі 
здійснення стратегії, і хто відповідатиме за здійснені дії і отримані результати? 

Не менш важливою складовою управління діяльністю підприємства є 
корпоративна культура. Корпоративна культура – це не тільки імідж 
підприємства, але і ефективний інструмент стратегічного розвитку бізнесу. Її 
формування завжди пов'язане з інноваційним підходом до бізнесу, культурою 
поведінки, як усередині колективу, так і поза ним, діловою етикою, спрямованими 
на досягнення бізнес цілей і, отже, підвищення конкурентоспроможності. І при 
цьому можуть виникнути питання: Які елементи культури підтримують існуючу 
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стратегію, а які ні? Як можна змінити культуру, якщо цього вимагає стратегія 
підприємства? Як забезпечити гармонійне поєднання корпоративної культури і 
організаційної складової слідуючи стратегії підприємства? 

Корпоративна культура існує на будь-якому підприємстві, і якщо її не 
формують свідомо, вона формується стихійно, і в цьому випадку вона стає 
перешкодою на шляху досягнення стратегічної мети суб'єкта господарювання. 
Але якщо корпоративна культура створена відповідно до стратегічної і 
організаційної складових підприємства, вона стає універсальним засобом 
розвитку і досягнення поставленої мети. Оскільки концепція корпоративної 
культури ще відносно молода і нова, як у практиків, так і теоретиків, тому 
немає достатнього досвіду в реалізації проектів, спрямованих на формування 
культури і зміни існуючої, то на цьому шляху виявляється немало пасток. І 
перша з них – відсутність стратегії організаційного розвитку, відсутність 
широкої і перспективної концепції, яка могла б залучити якомога більше 
співробітників, а також невідповідна стратегії і культурі підприємства 
організаційна структура.  

В цілому корпоративна культура виконує функції внутрішньої інтеграції і 
зовнішньої адаптації підприємства. Вона визначає і об'єднує його місію, цілі і 
стратегію. Завдяки корпоративній культурі, на підприємстві формується спільна 
мова, правила поведінки, системи заохочення і покарання, забезпечується тісніша 
комунікація між співробітниками, а їх готовність до змін на підприємстві 
вимірюється саме «якістю» корпоративної культури [17, с.20-21]. 

Таким чином, метою успішної реструктуризації повинне бути гармонійне 
функціонування розглянутих вище складові, які є базисними елементами 
діяльності кожного підприємства. 

Сучасні підприємства безперервно адаптують і удосконалюють свою 
діяльність. Щоб бути успішними, вони вимушені кардинальним чином міняти 
методи управління своїм бізнесом.  При цьому причини змін можуть бути 
різноманітні, а складові ефективної діяльності підприємств залишаються 
незмінними. Але, не дивлячись на популярність теми підвищення ефективності 
ведення бізнесу, в практиці функціонування вітчизняних підприємств їх вплив і 
необхідність гармонійного поєднання  часто недооцінюється. 

Сучасний менеджмент є поєднанням теорії і практики. Безліч теорій 
формують завдання і напрямки роботи сучасних менеджерів. У свою чергу 
підприємства вимушені трансформувати свою діяльність відповідно до нових 
уявлень про те, як необхідно ефективно функціонувати в умовах ринкового 
оточення. Разом із змінними умовами успішного функціонування в ринковому 
оточенні міняються і концепції менеджменту і відповідно круг обов'язків 
керівників, а також еталони, по яких оцінюється їх робота. 

Сучасні бізнес структури можна розділити на дві групи: одна це ті, хто 
схильні до змін, реформування і постійного вдосконалення, а друга, це ті, хто 
слідує вже випробуваним методам не бажає змін, розраховуючи на стабільність 
минулих методів і інструментів управління, які раніше забезпечували їх успіх і 
стабільність. 

Раніше переваги стабільності, масовості, досвіду і ієрархії, були незаперечні 
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на протязі десятиліть. Положення «наукового менеджменту» А. Слоуна, Ф. 
Тейлора були основою ведення бізнесу. На сьогоднішній день в умовах світової 
глобалізації, минулі методи «конвеєрного виробництва» не підходять для 
управління глобальними, різноманітними, віртуальними корпораціями XI 
століття. Сьогодні достоїнства «старих» методів управління стають джерелами 
кризових ситуацій на підприємствах. 

Прискорюється процес відділення «реальної» світової економіки від 
економіки «віртуальних» фінансових інструментів. Результатом розділення цих 
економік є нестабільність і складність світових фінансових ринків, а, отже, і 
всього міжнародного економічного середовища. Внаслідок цього на мікрорівні 
економіки набувають особливої актуальності такі важливі аспекти 
функціонування підприємства як вибір бізнес концепції, як основи для 
проведення реформування діяльності підприємства. 

Гнучкість, рухливість, постійне навчання, вдосконалення методів 
управління, регулярні зміни, є невід'ємними рисами успішних підприємств. Все 
сильніше спостерігається фундаментальний рух: від економіки, заснованої на 
промисловому виробництві і експлуатації природних ресурсів, до економіки, що 
базується на наукоємних технологіях, інформації, інноваціях. На перший план 
виходять концепції управління людськими ресурсами, формування гнучких 
структур, що швидко адаптуються. 

Макрооточення змінюється, а разом з ним і мікросередовище бізнес 
структур – це обов'язкова умова їх успішного функціонування, яке досягається 
завдяки проведенню реструктуризації, на чолі якої знаходиться прихильність, 
одній або поєднанню декілька бізнес концепцій,  відповідних ідеології, 
стратегічній орієнтації і специфічним особливостям суб'єкта господарювання 
(рис.1). 

Бізнес концепції еволюціонують, подібно до світових економічних і 
політичних тенденцій, забезпечуючи своїм послідовникам бажану ефективність. 

Такі дослідники, як А. Файоль, М.П. Фоллетт, Ф. Тейлор, П. Друкер, Д. 
Макгрегор вплинули на стиль мислення як керівників, так і теоретиків 
менеджменту і заклали основу процесу управління змінами на підприємствах [18, 
с.10-12]. 

Так, свого часу популярна «модель Тейлора», яку використовували у своєї 
діяльності  такі успішні компанії як «UPS», «Ford Motors» і багато інших,  заклала 
основи «науки про виробництво». 

У 1920 р. аж до краху Уолл-стріт у 1929 р. під впливом М.П. Фоллетт 
виникла школа «Людських відносин». 

У 1930 р. А. Слоун застосував на практиці «Систему підрозділів, або бізнес 
одиниць». 

Консалтинговою фірмою «Arthur D.Little» одною з перших стали 
застосовуватися військові методи управління в бізнесу. А.Д. Едер створив 
«Концепцію лідерства», яка заснована на дії. Вона активно застосовується 
успішними підприємствами всього світу вже не одне десятиліття. 

Японія і Німеччина, що активно застосовували в післявоєнний період 
індустрійні методи і концепції, почали перебудову виробничих систем буквально 
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з нуля. Японці використовували ідеї Э. Демінга і рух якості став основою 
японського «економічного дива». 

  
Рис. 1 – Взаємозв’язок  бізнес-концепції і процесу реструктуризації підприємства 

  
У 1950-1960 рр. з появою і розвитком комп'ютерів радикально змінилося 

уявлення про вплив нових технологій на функціонування компаній. В результаті 
Е. Тоффлером в 1970 р. була сформульована «Концепція адхократії», яка сьогодні 
є актуальною і використовується успішними компаніями. 

У 1980 р. стали повсюдно упроваджуватися японські методики, такі як 
«TQM», «Кайдзен» і «Точно-в-термін». 

Розвиток світової економіки в другій половині на початку 1990-х років 
змінився спадом, почалася рецесія. Тому, щоб збільшити прибуток, підприємства 
стали звертатися до нових концепцій, виправдовуючи ними зниження витрат. 
Виникла нова концепція, що відповідала вимогам часу: «Даунсайзінг» 
(скорочення). 

У першій половині 90-х років підприємствам було необхідно 
перегрупуватися і націлюватися на виживання в короткостроковій перспективі, а з 
іншої – розширюватися ради конкуренції на глобальному ринку для 
довгострокового успіху, тоді і з'явилися такі концепції, як «Ключові компетенції», 
«Збалансована система показників», «Акціонерна вартість», «Реінжинірінг бізнес-
процесів». Виникли такі нові поняття як транснаціональні корпорації, матричний 
менеджмент, глобалізація. Тим часом продовжувалася війна з бюрократією, 
упроваджувалися аутсорсінг і нові організаційні форми, на це вплинули такі ідеї, 
як «Трилисник» Ч. Хенді. 

Протягом 90-х років «самонавчальну організацію» почали розглядати як 
спосіб зберегти корпоративну пам'ять і уникнути помилок. 

Ще однією помітною тенденцією десятиліття стало розповсюдження 
Інтернету і розширення сфери застосування комп'ютерів. Відбулася еволюція від 
матеріальних активів до ефемерних (інтелектуального капіталу). З розвитком 
нових галузей на основі високих технологій великому бізнесу довелося звернути 
увагу на абсолютно інші моделі і організаційні структури, такі як «Віртуальні 
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організації», «Управління каналами розподілу». 
По мірі наближення кінця сторіччя, компанії шукали концепції, які 

дозволили б їм вистояти в умовах жорсткої конкуренції, і набули популярності 
«Ідейне лідерство», «Ціннісні інновації» [18, с.50-65].  

Найбільш відомим бізнес концепціям властиві такі особливості як 
своєчасність, оригінальність, перевірка реальністю, простота, практичність. Як 
правило, будь-яка з концепцій при її практичному втіленні, акцентує увагу на 
одній з найважливіших складових діяльності кожного підприємства: стратегічної, 
організаційно-виробничої або культурної. Враховуючи це, ми згрупували 
найбільш відомі бізнес концепції з урахуванням перерахованих вище складових: 

Стратегічна: Реінжінірінг; Сценарне планування; Ключові компетенції і 
Ключові цінності; Стратегічна точка перелому; Збалансована система показників; 
Хосин канрі. 

Організаційно-виробнича: Облік витрат по видах діяльності; Бенчмаркинг; 
Управління каналами збуту; Управління знанням; Самонавчальна організація; 
«Точно-в-термін»;  Кайдзен; Бережливе  виробництво; Управління ланцюжками 
постачань; TQM; Адхократія; Корпоративна гнучкість; Аутсорсінг; Організація-
трилисник; Віртуальна організація. 

Соціальна: Лідерство; Ієрархія потреб за Маслоу; Наставництво; Робота в 
командах; Теорії X і Y (а також Z); Навчання через дію; Теорія ухвалення рішень; 
Інтелектуальний капітал; Планування спадкоємності. 

Сучасні бізнес структури роблять особливий акцент на людському факторі, 
на мобільності, гнучкості, які дозволяють досягати ефективності в сучасному  
ринковому оточенні. 

Враховуючи середовище і умови функціонування вітчизняних підприємств, 
а також необхідність їх реструктуризації, на наш погляд, є цікавими такі бізнес 
концепції як: Віртуальна організація (Virtual Organization); Бенчмаркинг 
(Benchmarking); Збалансована система показників (Balanced Scorecard); 
Бережливе виробництво (Lean Production); Облік витрат за видами діяльності 
(ABC – Activity-based Costing). 

Концепцію бенчмаркингу (Benchmarking) успішно застосовували і 
продовжують використовувати такі всесвітньо відомі компанії, як Southwest 
Airlines, Ford, Sony, Xerox і багато інших. Бенчмаркинг є механізмом 
порівняльного аналізу ефективності роботи базисної компанії з показниками 
найбільш успішно функціонуючих компаній-еталонів, вибраних для порівняння 
виходячи з ряду ключових чинників. На сьогоднішній день бенчмаркинг є 
незамінним інструментом реагування на ринкові зміни. Його використання 
дозволяє компаніям «відчувати» і динамічно реагувати на ринкові вимоги і 
переваги. Частіше всіх бенчмаркинг використовують для виявлення можливостей 
і об'єктів вдосконалення, а також для стимулювання ефективності господарської 
діяльності підприємства. Він дає відповідь на такі питання: Які слабкі і сильні 
сторони у компанії в порівнянні з конкурентами? Що необхідно удосконалити в 
діяльності підприємства, щоб відповідати ринковим вимогам? Яким чином можна 
здійснити необхідні перетворення? Застосування бенчмаркинга дозволяє 
«відсікти» хаотичний пошук зайвої інформації, виключити реалізацію 
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ризикованих ідей на практиці, сприяє цілеспрямованому аналізу і концентрації 
зусиль на ключових моментах діяльності компанії [19, с.33], [20, с.330]. 

Збалансована система показників (Balanced Scorecard) Концепція була 
запропонована Д. Нортоном, який запропонував збалансувати чотири 
найважливіші аспекти діяльності підприємства: Клієнти: компанії повинні 
задуматися про те, як їх бачать споживачі. Внутрішні бізнес-процеси: компанії 
повинні запитати, в чому вони повинні добитися переваги. Навчання і розвиток: 
компанії повинні зрозуміти, чи можуть вони продовжувати підвищувати і 
створювати вартість. Фінанси: як компанія піклується про своїх акціонерів. 

Ідея полягала в тому, що приклавши зусилля до того, щоб ретельно 
оцінювати всі чотири аспекти, компанії почнуть керуватися своєю місією, а не 
короткостроковою фінансовою ефективністю. Украй важливою для досягнення 
цієї мети є оцінка стратегії. Збалансована система показує, що стратегія – це 
основа будь-якого процесу оцінки: «Хороша система показників повинна 
розповідати про вашу стратегію». 

Бережливе виробництво (Lean Production) це універсальний термін, що 
описує набір технічних прийомів, які компанії використовують для зниження 
витрат (наприклад, «точно-в-термін» і загальне управління якістю). Бережливе 
виробництво засноване на трьох принципах. Перший – правило «точно-в-термін». 
Виробництво повинне бути тісно пов'язане з вимогами ринку. Другий – 
відповідальність за якість лежить на всіх, порушення повинні виправлятися, як 
тільки вони виявляються. Третій – це концепція «потоку вартості». Компанія – це 
не набір розрізнених продуктів і процесів, а нерозривне, єдине ціле, потік, що 
включає постачальників, а також споживачів.  

Облік витрат по видах діяльності (ABC – Activity-based Costing) облік 
витрат по видах діяльності – це динамічний, реалістичний засіб розрахунку 
дійсних витрат на ведення бізнесу. Облік витрат по видах діяльності створює 
моделі реальних витрат, які несе компанія в якому-небудь процесі. Компанія 
ідентифікує ключові процеси і аналізує витрати на кожній стадії. Це дозволяє 
компанії дізнатися, в що обходиться кожен вид діяльності, наприклад розробка і 
просування нового продукту на ринок, і якою мірою витрати на них повинні бути 
включені у витрати, пов'язані з конкретним продуктом або послугою. Недолік 
полягає в тому, що концепція вимагає ретельного вивчення того, що дійсно 
відбувається в бізнесі. 

Облік витрат по видах діяльності все більше розповсюджується в 
організаціях сфери послуг. Компанії можуть скласти детальніше уявлення про 
своїх клієнтів і взаємодію з ними. Із зростанням уваги до лояльності споживачів 
облік витрат по видах діяльності може допомогти компаніям вибрати самих 
прибуткових споживачів. Деякі клієнти обходяться компанії дорожче за інших. 
Одне дослідження показало, що основну частину прибутку компанії зазвичай 
забезпечують 20 % споживачів. Більшість – 60 % дозволяють компанії добитися 
беззбиткової. При цьому що залишилися 20 % що віднімають у компанії гроші. 
Якщо компанія зможе виявити ці «погані» 20 %, вона доведе свою рентабельність 
до максимуму. Для цього компанії необхідно знати, в що їй обходиться кожен 
споживач. 
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Сучасні організації знаходять нову зовнішність: тепер вони нагадують 
гнучку структуру, що швидко пристосовується до нових умов ведення бізнесу. 

На наш погляд, особливо привабливою в умовах кризи і нестабільного 
оточення є концепція «Віртуальної організації» (Virtual Organization). Концепція 
віртуалізації підприємств з'явилася трохи більше 10 років тому і в першу чергу 
пов'язана з публікацією монографії У. Дэвидоу і М. Мэлоуна «Віртуальна 
корпорація». У інших роботах різних авторів можна зустріти позначення 
віртуального підприємства як: «мобільне підприємство», «мережеве 
підприємство», «безмежне підприємство», «розширене підприємство». При цьому 
найчастіше йдеться про мережу партнерів (підприємств, організацій, окремих 
колективах і людей), що спільно  здійснюють діяльність по розробці, виробництву 
і збуту певній продукції. 

В цілому немає єдиного визначення віртуального підприємства. Деякі 
автори приписують віртуальним підприємствам не більше ніж здатність 
використовувати інформаційні технології для ефективної спільної роботи людей, 
розкиданих по різних місцях і навіть різних континентах. Для інших це поняття 
має ширше значення і відповідає аморфній організації, що складається з 
проектних команд, які формуються з конкретною метою і можуть бути миттєво 
ліквідовані. 

У. Дэвидоу і М. Мэлоун пишуть про організацію майбутнього: 
«Зовнішньому спостерігачеві може здатися, що це структура з дуже смутними 
контурами. Зсередини фірма виглядає не менш аморфною і постійно 
перебудовується, залежно від обставин» [18, с.79-80]. 

Часто під віртуальним підприємством розуміють комп'ютерно-інтегровану 
організаційну структуру, об'єднуючу неоднорідні ресурси, розташовані в різних 
місцях. Віртуальне підприємство створюється шляхом відбору людських, 
фінансових, матеріальних, організаційно-технологічних і інших ресурсів з різних 
підприємств і їх інтеграції з використанням комп'ютерних мереж. Це дозволяє 
сформувати гнучку і динамічну організаційну систему, найбільш пристосовану до 
швидкого випуску і оперативного постачання новій продукції на ринок. Нерідко 
акцент робиться на тимчасовий характер об'єднання ресурсів у віртуальному 
підприємстві: тоді воно розуміється як міжорганізаційне гнучке підприємство, що 
створюється на обмежений період, головна мета якого – отримання вигоди 
завдяки розширенню асортименту товарів і послуг [21]. 

Проте, віртуальні підприємства, при всій їх різноманітності, володіють 
однією загальною властивістю: вони виходять з передумови, що інформаційні 
технології дозволяють людям в різних географічних крапках працювати разом, не 
дивлячись на відстані. Їх здатність спілкуватися і обмінюватися інформацією 
приводить до корінної зміни моделі ухвалення рішень: тепер уже немає 
необхідності в координації з центру. Теоретично,  віртуальна організація може у 
будь-який момент «включити» або «вимкнути» ту або іншу ділянку роботи. 

Система управління більшості сучасних традиційних підприємств має 
яскраво виражену функціональну спрямованість. Немає зацікавленості 
працівників в кінцевому результаті, оскільки система оцінки їх діяльності 
відірвана від результативності роботи підприємства в цілому; їх бачення ситуації 
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на підприємстві найчастіше не виходить за рамки підрозділів, в яких вони 
працюють; вони не орієнтовані на цільові завдання підприємства; головним 
споживачем результатів праці працівника є його керівник; надмірно ускладнений 
обмін інформацією між різними підрозділами, що працюють в рамках одного 
бізнес-процесу, приводить до великих накладних витрат. Проблемними явищами 
для сучасних підприємств є: фрагментарність процесів, які часто не описані і не 
задокументовані; у міру виконання процесу дуже часто відбувається передача 
відповідальності і ніхто не несе відповідальності за процес в цілому; як правило, 
ніхто не володіє інформацією в цілому про процес, тобто чітко не визначений 
власник процесу; не завжди зрозуміло, хто ж відповідає за кінцевий результат 
виконання процесу; недостатність або надлишок точок контролю за процесом; 
інформаційне забезпечення процесів часто неефективно. 

Впровадження концепції віртуальної організації сприяє усуненню вказаних 
негативних явищ в організації діяльності підприємства. 

Застосування даної концепції в корені міняє традиційний бізнес: місце 
роботи в офісі в строго певний час замінює працю незалежно від місця і часу; 
праця оцінюватися не по контрольованій присутності на робочому місці, а за 
фактом виконання конкретних завдань; прямий контроль еволюціонує у бік 
наставництва і коучинга; командна робота в одному місці переростає в 
гармонійне поєднання віртуальних груп; розподіл офісного простору згідно 
статусу і корпоративній ієрархії переходить в розподіл простору з позиції 
сприяння виконанню певних функцій і завдань  [22, с.23]. 

Так, якщо в 80-ті роки основними напрямами вдосконалення діяльності 
підприємств було тотальне управління якістю і застосування мінімалістських 
стратегій, направлених на оптимальне управління різними  ресурсами. У 90-ті 
роки основним гаслом були принципи реінжінірінга бізнес-процесів, направлені 
на перехід від функціональних підрозділів до бізнес-процесів, що складаються з 
автономних міждисциплінарних груп, орієнтованих на повніше задоволення 
інтересів замовників. То до кінця 90-х років і початку 21-го століття  ключовою 
темою стає перехід до віртуальних і мережевих принципів організації 
підприємств [23, с.15]. 

Згідно прогнозу британського центру соціальних досліджень, до 2020 року 
більшість малих і середніх підприємств будуть віртуальними.  І як наслідок, всі 
офісні роботи виконуватимуться через Інтернет, а вся документація і програмне 
забезпечення для бізнесу – зберігатися на сервері, розміщеному в дата-центрі 
провайдера. 

Враховуючи кардинальну різницю в традиційному і віртуальному підходах 
до організації роботи підприємств, при реформуванні підприємства з метою 
переходу до віртуального підходу, слід враховувати необхідність поетапної 
підготовки і впровадження концепції на практиці. При цьому можуть виділятися 6 
основних етапів формування віртуального підприємства: 

1. Проектування процесів. Не можна просто так сформувати оптимальну 
структуру підприємства. Необхідно спочатку збудувати і описати структуру 
бізнес-процесів і їх взаємодію, а потім вже адаптувати або вибудовувати нову 
оргструктуру, яка б ефективно підтримувала ці бізнес-процеси. Таким чином, 
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метою даного етапу є отримання командою розробників інструкції, що описує як  
повинне функціонувати підприємство. 

2. Прив'язка до ресурсів. Після закінчення цього етапу у розпорядженні 
розробників повинен бути перелік необхідних ресурсів, а для кожного ресурсу - 
перелік функцій, які він повинен буде виконувати, разом з описом входу, описом 
виходу і специфікаціями якості обслуговування. 

3. Залучення ресурсів по контрактах. Стосовно віртуального підприємства 
основний принцип на цьому етапі полягає в тому, щоб знайти ресурси поза 
структурою підприємства. Сюди входить оренда складських, довідкових, 
виробничих, складальних, бухгалтерських послуг та інше. Завданням є вибір 
якнайкращого постачальника для кожного ресурсу з урахуванням раніше 
складених специфікацій функцій. 

4. Експлуатація створеного підприємства. Метою даного етапу є здатність 
керівництва підприємства експлуатувати складний комплекс ресурсів 
підконтрольних і незалежних організацій. І найважливішу роль в цьому грають 
інструменти workflow в Internet. 

5. Моніторинг процесів. Інструменти workflow дозволяють вирішувати цю 
задачу за допомогою механізмів реєстрації, які фіксують кожну подію з вказівкою 
дати, часу і учасника. Такий докладний реєстраційний журнал забезпечує 
контроль і служить основою для моніторингу і управління якістю послуг, що 
надаються кожним суб'єктом в ланцюжку. 

6. Управління підприємством. В рамках віртуального підприємства існує 
один суб'єкт, який організовує і направляє діяльність інших. Цим суб'єктом є той, 
хто розробив і упровадив дану службу, займається її експлуатацією і маркетингом 
і є його власником [24]. 

Діяльність сучасного успішного підприємства, характеризується гнучкістю, 
мобільністю, організаційною прозорістю і орієнтацією на потреби клієнта, саме 
наявність даних характеристик дозволяє підприємствам підвищувати 
конкурентоспроможність і займати лідируючі позиції на ринку. Таким чином, 
фрагментарне або комплексне застосування концепції віртуального підприємства, 
дозволить суб'єктам господарювання сформувати імунітет до криз і ринкової 
турбулентності [25]. 

Особливістю процесу реформування вітчизняних підприємств  є той факт, 
що даний процес повинен носити комплексний характер. Оскільки підприємства, 
раніше не знайомі з ринковими правилами функціонування, повинні корінним 
чином перебудовувати свою діяльність, на базисному рівні. При цьому часто 
ігнорується важливість чіткого визначення підходу до проведення 
реструктуризації, який є найважливішою складовою планування і здійснення змін 
на підприємстві. 

У вітчизняній практиці господарювання існують різні підходи до 
проведення реструктуризації підприємств. При цьому, кожне підприємство 
залежно від середовища і особливостей його функціонування вибирає найбільш 
прийнятний підхід. 

Так, прихильники аналітичного підходу вважають, що при проведенні 
реструктурування бізнесу, надзвичайно важливим є контроль над ситуацією, що 
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складається на підприємстві, при цьому, основну роль в процесі реструктуризації, 
вони відводять аналізу діяльності підприємства на всіх стадіях проведення його 
реформування. Даний підхід до проведення комплексної реструктуризації 
підприємства ґрунтується на циклічному проведенні двох видів аналізу: 
ситуативного і структурного. 

Прихильники проектного підходу вважають, що реструктуризація 
промислового підприємства є слабо структурованою проблемою і повинна 
здійснюватися як один крупний проект і через проекти. Перші кроки, які треба 
зробити, щоб забезпечити появу програми реструктуризації у вигляді проекту, це 
добитися, щоб команда реструктуризації стала активно використовувати базовий 
принцип методу управління проектами: «Всі дані поступають у вигляді проекту». 
Як наслідок, програма реструктуризації виглядає як «Потік проектів», який також 
відображує і зміну моделі компетенції підприємства. 
 Ряд дослідників пропонують антикризові і санаційні підходи до проведення 
реструктуризації. Так в рамках санаційного підходу  пропонуються: оновлення 
виробництва в процесі санації, удосконалення програм виробничого потенціалу і 
маркетингової програми підприємства, розробляються заходи направлені на 
ліквідацію заборгованості, нерентабельних виробничих потужностей, активів, і 
інші заходи. В рамках даного підходу приділяється увага створенню гнучкої 
організаційної структури. В цілому, санаційний підхід орієнтований на три 
області реструктурування діяльності підприємства: виробничу, маркетингову і 
організаційну. 

Основною ідеєю антикризових підходів до проведення реструктуризації 
крупних промислових підприємств є прогнозування кризових ситуацій, 
моделювання і планування подальшої ефективної діяльності підприємств. 
Антикризові підходи, в більшості своїй є надуманими і часто мало реалізовуються 
в умовах нестабільного ринкового середовища. Послідовники даних підходів в 
своїх дослідженнях спираються на зарубіжний досвід і практику, що є 
неприпустимими для вітчизняної практики ведення бізнесу. 

Прихильники адаптаційного підходу вважають, що основними етапами 
процесу формування системи адаптації підприємства до ринкових умов, є аналіз 
відповідності внутрішнього середовища підприємства зовнішнім умовам 
господарювання, а також створення і використання системи моніторингу 
зовнішнього середовища. При цьому процес відповідності внутрішнього 
середовища підприємства зовнішнім умовам господарювання складається з ряду 
етапів: постановки завдання; аналізу внутрішнього середовища підприємства; 
аналізу зовнішніх умов функціонування; визначення відповідності внутрішнього 
середовища підприємства і характеристики його ринкового оточення; розробки 
необхідних внутрішніх організаційних змін, регулювання за принципом 
зворотного зв'язку; проектування основних напрямів адаптації підприємства до 
змін зовнішніх умов господарювання. 

Прихильники фінансово-організаційного підходу до реформування 
підприємств вважають, що основними напрямами реструктуризації підприємства 
є фінансовий і організаційний аспекти [26, с.3-11.]. 

У практиці управління змінами на підприємствах все більшого значення 
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набуває роль людського чинника в процесі підвищення ефективності управління 
бізнесом, що спричинило активне застосування біхевіорістського, когнітивного, 
психодинамічного і гуманістично-психологічного підходів. 

Біхевіорістській підхід. Згідно даного підходу увагу треба приділяти 
поведінці персоналу і керівництва. Мета  підходу – зміна поведінки. При цьому 
аналізуються наступні питання: Які заохочення і покарання застосовують на 
підприємстві? Наскільки вони ефективні при внесенні змін? При цьому в будь-
якому проекті по трансформації поведінки необхідно зробити декілька наступних 
кроків: 1. Визначення моделей поведінки, що впливають на діяльність людини. 2. 
Оцінка цих моделей. Як часто вони використовуються? 3. Функціональний аналіз 
моделей, тобто виявлення складників поведінки. 4. Розробка стратегії втручання – 
які заохочення і покарання слід пов'язати з поведінкою, що впливає на процес. 5. 
Оцінка ефективності стратегії втручання. 

Когнітивний підхід. Сенс когнітивного підходу полягає в наявності певної 
мети. Чим ясніше мета, тим вірогідніше її досягнення. Тому в двох ключових 
сферах: діловій активності і особистій мотивації постановка мети займає 
найважливіше місце (рис. 2) [27, с.39]. 

 
Рис.2 – Досягнення результатів  

 
- Особистий світогляд і цінності: які основні цінності співробітників, і як 

вони узгоджуються з цінностями підприємства? 
- Переконання і відносини: які обмежуючі переконання і відносини 

співробітників, і чим їх можна замінити? 
- Почуття: у якому стані співробітник діє краще всього, і як цього стану 

досягти? 
- Поведінка: що конкретно повинен робити співробітник, щоб досягти своїх 

цілей, і з чого почати? 
- Результати: яких конкретно результатів необхідно досягти співробітникам, 

і які при цьому можуть виникнути перешкоди? 
Когнітивний підхід побудований на основі біхевіорізму, проте, поведінка 

розглядається в контексті переконань, при цьому більша увага приділяється 
результатам. Суть даного підходу – розвиток позитивного мислення і постановка 
цілей, а також докладне вивчення обмежуючих переконань, що приводять до 
поведінки, приреченої на провал. 

Психодинамічний підхід заснований на припущенні, що при зіткненні із 
зовнішніми змінами людина переживає безліч внутрішніх психологічних 
проблем. Так, крива зміни і пристосування на основі досліджень В. Сатір містить 
не тільки декілька стадій, але і два ключові моменти, що зачіпають або 
просувають на новий рівень досвід індивідуума: чужорідний елемент і 
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трансформаційну ідею. Початкова стадія – підтримка статус-кво. Наприклад, у 
підприємства розвинена промислова база, яка не потребує змін, і при цьому 
присутня відносна рівновага при відносній гармонії всіх компонентів системи.  

Коли ж в систему потрапляє щось нове, положення міняється. Сатир 
називає незнайомий чинник «чужорідним елементом». Так, це може бути новий 
виконавчий директор з реформаторськими планами. Яка б не була природа 
елементу, він має вплив на людину. В результаті наступає хаос. Спочатку 
співробітник відчуває недовір'я – заперечення або емоційний ступор, не знає, що 
думати, відчувати або робити. Він намагається заперечувати зміни, іноді навіть 
подвоює зусилля, щоб зберегти колишній статус-кво, саботує нові ідеї. Колишнім 
прихильникам, таким вірним раніше, тепер не можна повністю довіряти. Людина 
не знає, до кого звернутися по допомогу. Під час хаосу в емоціях переважають 
гнів. Жах, паніка і відчай змінюються апатією і відчуттям безглуздя. Але як 
тільки трансформаційна ідея укорінятиметься, співробітник готовий до інтеграції, 
пристосовується до нових умов функціонування. Психодинамічний підхід 
корисний для менеджерів, що мають справу з реакцією персоналу на зміни. 
Розглянуті моделі дозволяють розібратися, чому люди реагують саме так, а не 
інакше і що відбувається при цьому в їх внутрішньому світі. 

Гуманістично-психологічний підхід містить декілька ключових моментів: 
Важливість суб'єктивного усвідомлення індивідуумом. Важливість 
відповідальності за положення, що створилося, або принаймні припущення, що, 
яка б не була ситуація, у людини залишається вибір, як думати, відчувати і діяти. 
Важливість людини як єдиного цілого, тобто поняття «люди» не обмежене тільки 
думками і відчуттями, не обмежено поведінкою. Людина існує в соціальному і 
культурному контекстах. 

При цьому надзвичайно корисна теорія Маслоу і розроблена ним ієрархія 
потреб. Він з'ясовував, що робить людей творчими, ефективними в роботі і житті. 
Маслоу визначив, що люди володіють природженим бажанням рости і 
розвиватися. Проте, щоб досягти самореалізації, необхідно подолати або 
задовольнити деякі потреби: 

1. Фізіологічні: голод, спрага та інші. 
2. Екзистенціальні: безпека існування, комфорт, постійність умов життя. 
3. Соціальні: соціальні зв'язки, спілкування, прихильність, турбота про 

інших і увага до себе, спільна діяльність. 
4. Престижні: самоповага, пошана з боку інших, визнання, досягнення 

успіху і високої оцінки, службове зростання. 
5. Духовні: пізнання, самоактуалізація, самовираження [27, с.55]. 

  У міру задоволення нижчих потреб, все більш актуальними стають потреби 
вищого рівня, але це зовсім не означає, що місце попередньої потреби займає 
нова, тільки коли колишня задоволена повністю [27, с.39-64]. 
  Перелічені вище підходи активно застосовуються при реформуванні 
діяльності підприємств, проте використовуються фрагментарно і зачіпають і 
частково вирішують наступні проблемні питання: Як своєчасно запобігти появі 
або подальшому розповсюдженню кризової ситуації на підприємстві? Яким 
чином грамотно і оперативно розібратися в причинах виникнення кризи? Як 
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визначити, що підприємство ліквідовувало кризу? Як правильно управляти 
підприємством після кризи? Як забезпечити підтримку з боку співробітників всіх 
нововведень? Як забезпечити творчу атмосферу і новаторську активність в 
колективі? 
  Виникнення подібних питань викликало необхідність розробки поетапного 
підходу до реструктуризації підприємства (рис.3) і введення нами в термінологію 
таких понять, як кризовий і посткризовий періоди функціонування підприємства. 

 

 
 

Рис. 3 – Структурна схема поетапного підходу 
 
Запропонований підхід базується на розділенні всього процесу реформування 

на чотири основні етапи: аналітичний, кризовий, посткризовий і 
постреструктуризаційний (контрольний), при цьому перший і другий етапи 
реформування здійснюються в кризовому періоді, а третій і четвертий в 
посткризовому. 
  Розмежування реалізації процесу реструктуризації на кризовий і 
посткризовий періоди дозволяє підприємствам структурувати процес 
реформування їх діяльності. Формальне відособлення, в рамках реформування, 
кризового і посткризового періодів, є основою і базисом розбиття всього процесу 
на етапи і відповідно орієнтиром у формуванні підетапів. 

Реалізація першого етапу – аналітичного, передбачає виявлення реального 
стану підприємства, тобто ступені «ураження» його діяльності в умовах кризової 
ситуації. 
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Далі слідують кризовий і посткризовий етапи, які тісно взаємозв'язані: так, 
виникнення кризи на підприємстві, а відповідно і кризового періоду має на увазі 
появу посткризової фази функціонування підприємства (за умови успішної 
реалізації перетворень), саме в цьому є їх нерозривний і специфічний зв'язок. 
Поза залежністю від ступеня ураження діяльності підприємства кризою, кризовий 
і посткризовий періоди при проведенні реанімації суб'єкта господарювання 
обов’язкові, і за умови успішної реалізації програми реформування, 
виглядатимуть подібно до відрізків а, b, с і відповідно а1, b1, с1 (рис.4). 

 
 

Рис. 4 – Кризовий і посткризовий періоди підприємства 
 

Припустимо, що після здійснення заходів, передбачених в рамках 
аналітичного етапу, з'ясовується, що підприємство знаходиться у фазі спаду, – в 
точці С (рис.4), яка є свого роду точкою відліку кризового періоду підприємства, 
тобто другого етапу реформування підприємства. 

Чому точкою відліку? Тому що саме з цієї миті підприємство починає 
реалізацію заходів, запланованих в рамках другого етапу реформування, 
спрямованих на фінансову стабілізацію діяльності підприємства. 

Особливістю кризового періоду (відрізок «с»), є той факт, що діяльність 
підприємства буде певний період збитковою, не виключено погіршення ситуації, 
дані події відбиватимуться на графіці у вигляді низхідної першої частини 
параболи («с»). Вплив на «глибину» параболи надаватиме такий чинник як 
оперативність: чим швидше будуть визначені причини кризи і знайдено рішення з 
її ліквідації, тим швидше наступить стабілізація діяльності підприємства. 
Протяжність даного періоду залежить від тяжкості кризової ситуації, а також від 
оперативності в розробці і реалізації стратегії виходу підприємства з кризи. 

Таким чином, основними цілями в рамках другого етапу реформування 
(управління в кризовому періоді), є нейтралізація причин, що спровокували кризу, 
стабілізація фінансової ситуації на підприємстві, ліквідація зобов'язань 
підприємства перед сторонніми організаціями. Для підприємств, що знаходяться 
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на межі банкрутства, другим етапом реформування (управління підприємством в 
кризовому періоді), є сукупність заходів щодо реанімації підприємства – санація. 

Існує безліч різних думок щодо заходів що проводяться в рамках санації: 
одні автори стверджують, що санація направлена тільки на фінансове 
оздоровлення підприємства [28, c.294], інші стверджують, що санація включає всі 
можливі заходи, направлені на оздоровлення підприємства [29, c.25]. Але, проте, 
більшість авторів [30; 31; 32; 33] сходяться на тій точці зору, що санація, перш за 
все, переслідує фінансову стабілізацію діяльності підприємства, тому її часто 
називають фінансовою санацією. При цьому основними орієнтирами фінансової 
санації є покриття поточних збитків і усунення причин їх виникнення, 
відновлення або збереження ліквідності і платоспроможності підприємств, а 
також скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного 
капіталу і формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення 
реформування підприємства на подальших етапах реструктуризації. 

На наш погляд, санація покликана забезпечити стабілізацію діяльності 
підприємства у фінансовому аспекті, а також привернути засоби, необхідні для 
подальшої реанімації підприємства. При цьому здійснюються комплекс заходів: 

- організаційно-правового характеру, направлених на удосконалення 
організаційної структури підприємства, шляхом виділення, розділення, 
перетворення або ліквідації суб'єктів господарювання; 

- підвищення якості менеджменту, що супроводжується перестановкою і 
зміною керівного складу підприємства; 

- звільнення підприємства від неліквідних активів, що супроводжується 
реалізацією, відчуженням, передачею в оренду або в державне користування 
об'єктів соціальної сфери, і інших активів, які не задіяні у виробничому процесі, 
але можуть бути відчужені на взаємовигідних умовах з метою отримання 
прибутку; 

- введення режиму жорсткої економії на витратах, що супроводжується 
скороченням непродуктивних витрат, економією на комунальних витратах, 
масовими звільненнями персоналу. 

Санація також зачіпає і виробничо-технічні аспекти діяльності 
підприємства, які грають активну роль в процесі фінансової стабілізації суб'єкта 
господарювання. У даному напрямі здійснюються наступні заходи: 

- зменшення виробництва продукції, що випускається, за допомогою 
вилучення з процесу виробництва товарів, що досягли години «Х» [12, c.216]; 

- орієнтація виробництва на випуск найбільш рентабельної продукції; 
- продаж, списання, ліквідація застарілого устаткування; 
- пошук нових партнерів, клієнтів, постачальників продукції; 
- пошук нових каналів і ринків збуту. 
При цьому весь процес санації підприємства (реалізацію другого етапу 

реструктуризації), можна розбити на три основні підетапи, а саме: проведення, 
якщо в цьому є необхідність, санаційного аудиту, розробку санаційної концепції і 
плану санації, реалізацію плану санації. 

Санація є планованим процесом, тому при її проведенні необхідний 
контроль над відповідністю реальних заходів, запланованим, і це стосується як 
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тимчасового, так і сутнісного аспекту їх реалізації. На наш погляд розробка 
системи контрольних крапок покликана вирішити проблему контролю над 
відповідністю факту плану. При цьому підприємство в процесі своєї діяльності 
проходить відрізки, які перманентно повторюються у разі досягнення окремих 
контрольних крапок. Так, за аналізом проблеми слідує постановка цілей – далі 
пошук альтернатив – прогноз і оцінка їх реалізації – ухвалення рішення – його 
реалізація – контроль – аналіз відхилень. 

Необхідно враховувати, що реалізація проекту санації не означає негайне 
відновлення прибутковості підприємства. Часто підприємство реанімуються 
поступово, тобто знаходиться в інкубаційному періоді, за яким слідує фінансова 
стабілізація. 

На наш погляд, санація не може бути короткочасною і одночасно ємким 
процесом, що включає реалізацію довгострокових цілей, таких як: підвищення 
якості продукції, оновлення устаткування, удосконалення корпоративної 
культури, розробку і проведення кадрової політики, перекваліфікацію персоналу і 
залучення досвідчених фахівців. Необхідно враховувати той факт, що фінансово 
слабкому підприємству без наявності серйозної фінансової підтримки, не реально 
здійснити подібні зміни. 

Проте, ряд авторів стверджує, що санація покликана забезпечити 
функціонування підприємства в довгостроковому періоді, шляхом модернізації і 
оновлення виробничих фондів, зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності 
виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції і 
зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції, яка 
випускається, пошуком і мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва 
[29, с.27]. 

На наш погляд, санація переслідує, перш за все, досягнення підприємством 
стану ліквідації заборгованості, за рахунок отриманого їм прибутку. Більш того, 
санація не може бути комплексною. 

Таким чином, кризовий етап є підготовчим, свого роду платформою для 
реалізації заходів запланованих в рамках посткризового етапу. При цьому 
реалізація третього етапу не можлива без відповідної фінансової і моральної 
підготовки підприємства, яка повинна бути здійснена на другому етапі 
реформування. 

Таким чином, можна стверджувати, що другим етапом, для кризових 
підприємств, є реанімація їх діяльності, тобто, ліквідація причин що викликали 
кризу і в цілому фінансова стабілізація. 

Досягнення точки Y (рис. 4) свідчить про те, що підприємство стабілізувало 
своє фінансово-економічне положення, тобто фінансовий результат від 
здійснення основної діяльності є позитивним, здійснена домовленість з 
кредиторами, налагоджуються відношення із споживачами продукції – 
підприємство перейшло в посткризовий період, і таким чином приступило до 
реалізації третього етапу реформування. 

Період посткризового управління не розглядається у вітчизняних працях і 
наукових роботах. Проте, на наш погляд, його виділення і вивчення формування 
та реалізації завдань управління підприємством на даному етапі реструктуризації 
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є актуальним для вітчизняних підприємств, які через своє функціонування в 
несприятливому ринковому середовищі схильні до частих кризових явищ. 

Посткризове управління припускає зміцнення стратегічних і фінансово-
економічних позицій підприємства, за допомогою здійснення комплексних змін, 
які спрямовані на реалізацію цілей довгострокового планування. Перетворення в 
рамках посткризового етапу покликані торкнутися всіх ключових процесів 
функціонування підприємства. 

Підприємство, яке минуло кризовий період й стабілізувало свою діяльність, 
пройшло  підготовчий другий етап (санаційний) і готово до реалізації подальших 
перетворень. При цьому важливим моментом і особливістю переходу 
підприємства від другого до третього етапів є безперервність здійснюваного 
процесу. Присутність часового лага може бути згубною для підприємства і 
поверне назад досягнуті раніше позитивні результати. Проведення 
реструктуризації повинне бути безперервним продовженням вже здійсненої 
раніше фінансової санації. При цьому перехід повинен бути плавним – 
еволюційним, і бути логічним продовженням другого етапу, на кінцевої стадії 
якого вже починається реалізація цілей довгострокового планування, 
запланованих до реалізації на третьому етапі. 
  Зміни, які були здійснені на другому етапі, знаходять своє логічне 
продовження і удосконалюються на третьому етапі реструктуризації – 
посткризовому. Підприємство, яке вже «зміцніло» з фінансової точки зору, здатне 
концентруватися на рішенні питань пов'язаних із стратегією подальшого 
розвитку, розробкою програм підвищення якості продукції, оновленням парку 
устаткування, розробкою нових видів продукції, вдосконаленням організаційної 
структури, кадрової політики і інших довгострокових аспектів політики 
управління підприємством. 
  Таким чином, основними напрямками реструктурування, на даному етапі на 
наш погляд повинні бути: уточнення функціональних стратегій і в цілому 
комплексній стратегії розвитку підприємства; пошук партнерів і ринків збуту; 
поетапна модернізація виробництва; підвищення якості продукції; підвищення 
конкурентоспроможності; пошук інвестиційних ресурсів; формування 
конкурентоздатних цін на продукцію; підвищення рівня підготовки 
співробітників;  формування внутрішньої організаційної культури; поступова 
комп'ютеризація всіх процесів управління підприємством. 
  Успішним завершенням посткризового етапу реструктуризації підприємства 
буде стабільне зростання прибутків і збалансована діяльність суб'єкта 
господарювання. Бажаний ефект від реструктурування повинен відповідати 
другій частині параболи (відрізку «с1» на рис. 4). 
   Заключним, четвертим етапом реструктуризації є контроль над досягнутими 
в процесі реструктуризації результатами, а також контроль над безперервною 
адаптацією підприємства до зовнішнього нестабільного оточення. 
   Основною умовою і особливістю проведення процесу реструктуризації на 
основі запропонованого підходу є поетапна реалізація запланованих раніше (у 
кризовому періоді) заходів щодо стабілізації діяльності підприємства, при цьому 
перше отримання прибутків або беззбиткова діяльність не повинні бути кінцевим 
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пунктом перетворень, інакше стабілізація носитиме короткочасний характер і 
знов обернеться для підприємства отриманням збитків і поверненням до стану 
кризи. Більш того, спроби ув'язки і змішення довгострокових і короткострокових 
цілей і їх одночасна реалізація, призводять до того, що процес реформування 
носить безладний і малоефективний характер. 
  Перевагами запропонованого підходу є чітке формування цільової 
орієнтації підприємства в межах кожного періоду, можливість проміжного аналізу 
і коректування подальших планів, запобігання хаотичності в процесі прийняття і 
реалізації реструктуризаційних рішень, врахування часового, людського й 
ресурсного факторів. 
  Успішне проведення поетапної реструктуризації не виключає факту 
повторного виникнення кризових ситуацій в діяльності підприємства. Завершення 
процесу реструктуризації не повинне означати припинення заходів щодо 
контролю і ліквідації локальних причин кризи. 

Реструктуризація не є надзвичайною подією в діяльності підприємства, вона 
повинна стати невід'ємною частиною господарського процесу і проводитися 
відразу, як тільки в ній виникає необхідність. А, враховуючи нестабільність 
економічної ситуації, і кризи як на макро-, так і мікрорівнях економіки, сучасним 
підприємствам необхідно прагнути до того, щоб підготовка проекту 
реструктуризації і його запуск здійснювалися в максимально можливі короткі 
терміни, і при цьому проект та програма його реалізації обов'язково враховували 
«підводні камені», які могли б виникнути в процесі реалізації змін на 
підприємстві і перешкодили б досягненню бажаного ефекту реформування. 

Сучасні підприємства під активним впливом ринкового середовища рано чи 
пізно вимушені здійснювати зміни в структурі і системі управління. При цьому 
ефективність управління змінами визначається здатністю керівництва 
здійснювати реформування без помилок, або мінімізувати їх кількість для 
швидкого виходу з кризи. 

Для більшості вітчизняних підприємств реструктуризація є вимушеною 
дією у відповідь на виникнення кризової ситуації на підприємстві, яка іноді буває 
настільки важкою, що вже пізно що-небудь міняти. Найбільш частим наслідком 
реструктуризації є скорочення кадрів і розпродаж частини активів підприємства. 
Це тяжка процедура для всіх учасників процесу реформування, яка деколи 
перетворюється на боротьбу за виживання. Але процеси зміни для сучасних 
підприємств неминучі, і вибір: банкрутство або оновленням структури і системи 
управління підприємством, стоїть перед кожним сучасним керівником. 

Реалізація проекту реструктуризації здійснюється поетапно. При цьому 
порушення послідовності або виключення етапів проекту створює тільки ілюзію 
прискорення процесу і у результаті не дає бажаного ефекту. Більш того, критичні 
помилки на кожному з етапів можуть мати непоправні наслідки, уповільнюючи 
процес змін і знищуючи раніше досягнуті результати. Необхідно прагнути до 
того, щоб підготовка проекту реструктуризації і його запуск на кризовому 
підприємстві здійснювалися в максимально короткій період і при цьому проект 
реформування і його реалізація обов'язково повинні враховувати «підводні 
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камені», які можуть виникнути в процесі реалізації змін на підприємстві і 
перешкодити досягненню бажаного ефекту перетворень. 

Попередити проблему набагато легше, ніж потім її ліквідувати, тому кожен 
керівник при розробці і плануванні впровадження проекту реструктуризації 
повинен уникати в процесі його реалізації наступних помилок: 

1. Не здійснюється робота з підготовки і залучення співробітників в процес 
реструктуризації підприємства. Реструктуризація це процес, що вимагає роботи 
над впровадженням змін від всіх співробітників підприємства. В результаті цього 
одним співробітникам доводиться змінювати характер своєї роботи, інші можуть 
втратити її. Тому, в більшості випадків, першою реакцією співробітників на зміни 
в діяльності підприємства є їх заперечення, пасивність, відсутність ініціативи і 
небажання що-небудь міняти. В результаті співробітники не міняються, 
посилаючись на зайнятість, ігнорують або не виконують доручення, не хочуть 
вирішувати проблеми, звинувачуючи в їх виникненні інших. Прагнення залишити 
все як є, швидко об'єднує працівників підприємства, і як результат керівництво 
або відступає, коли зустрічає подібний опір, або намагається безуспішно 
продовжити впровадження змін,  витрачаючи час і додаткові фінансові ресурси 
[34]. 

Тому, якщо з найперших днів не змінити відношення і переконання 
співробітників до реструктуризації, то результат реформування вже спочатку буде 
негативним. 

В даному випадку для попередження виникнення подібної ситуації 
керівництву необхідно здійснити наступні дії: 

- Регулярно інформувати співробітників про всі дії, які, були зроблені, 
робляться і робитимуться в рамках реструктуризації. І при цьому, одночасно 
залучати їх до ухвалення рішень, починаючи з найпершого етапу реформування, 
при цьому необхідно, щоб всі, кому є що запропонувати, мали можливість 
висловитися і були почуті. 

- Визначити функціональні обов'язки і розробити чіткі інструкції, що 
формулюють рамки очікуваної поведінки і виконання роботи співробітником, а 
також його роль і місце в процесі реформування підприємства. При цьому комусь 
із співробітників необхідно пояснити виникнення негативної ситуації, за умови 
відсутності змін. Іншим досить поставити надихаючу мету. Треті повинні бачити 
конкретний план дій і винагороду за досягнутий результат. 

- Звільнити співробітників, які навмисно перешкоджають впровадженню 
змін. При цьому часто у керівників велика спокуса не переконати, а поміняти 
людей. У такого рішення як мінімум три недоліки. По-перше, втрачаються 
колективний досвід і знання про бізнес, які часто є вирішальним нематеріальним 
активом. По-друге, подібне відношення не мотивує тих, що залишилися, оскільки 
показує можливий варіант їх власної долі. І по-третє, нові співробітники можуть 
опинитися гірше колишніх. 

- Ставити реальні цілі з чітким формулюванням бажаного результату, 
досягнення якого повинне обов'язково бути «відсвятковане», що є стимулом і 
мотивацією співробітників до подальшої участі в процесі реформування [35]. 
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Інакше, не отримуючи від неї зримої користі, багато співробітників починають 
активно чинити опір змінам [36]. 

- Розробити систему управління, що культивує необхідні цінності, 
винагороджує за підтримку і участь співробітників в процесі перетворень [34]. 

2. Відсутність сильної команди реформаторів. Як можуть відноситися до 
змін співробітники, якщо на чолі змін керують менеджери, які не мають у них 
авторитету, які не є наочним прикладом активної участі і відданості процесу змін 
і чи буде при цьому реструктуризація спочатку успішною? 

Створення команди однодумців на чолі з авторитетним лідером – це 50 % 
успіху [37]. Більш того, спроби здійснювати реформування не «зверху», а «знизу» 
є неприпустимим, тому що менеджери нижнього і середнього рівнів не володіють 
тією широтою поглядів на діяльність підприємства, яка необхідна для проведення 
реструктуризації. Їх досвід, в основному, обмежується знанням тих функцій, які 
вони виконують в своєму підрозділі. Вони, як правило, краще за інших 
усвідомлюють вузькі проблеми свого підрозділу, але їм важко побачити 
підприємство в цілому і визначити його слабкі місця. Менеджери середнього і 
нижнього рівнів успішно здійснюють приватні поліпшення, а не реформування 
всього підприємства [34]. 

Корінні перетворення неможливі до тих пір, поки команду реформаторів не 
поведе за собою керівник підприємства. Для успішного проведення структурної 
перебудови необхідно щоб керівник підприємства, керівник підрозділу або 
начальник відділу і ще п'ять, п'ятнадцять або п'ятдесят чоловік, прихильних ідеї 
вдосконалення роботи підприємства, працювали разом як єдина команда, будучи 
для своїх підлеглих наочним прикладом. Дана команда повинна бути дуже сильна 
своїм службовим положенням, доступом до інформації, рівнем компетентності, 
репутацією, зв'язками і здібностями керувати. 

3. Відсутність розуміння основних цілей реструктуризації і факту їх 
досягнення. Чи можливе проведення на підприємстві якісної реструктуризації, 
якщо немає чіткого бачення, стратегії, основних етапів і цілей реструктуризації, а 
головне яким повинен бути кінцевий результат, що є фактом досягнення 
бажаного? Як дізнатися, що цілі досягнуті, якщо не визначені критерії досягнення 
намічених результатів? Як довго зможуть ефективно працювати співробітники, не 
знаючи критеріїв  успішності своєї роботи? 

Крупний успіх у минулому, відсутність істотних криз, занижені нормативи, 
слабкий зворотний зв'язок із споживачами і багато що інше призводять до того, 
що співробітники, не розуміючи вимушеної необхідності перебудови, 
відмовляються докладати додаткові зусилля і не погоджуються брати участь в 
змінах. Збереження статус-кво для них переважно, тому і виникає опір ініціативам 
зверху. В результаті затягується процес реорганізації, не реалізується нова 
стратегія, скорочення робітників не веде до зменшення витрат, а програми 
підвищення якості стають формальністю, а не конкретними, такими, що 
підлягають виконанню заходами. 

Найважливішим з елементів успішної реструктуризації є реальне розуміння 
її завдань. В даному випадку також необхідно враховувати, що вузька постановка 
завдання – і план реструктуризації приречений на невдачу вже до початку робіт, 
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якщо обмежена область його дії або завдання поставлене дуже вузько. Досить 
часто зустрічається така ситуація: підприємство тільки приступає до рішення 
задачі – і тут же стикається з необхідністю реформування зв'язаних з нею функцій 
[34].  Уміння представляти і формулювати майбутнє має вирішальне значення в 
здійсненні реформування, допомагаючи направляти, ставити завдання і надихати 
людей. Не убачивши загальної мети, ради якої ухвалюються рішення, 
співробітники підприємства не зможуть самостійно вирішити навіть саме 
незначне питання без тривалих дискусій і узгоджень. Необхідність ухвалити 
просте рішення здатна викликати конфлікт, що отруює моральну атмосферу на 
підприємстві [36]. Також треба враховувати, що безліч цілей і цифр, планів, 
програм, термінів і процедур, викликають плутанину і демотивують 
співробітників, пригнічує їх ініціативу і перешкоджають адаптації процесу змін. 

Дуже часто, ключова команда обмежується однією зустріччю і розсилкою 
одного листа для передачі основних ідей і цілей реформування. Реструктуризація 
неможлива, якщо переважна більшість співробітників не будуть готові брати 
участь в процесі реформування підприємства. Але цього не відбудеться до тих 
пір, поки вони не віритимуть, що зміна можлива. 

Більш того терпіння більшості співробітників закінчитися, якщо почата 
реструктуризація не приносить незаперечних доказів і запланованих результатів. 
Якщо співробітники підприємства  не знатимуть чітких критеріїв успіху зробленої 
ними роботи, то і роботу сприйматимуть як рутинний процес по трансформації, і 
швидше за все у них ослабіє відчуття невідкладності змін і, в результаті, 
залучення до проекту буде менш результативним [37]. 

В даному випадку для недопущення подібних ситуацій керівництву 
необхідно зробити наступне: 

- Як дізнатися, що бачення або мета визначені? Якщо ви не зможете 
розповісти про них протягом п'яти хвилин і отримати зворотну реакцію, яка 
означає розуміння і інтерес, то це означає, що ви не достатньо точні і переконливі 
[37]. 

- Максимально конкретно описати цілі реструктуризації, при цьому 
враховуючи реалістичність їх досягнення (наявність необхідних ресурсів) і 
параметри успіху досягнення цієї мети. Дані дії дозволять поліпшити 
взаєморозуміння із співробітниками в плані формулювання чітких, ясних і точних  
завдань для виконання, а також чітке розуміння того, до чого необхідно прагнути, 
і чи досягнута бажана мета, чи слід святкувати маленькі, але важливі перемоги, 
коли можна винагороджувати зусилля і оцінювати проміжні результати; 

- Щоб постійно підтримувати і контролювати прагнення працівників 
підприємства брати участь в процесі реструктуризації, крім їх постійного 
інформування про стан справ, при рішенні поточних задач з ними необхідно 
обговорювати роботу, дізнаватися думку щодо впровадження проекту 
реструктуризації, цікавитися їх рекомендаціями, їх можливою незадоволеністю, 
тобто постійно отримувати зворотний зв'язок.  При оцінці роботи персоналу слід 
уточнювати, наскільки той або інший співробітник сприяє або заважає реалізації 
проекту реструктуризації [37]. 
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4. Передчасне припинення реформування підприємства. Часто досягнутий 
успіх стає приводом для повернення до звичного способу управління 
підприємством, і поступово зникають всі досягнуті раніше результати 
реструктуризації [34]. 

Зміни в житті підприємства приживаються і укоріняються лише тоді, коли 
вони стають повсякденною звичкою, способом існування на робочому місці. До 
тих пір, поки новий стиль поведінки не стане на підприємстві загальновизнаним, 
не перетвориться на норму, якої добровільно дотримуються співробітники, він 
всякий раз деградуватиме, як тільки буде припиняється процес реформування. 

Для вкорінення нових підходів в корпоративній культурі особливо важливо 
враховувати два чинники. Перший полягає в тому, щоб продемонструвати 
співробітникам як зміни поліпшать роботу підприємства і відповідно їх власну 
роботу. Якщо надати людей самим собі, як це часто відбувається, і не розкрити 
дійсне значення змін, працівники підприємства ймовірно прийдуть до 
помилкових висновків. Другий чинник полягає в тому, що для змін необхідний 
час, достатній для того, щоб сформувалося наступне покоління управлінців, що 
втілює нові підходи. При збереженні колишніх службових критеріїв роботи, що 
також буває поширеною помилкою, зміни рідко виявляються стійкими. 

Зазвичай здійснюється помилка, коли ігноруються питання корпоративної 
культури. Фінансисти, що займаються економікою, і інженери, схильні до 
аналітичної діяльності, часто сприймають норми поведінки в колективі як щось 
невизначене. І вони просто ігнорують такі проблеми, не усвідомлюючи всій 
тяжкості наслідків [36]. 

Таким чином, описані вище помилки є найбільш частими причинами 
неефективної реструктуризації підприємств, тому їх уникнення дозволить 
підприємствам зробити процес розробки і реалізації проектів реструктуризації 
більш ефективним, мінімізувати виникнення важливіших помилок, що 
перешкоджають проведенню реформування. 
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 3.4 ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ  
МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 

 
 
Стимулювання розвитку малих та середніх підприємств (МСП) – одна з 

основних передумов економічного та соціального відродження України, 
Одеського регіону зокрема в умовах кризових явищ. Як свідчить світовий досвід, 
стимулювання розвитку МСП сприяє збільшенню обсягів виробництва і реалізації 
продукції; збільшенню питомої ваги продукції, яка виробляється МСП у валовому 
внутрішньому продукті; росту надходжень до бюджетів всіх рівнів; підвищенню 
бізнес-культури та кваліфікації підприємців тощо. Питання про зростання 
ефективності стимулювання розвитку МСП постійно знаходяться в центрі уваги 
науковців, держави, різноманітних установ.  

Найважливішою умовою трансформаційних ринкових перетворень 
економіки України є здійснення науково обґрунтованих структурних соціально-
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економічних реформ, які допоможуть розв’язати цілий ряд загальних проблем, 
зокрема і тих, що стосуються становлення та подальшого розвитку МСП, 
визначення їх місця і ролі в господарському механізмі. Тому важливою складовою 
частиною на шляху створення в Україні конкурентоспроможної ринкової 
економічної системи в умовах фінансової кризи є становлення і розвиток МСП. 
Це пояснюється тим, що в умовах формування ринкових відносин при обмежених 
фінансових ресурсах МСП, які не потребують великого стартового капіталу, 
більш активні в інноваційній діяльності, сприяють створенню додаткових 
робочих місць, спроможні стимулювати структурну перебудову економіки та 
наповнити ринок товарами і послугами. Необхідність розвитку МСП 
зумовлюється також їх функціональною роллю в економіці. Тому що значна увага 
до МСП, їх успіхи й поширення в більшості країн світу, на наш погляд, пов'язані 
саме зі своєрідністю їх ролі. У країнах Заходу МСП відіграють важливу роль, 
оскільки мають чимало преваг. Світова практика переконливо свідчить, що вони 
навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою впливають на розвиток 
народного господарства, на вирішення деяких соціальних проблем. 

Узагальнюючи теоретичні дослідження та практичний досвід, можна дійти 
до висновку про те, що МСП виконують в економіці ряд важливих та 
специфічних функцій. На наш погляд, ці специфічні функції можна вивести з 
соціальної, економічної та технічної значущості МСП. 

Розвиток МСП сприяє формуванню широкого прошарку середнього класу. 
Підприємство є основним джерелом доходів деяких людей (зарплата найнятих 
робітників, прибуток власників підприємств, дивіденди акціонерів), що таким 
чином сприяє зростанню добробуту громадян країни. Слід наголосити на тому, 
що своїми податковими відрахуваннями підприємства живлять суспільні 
структури, які забезпечують фізіологічне та особисте відтворення людини. 

 Проблема становлення середнього класу має не лише суто економічне, чи 
суспільно-політичне підґрунтя. За визначенням давньогрецького філософа 
Аристотеля, в усіх державах повинно існувати, принаймні, три елементи 
суспільства: дуже багатий клас, дуже бідний клас і, обов’язково, третій – 
середній. На його думку, середній клас має характеризуватися, насамперед, 
такими визначальними рисами, як здатність заробляти на життя власною працею, 
виконання стабілізуючої функції в суспільстві та прагнення уникати соціальних 
потрясінь, а також економічною зацікавленістю у розвитку держави. З цією 
думкою можна погодитись, тому що саме середній клас є гарантом політичної, 
економічної та соціальної стабільності, демографічного розвитку суспільства, 
заробляє на життя власною справою, виконуючи стабілізуючу функцію в 
суспільстві та прагне уникати соціальних потрясінь. У більшості країн з 
розвиненою економікою середній клас є основним платником податків, він 
формує державний та місцевий бюджети, визначає поведінку електорату та 
моральні стандарти суспільства. Зростання частки економічно активного 
населення згладжує диференціацію в доходах різних соціальних груп. Сприяючи 
розвитку МСП, держава будує демократичне суспільство, пом’якшує соціальну 
напругу, сприяє демократизації ринкових відносин. 
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Також розвиток МСП сприяє зниженню кількості безробітних. Аналіз 
показав, що при заснуванні й розвитку МСП створюються й нові робочі місця при 
відносно низьких капітальних витратах, що може вести до зниження рівня 
безробіття, сприяти залученню в трудову діяльність окремих груп населення, для 
яких велике виробництво накладає певні обмеження (домогосподарки, 
пенсіонери, учні, інваліди тощо). МСП відіграє важливу соціальну роль, 
забезпечуючи самозайнятість населення, добре соціальне середовище, формує 
життєво необхідний рівень доходів, сприяє прояву ініціативи й заповзятливості 
працівників, активізує процеси стартового нагромадження капіталів для 
подальшого розвитку.     

Обмежені масштаби виробництва й невелика кількість зайнятих сприяють 
більш широкому розкриттю здібностей кожного з них, оскільки гнучка 
організаційна структура дозволяє уникнути бюрократичного гальма при 
прийнятті різних рішень, значно прискорити процес передачі наказів від 
керівника до підлеглих, що сприяє прояву духу підприємництва, ініціативи. 
Робітники МСП беруть реальну участь в управлінні виробництвом, що розкриває 
їхні вміння ризикувати, самостійно приймати рішення, нести за них 
відповідальність, аналізувати реальний стан справ на підприємстві та його 
подальші перспективи. Працівники МСП нерідко сполучають різні функції, що 
сприяє всебічному розвитку особистості, навчанню на практиці найбільш 
енергійних та підприємливих індивідуумів, які зацікавлені у результатах своєї 
праці. 

Як переконливо показала світова практика, саме МСП дозволяють 
здійснити в найкоротший термін структурну перебудову економіки  і одночасно 
сформувати надійну базу реформ – коло підприємців-власників, що через свою 
масовість значною мірою визначають економічний розвиток країни. Формування 
конкурентних відносин і послаблення монополізму надають економіці необхідної 
гнучкості. Слід зазначити, що через велику кількість МСП між ними йде 
жорстока конкурентна боротьба як усередині сектора, так і поза ним. Разом вони 
можуть скласти серйозну конкуренцію великим корпораціям. МСП обмежують 
монополізм великих підприємств, усувають диспропорції на товарних ринках 
шляхом швидкого реагування на зміни кон’юнктури, насичення споживчого 
ринку товарами та послугами. Гнучкість МСП проявляється в орієнтації МСП на 
місцеві ринки та індивідуальний споживчий попит. Тобто невеликі розміри 
підприємств, їх технологічна та управлінська гнучкість дозволяють чуйно і вчасно 
реагувати на кон’юнктуру ринку.  

МСП сприяють розвитку ринкової інфраструктури та поглибленню 
міжрегіонального й прикордонного співробітництва. Саме МСП забезпечують 
ефективний та збалансований розвиток регіонів, подолання їх депресивності, 
розвиток регіонального і місцевого господарства та ринків з орієнтацією на 
національні інтереси.  

Для великих підприємств орієнтація на невеликі місцеві ринки, незначні за 
обсягом, простором, є малорентабельною. Необхідно зазначити, що перевага 
МСП полягає в тому, що завдяки доброму знанню місцевих умов вони 
здійснюють виробництво з невеликими витратами капіталу й праці. МСП більш 
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наближені до покупців, повніше враховують їх запити, задовольняють їхні 
повною мірою. Як відомо, МСП використовують місцеві ресурси (трудові, 
матеріально-технічні, природні) для розширення виробництва споживчих товарів 
і послуг з використанням місцевих джерел сировини, відходів великих 
виробництв, забезпечують підвищення використання місцевих ресурсів, 
наближення їх до споживача.  

МСП є джерелом стабільних податкових надходжень, формують суттєву 
частку доходів місцевих бюджетів, тим самим, сплачуючи податки, сприяють 
поповненню державного та місцевих бюджетів. Також вони сприяють залученню 
фінансових коштів населення, які раніше використовувалися винятково для 
особистого споживання. Як відомо, власники малих підприємств більше схильні 
до заощаджень та інвестування. 

МСП сприяють великим підприємствам шляхом виготовлення та поставок 
комплектуючих, створення й обслуговування допоміжних виробництв. 
Загальновідомо, що МСП здатні забезпечувати великі підприємства 
комплектуючими та виробами, які невигідно виготовляти на великому 
підприємстві. Дослідження показують, що МСП також звільняють державу від 
низькорентабельних і збиткових підприємств шляхом оренди й викупу. 

Отже, можна виділити такі їх особливості: проста управлінська структура; 
відносно невеликі управлінські (накладні) витрати; обмеженість і локальність 
фінансових ресурсів; нестача знань і досвіду роботи; поєднання в одній особі 
власника підприємства і його керівника; адаптивність – зміна внутрішніх процесів 
і діяльності підприємства згідно з вимогами зовнішнього середовища за 
допомогою випереджальних заходів або зворотної реакції; здатність до швидкого 
впровадження нововведень, але низькій технічний рівень і технологічна 
оснащеність; забезпечення місцевих ринків товарами і послугами, виступаючи 
одночасно споживачем різної продукції; поєднання в межах одного підприємства 
кількох видів діяльності; низький рівень взаємодії суб’єктів малого 
підприємництва, робота в умовах максимальної самостійності, тоді як зарубіжні 
МСП працюють переважно в умовах франчайзингу, субпідряду, створюють 
підприємницькі мережі. 

Дослідження свідчить, що половина всіх нововведень ХХ сторіччя 
приходиться саме на малі підприємства, які завдяки своїм специфічним функціям 
можуть стати ефективним джерелом розвитку економіки.  

Становлення середніх підприємств створює сприятливі умови для розвитку 
наукоємної структури української економіки. На основі середніх добре 
оснащених підприємств стають можливим формування власної інноваційної бази, 
яка відповідає сучасним світовим стандартам, розробка та впровадження 
технологічних, технічних і організаційних нововведень, що сприяють розвитку 
науково-технічного прогресу, передусім, у галузі кібернетики, інформатики, 
електроніки. Прагнучи вижити в конкурентній боротьбі, МСП частіше схильні 
йти на ризик і здійснювати нові проекти, що прискорює технологічний прогрес, 
підвищує якість продукції, сприяє зростанню номенклатури промислових товарів 
та послуг, випуску наукомісткої продукції. 
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Всі функціональні властивості МСП у забезпеченні економічного розвитку 
територій на практиці реалізують одночасно і підтверджують, що їх необхідно 
розглядати як важливий чинник вирішення багатьох регіональних проблем та 
виходу з кризи.  

Отже, саме такі характерні риси МСП забезпечують їм місце в ринковому 
середовищі. Значна роль МСП свідчить про необхідність стимулювання їх 
подальшого розвитку. Завдяки своїм властивостям і перевагам МСП вносять 
істотний вклад у розвиток економіки України. Стрімкий  підйом цього сектора 
економіки повинен стати основою виходу із кризи. А розвиток економіки буде 
відбуватися швидше та ефективніше за умов, якщо буде здійснюватися 
стимулювання розвитку МСП.  

Незважаючи на ряд прийнятих останнім часом вищими органами державної 
влади й управління нормативних документів, розвиток МСП в Україні 
здійснюється в несприятливому макро- та мікросередовищі в умовах фінансової 
кризи [1]–[9]. У процесі дослідження було з’ясовано, що великий вплив на розвиток 
підприємства робить стан розвитку економіки країни. Так, період розквіту економіки 
дає підставу для підвищення ділової активності та розвитку підприємства, проте у фазі 
кризи зменшуються інвестиції в товарні запаси, відбувається відставання темпів 
реалізації продукції від темпів її виробництва, знижуються доходи господарюючих 
суб'єктів. Зниження рівня зайнятості також впливає  на розвиток підприємства, оскільки 
супроводжується зниженням попиту на товари й послуги.  

Проведений аналіз діяльності суб’єктів малого бізнесу свідчить про те, що 
значна кількість новостворених МСП не може розпочати свою роботу через 
відсутність достатнього статутного капіталу, сировини та матеріалів, власних 
площ і обладнання, практичних навичок та підприємливості працівників у 
здійсненні бізнесу. Вони відчувають проблеми виробничого характеру, труднощі 
в реалізації продукції, формуванні відповідної клієнтури. Через невеликі обсяги 
господарської діяльності деякі МСП неспроможні залучати кваліфікованих 
фахівців, наймати здібних робітників і забезпечувати їм високий рівень оплати 
праці тощо.  

Розвиток підприємств необхідно стимулювати як на зовнішньому, так і на 
внутрішньому рівні. Узагальнюючи результати аналізу факторів розвитку МСП, 
можна виділити внутрішні та зовнішні чинники. Такий підхід покладено в основу 
системи класифікації факторів розвитку підприємства, що об’єднує: зовнішні 
чинники, на які підприємство практично не має впливу (постачальники, 
споживачі, конкуренти, соціокультурне середовище, економічне середовище, 
природне середовище, науково-технічне середовище, політично-правове 
середовище, міжнародне оточення) та внутрішні, на яке підприємство може 
впливати (технологія виробництва, трудові ресурси, інноваційна діяльність). 
Відзначимо, що техніко-технологічні чинники є одночасно внутрішніми й 
зовнішніми факторами підприємства. Технологічне середовище організації має 
тенденцію до вдосконалювання, тому для розвитку підприємству необхідно 
пристосовуватися до технічних і технологічних змін, вчасно впроваджувати у 
виробничий процес нововведення й розробки в цій галузі, багато в чому визначаючи 
траєкторію розвитку підприємства. Отже, у завдання підприємства щодо його 
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розвитку повинно входити: зміцнення внутрішнього середовища; зміцнення межі між 
внутрішнім і зовнішнім середовищем; зміцнення зовнішнього середовища 
(прогнозування або вплив на нього). 

На наш погляд, важливими складовими стимулювання розвитку МСП на 
внутрішньому рівні мають бути зміни в організаційній структурі підприємства, 
впровадження підприємством інноваційних технологій та розробка політики 
розвитку підприємства.  

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що для підвищення 
ефективності стимулювання МСП необхідна активізація їхніх внутрішніх 
можливостей, істотна зміна стратегії, особливо в умовах загострення кризових 
явищ. Так, зміна організаційної структури підприємства припускає послідовні 
зміни, що ведуть від старої форми господарювання до нових змін, які 
відповідають  економічним умовам, що дозволить МСП скоротити витрати, 
перегрупувати персонал, поліпшити методи взаємодії й підвищити ефективності 
роботи із клієнтами, забезпечити ріст валових надходжень тощо. 

На основі дослідження було визначено, що збільшення обороту й зростання 
виробництва на МСП залежать від інновацій. Тобто впровадження інноваційних 
технологій стає ключовим стратегічним параметром розвитку будь-якого 
підприємства й економіки у цілому. За рахунок інновацій підприємство може 
підвищити свою ефективність і конкурентоспроможність, впровадження 
інновацій сприяє одержанню більш високого прибутку. 

У свою чергу, створення політики розвитку підприємства припускає 
формулювання цілей підприємства й вибір засобів для їхньої реалізації. 
Досягнення балансу між короткостроковими результатами (обсягом реалізованої 
продукції,  продуктивністю праці, прибутковістю бізнесу підприємства) повинно 
погоджуватися із стратегічними планами підприємства (створення політики 
розвитку підприємства, зміна організаційної структури, впровадження 
інноваційних технологій).  

Вдосконалення інтелектуальних ресурсів можна розділити на 
інформаційний та кадровий напрямок. До інформаційного напрямку відносяться 
створення, придбання та вдосконалення різних баз даних, комп’ютерних програм, 
алгоритмів, технологічних карт, інструкцій працівників тощо. А при 
вдосконаленні кадрового потенціалу необхідно підвищувати не тільки рівень 
освіти і кваліфікацію персоналу, а і здатність працівників мислити креативно, 
генерувати та сприймати нові ідеї. 

Відповідно результатами зміни організаційної структури будуть: 
оптимізація організаційно-функціональної й організаційно-управлінської 
структур підприємства, підвищення його готовності до зміни й розвитку, 
модифікація поводження людей убік  більш позитивного відношення між собою, 
забезпечення індивідуальної й групової самоповаги персоналу підприємства, 
зімкнення командних зусиль лідерів підприємства, досягнення загальної 
задоволеності від роботи, що буде виражатися в більш конкретних результатах: 
поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності виробництва, зміцнення 
положення підприємства на ринку, зниження плинності кадрів, збільшення 
прибутковості справи і т.д. Планомірний організаційний розвиток підприємства, 
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впровадження їм інноваційних технологій повинне здійснюватися на підставі  
політики розвитку підприємства, що припускає сукупність цілей, принципів, 
правил, завдань, реалізація яких дозволить досягти підприємству бажаного 
результату. На наш погляд, від того, яким чином буде побудовані кредитна 
політика й фінансування основних і оборотних коштів, залежить розвиток 
підприємства, його стабільність, прибутковість і рентабельність. 

Ми погоджуємося з думкою групи вчених [10]–[14], які вважають, що 
мікрокредитування є найбільш доступним механізмом підтримки МСП. Воно 
спрямоване на потреби малого й середнього бізнесу, який не має можливості 
користуватися послугами банків, інших кредитних організацій, не зацікавлених у 
роботі з дрібними позичальниками. Дослідження свідчить про те, що 
мікрокредитування активно розвивається останні 30 років. Виникнувши в 
густонаселених країнах Азії, воно ефективно використовувалось в Латинській 
Америці та Африці. Прикладами можуть бути «Грамін бенк» у Бангладеш, 
селянські банки: «Рак’ят» – «The Village Banks (Unit Desa) of Bank Rakyat» 
Індонезія, «БанкоСоль» у Болівії, які виросли завдяки мікрокредитуванню. Також 
існує і функціонує мережа «Райффайзен-банків», французьких «Креді-Агріколь», 
американських «Фарм Кредит Систем» та ін.  

Зазначимо, що розходження між мікрокредитуванням та іншими формами 
кредитування залежить від  розміру кредиту і величини самого підприємства, яка 
визначається обсягом реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Як правило, стаж 
роботи підприємства повинен бути не меншим, ніж 3 місяці, майновий і 
фінансовий стан має бути задовільним. Особливістю аналізу кредитоспроможності 
малого та середнього бізнесу є те, що аналізується тіньовий бізнес клієнта, отже, 
залучаються клієнти, які офіційно вважаються неплатоспроможними.  

Вирішуючи, чи видати кредит МСП, банк завжди оцінює його фінансовий 
стан з погляду ризику неповернення коштів. Проте, максимальний ліміт 
кредитування по одному позичальнику більшістю банків не встановлюється.  
Стандартизація розробки процесу кредитування здійснюється шляхом розвитку 
скорінгових технологій оцінки кредитоспроможності позичальника, які одержали 
значне поширення в західних країнах, недавно почали використатися й у нас. 
Використання скорінгу дозволяє в найкоротші періоди часу дати чітку картину 
позичальникові про ту суму кредиту, на яку він може розраховувати, та 
необхідний розмір покриття за кредитом.  

В основі скорінгу лежить анкетування потенційного позичальника, коли 
кожному пункту анкети відповідає певна кількість балів. До них відноситься 
кредитна історія позичальника (у тому числі  затримка виплат за попередніми 
банківськими кредитами, кількість дебіторів, кредиторів та ін.). Однак, у кожному 
разі кредитний експерт обов'язково виїжджає на місце бізнесу клієнта й 
проводить аналіз фінансового стану та рівня менеджменту підприємства. Отже, у 
поданні бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування  немає необхідності, 
тому що рішення про видачу кредиту приймається на підставі аналізу 
кредитоспроможності клієнта. Вся попередня процедура одержання кредиту для 
позичальника зводиться до декількох простих дій: клієнт звертається до банку, 
розмовляє з експертом, подає заявку на кредит і домовляється з експертом про 
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дату його візиту, який після проведеного на місці аналізу складає резюме клієнта. 
Якщо висновки кредитного експерта, фахівців юридичної служби та служби 
безпеки позитивні, то заявка на одержання кредиту виноситься на кредитний 
комітет, який приймає остаточне рішення про видачу позики. 

Сьогодні в Україні фінансування багатьох кредитних установ здійснюється 
також за рахунок грантів, одержуваних від організацій-донорів. Наприклад, для 
поліпшення фінансового становища МСП в Україні у вересні 1996 р. уряд 
Німеччини ініціював надання українським комерційним банкам спеціальної 
кредитної лінії  Німецько-Українського Фонду. У грудні 1998 р. Європейський 
банк реконструкції й розвитку разом з TACІS – Програмою Європейського Союзу 
й Агентством США по міжнародного розвитку (USAІ) заснували Програму 
мікрокредитування ЄБРР, що також мала своєю метою підтримку українських 
МСП. Менеджмент обох програм, які потім були об'єднані в одну загальну 
програму, здійснювався компанією ІPC, що одержала назву Програма 
мікрокредитування в Україні (ПМКУ). Банки-партнери, які одержують 
систематичну технічну допомогу, що дає їм можливість розробляти кредитні 
продукти, прийнятні для цільової групи, визначати реальну кредитоспроможності 
потенційних позичальників й оцінювати можливі ризики, а також для контролю й 
нарощування своїх кредитних портфелів.  

За весь десятирічний період роботи ПМКУ МСП України одержали близько 
575 тис. кредитів на суму більше 4,4 млрд. дол. США. Щомісяця банки-партнери 
ПМКУ видають 14 000 кредитів на суму понад 160 млн.  дол. США. Основна 
частина кредитів у поточному портфелі – це «експрес» кредити (приблизно 60 %). 
Частка мікрокредитів становить 30 %, «малих» і агрокредитів – по 5 %. У рамках 
ПМКУ фінансуються підприємства, що працюють у сфері торгівлі (76 %), 
виробництва (6 %), надання послуг (15 %) і сільського господарства (3 %). 
Середній розмір поточного кредиту одному клієнтові дорівнює 7800 дол. США, 
що є яскравим підтвердженням того, що банки-партнери послідовно підходять до 
обслуговування цієї цільової групи [15]. 

Однак, оцінити обсяги виданих мікрокредитів досить проблематично: по-
перше, даний ринок є досить молодим, ще розвивається; по-друге, деякі банки 
видають невеликі кредити за рахунок власних або притягнутих коштів (але не від 
ЄБРР і Німецько-Українського Фонду), не виділяючи їх в окрему статтю у зв'язку 
з відсутністю необхідності вести таку статистику; по-третє, градація, за якою 
позики відносять до мікрокредитів, досить розмита. Так, кількість виданих 
мікрокредитів оцінити можна, але приблизно – лише за позиками, які банки 
видали по кредитних лініях ЄБРР і Німецько-Українського Фонду. 

Проведений нами аналіз свідчить про сформовану тенденцію експансії 
закордонних банків на український ринок. Так, придбання дешевого за 
європейськими міркам системного банку з розгалуженою інфраструктурою 
дозволяє закордонній фінансовій установі відразу зайняти значну частку 
банківського ринку України, що надає можливість розміщувати відносно недорогі 
кошти в масовому сегменті з високою нормою прибутку, оскільки ставки 
кредитування в Україні значно вище середньоєвропейських.  
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Дослідження діючої практики банків свідчить про активізацію діяльності 
іноземних банків, які можуть використати більш дешеві кредитні ресурси і 
відповідно пропонувати більш низькі процентні ставки. Підкреслимо, що іноземні 
банки, які приходять на вітчизняний ринок, володіють сучасними технологіями, 
штатом кваліфікованих фахівців, сприяючи якнайшвидшому розвитку ринку 
банківських послуг, залученню додаткових коштів в українську економіку. Багато 
комерційних банків Одеського регіону (філії «Укрсоцбанку», «Райффайзен Банк 
Аваль», «Прокредітбанк», «УкрСиббанк», «ОТП Банк» та ін.), незважаючи на 
законодавчу неврегульованість механізму мікрокредитування, активно працювали 
з МСП.   

Більшість банків крім кредитів у гривнях та доларах  видавали кредити в 
євро, а деякі банки пропонували своїм клієнтам досить дешеві кредити у 
швейцарських франках, але в цьому випадку позичальники брали на себе валютні 
ризики через зміни безготівкового курсу. Проте, в умовах фінансово-економічної 
кризи банки припинили видавати кредити в іноземній валюті через зростання 
ризиків неповернення кредитів.  

Проведений нами аналіз процентних ставок за кредитами у національній 
валюті та ринка кредитування дозволив виявити такі тенденції: до жовтня 2008 р. 
зниження ставок  кредитування (16,8 % на кінець вересня 2008 р.), в той час, коли 
в умовах фінансово-економічної кризи ставки за кредитами зросли до 28 % у 
національній валюті, що є негативним моментом для МСП. Отже, МСП 
стикаються з високими процентними ставками за кредитами, з обмеженим 
доступом до кредитних ресурсів, що, у свою чергу, гальмує їх розвиток.  

Результати дослідження свідчать про те, що, враховуючи скорочення бази 
фінансування, банки змушені зменшувати розмір своїх активів в умовах 
фінансово-економічної кризи. Як наслідок, кредитний портфель банків 
скорочується. Враховуючи постійний відтік депозитів та широкомасштабне 
знецінення гривні, банки стикаються з зростанням ризику втрати ліквідності. 
Частка проблемних (сумнівні та безнадійні) кредитів постійно зростає з 
четвертого кварталу 2008 р. Так, станом на січень 2009 р. загальний обсяг 
проблемних кредитів становив 18,8 млрд. грн., що на 170 % більше порівняно з 
показником 2008 р.  

Отже, доступ МСП в умовах фінансово-кредитної кризи до кредитних 
ресурсів є обмеженим. Більшість вітчизняних банків з жовтня 2008 р. 
призупинили кредитування малого та середнього бізнесу та підняла процентну 
ставку за існуючими кредитами, що важким тягарем лягло на плечі підприємців. 
Деякі банки у зв’язку з фінансовою кризою надають кредитні канікули 
підприємствам, йдуть на зниження процентної ставки за кредитами на певний 
проміжок часу, роблять реструктуризацію та капіталізацію наданих кредитів, 
переводять борг на більш заможних клієнтів, щоб запобігти виникненню 
проблемної заборгованості у позичальників. 

Так, криза банківської системи загострила суперечності між потребами МСП 
у дешевих кредитах і можливістю банків у їх наданні. Отже, виникає необхідність 
удосконалення ефективності кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування 
та іншої фінансово-економічної підтримки МСП.  
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Для того, щоб ринок мікрокредитування міг нормально функціонувати і 
розвиватися, необхідно вирішити багато теоретичних, методичних та практичних 
проблем, які проявились саме в умовах кризи. Кредитні ресурси для МСП повинні 
бути доступними, довгостроковими, беззаставними. Порядок видачі мікрокредитів 
повинен бути максимально спрощеним. Необхідно підвищити відповідальність 
МСП за використання наданих коштів. МСП необхідна прозорість умов 
кредитування, довгострокові кредити зі зниженою процентною ставкою й 
мінімумом комісій, мінімальні витрати, пов'язані з одержанням кредиту, гнучкий 
графік з урахуванням сезонності бізнесу, можливість відстрочки погашення тіла 
кредиту, більш лояльні підходи до нотаріального оформлення угод і страховок, 
можливість надання вибору страхової компанії клієнтом самостійно. 

З метою розширення можливостей доступу МСП до джерел фінансових 
коштів для їх розвитку необхідно сприяти створенню кредитних кооперативів, 
товариств взаємного кредитування, інших небанківських кредитних інститутів, 
що надають кошти під інвестиційні проекти МСП. Необхідно орієнтувати органи 
державної підтримки МСП на більш тісну взаємодію з недержавними фондами, 
агенціями, іншими структурами їх підтримки. Зазначимо, що велике значення має 
розробка нових банківських продуктів для МСП на основі активних операцій 
банків. 

Ми пропонуємо наступні положення, які можуть поліпшити доступ МСП до 
кредитних ресурсів кредитних установ і сприяти вдосконаленню кредитних 
відносин: 

- процедура формування кредитної документації в кредитних установах 
повинна бути максимально спрощена (звичайно, не на шкоду самим кредитним 
установам); 

- кредитні установи повинні надавати підприємцям повний перелік 
документів, необхідних для одержання кредиту й методологічні рекомендації для 
їхньої підготовки й оцінки. На цьому етапі підприємці повинні одержати якісну 
інформацію про перспективи одержання кредиту. Так, подальший розвиток 
скорінгових технологій оцінки кредитоспроможності позичальника в комерційних 
банках дозволить в найкоротші періоди часу дати чітку картину позичальнику про 
ту суму кредиту, на яку він може розраховувати та про необхідний розмір 
покриття за кредитом. Українським банкам необхідно удосконалити  методологію, 
процедуру, управління процесом видачі й супроводження кредитів МСП, 
підвищити кваліфікацію персоналу, здатного вирішувати ці завдання. 

В умовах фінансово-економічної кризи банками повинна бути розроблена і 
впроваджуватися схема активної реструктуризації для МСП. Тому що основна 
проблема, якою стурбовані всі підприємства під час кризи, – як виконати 
зобов'язання за існуючими кредитами, у той час коли питання розвитку й 
додаткового фінансування відходять на другий план, оскільки позичальник 
вирішує питання: виживе його бізнес, чи ні?  

Таким чином, ефективним рішенням у даній ситуації стане досягнення 
домовленостей за існуючими кредиторами про зміну умов погашення 
заборгованості. Не існує єдиного плану щодо реструктуризації – це індивідуальна 
робота, у якій необхідно відштовхуватися від сформованої ситуації, при цьому 
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важливо правильно оцінювати розміщення сил, можливі ризики й перспективи 
різних варіантів дій.  

Серед найважливіших аспектів щодо проведення активної реструктуризації 
банками є сегментація існуючих позичальників – МСП. Так, більшість банків 
сегментують клієнтів за такими параметрами, як оцінка кредитоспроможності 
позичальника, ухилення від сплати за кредитами, розмір заборгованості та не 
застосовують ніяких дій, поки не з’явиться видимі симптоми скрутного 
становища підприємства. Це означає, що менеджери малого та середнього 
бізнесу, відділення банків і регіональні філії повинні відігравати активну роль у 
підтримки зв’язків зі своїми клієнтами та запропонуванню реструктуризації.  

Банкам необхідно використовувати таку додаткову інформацію щодо 
класифікації існуючої клієнтської бази МСП для запобігання скрутного 
становища у позичальника: поточна чи попередня негативна кредитна історія 
підприємства в інших кредитних установах; раптова зміна підприємством 
користування своїми кредитними лімітами; виділення підприємств, що працюють 
у галузях, які зазнають найбільший вплив фінансово-економічної кризи. Подібна 
активна реструктуризація дає переваги, як позичальникам, так і самим банкам. 
Так, позичальники, які попали у скрутне становище, отримують рішення для 
виходу із складної ситуації, банк зберігає добрі відносини з клієнтами, свій імідж, 
резерви на покриття прострочених кредитів утримуються на прийнятному рівні і 
зберігається потік прибутків від клієнтів. 

Перспективними, але поки що  мало освоєними інструментами підтримки 
МСП, є лізинг, проектне фінансування, овердрафтне кредитування, факторинг 
тощо. Зазначимо, що овердрафтне кредитування та факторингове обслуговування є 
одними з методів кредитування обігового капіталу. Однак, для фінансування 
капітальних витрат необхідні інші форми кредитування.  

У роботах учених підкреслюється, що лізинг є ефективним засобом 
постійного оновлення виробничих фондів і підвищення конкурентоспроможності 
підприємств [16], [17]. Світова практика здійснення лізингових операцій свідчить 
про те, що в умовах економічної кризи, подібної до тієї, що виникла в Україні, 
коли практично зупинилося фінансування оновлення основних засобів, де 
більшість основних фондів характеризується високим ступенем зношеності у 
зв’язку із недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням 
виробництва, цей метод фінансування є найбільш доцільним і мобільним, а, отже, 
може сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України. 

У 1997 р. лізингове законодавство набуло реальних рис, був прийнятий 
Закон «Про фінансовий лізинг» [18]. В Україні виділяють два види лізингу – 
фінансовий і оперативний. Оперативний мало в чому відрізняється від оренди, яка 
призупиняється по закінченні дії контракту про оренду. За допомогою цього виду 
лізингу орендується устаткування, яке має високі темпи морального зносу. 
Фінансовий лізинг передбачає повну виплату лізингоотримувачем вартості 
устаткування з передачею йому права власності. Об'єкт лізингу перебуває на 
балансі лізингової компанії, лізингові платежі відносяться до валових витрат. 
Існує можливість попередньої домовленості на заміну об'єкта лізингу після 
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закінчення його строку на етапі підготовки контракту. Фінансові зобов'язання 
відображаються на балансі клієнта. 

Лізинг створює економічні вигоди всім учасникам лізингової операції. Так, 
підприємству-постачальнику гарантуються збут продукції і своєчасне одержання 
грошових коштів для здійснення розрахунків з бюджетом, робітниками і 
направлення їх на розвиток виробництва тощо. Отримавши об'єкти в лізинг,  
лізингоодержувач має можливість розширення й відновлення основних фондів без 
відволікання значних сум оборотних коштів, оскільки він зараховує об'єкт лізингу 
на свій баланс і амортизує, що дозволяє оптимізувати оподатковування. 
Лізингоодержувач отримує податковий кредит відразу на всю вартість об'єкта 
лізингу. Відсотки по фінансовому лізингу не обкладаються ПДВ і відносяться в 
повному обсязі на валові витрати. Лізингоодержувачем не залучається додатковий 
позичковий капітал, і в його балансі підтримується оптимальне співвідношення 
власного й позичкового капіталів. 

Лізингоодержувач отримує безкоштовну розстрочку на весь період лізингу 
за витратами, пов'язаними з обслуговуванням предмета лізингу. Так, лізингові 
послуги банки Одеського регіону здійснюють через лізингові компанії «Рента», 
«Універсальна лізингова компанія», «Перша фінансова лізингова компанія»,  
«Главлізинг», «Українська лізингова компанія», «Прем’єр-Капітал МТБ», 
«Лендліз», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ін.  

Одержання кредитних ресурсів при існуючих банківських процентних 
ставках для більшості МСП є досить дорогим. Проте, одним із інструментів 
стимулювання розвитку МСП є проектне фінансування – це довгостроковий кредит, 
умовами якого передбачене погашення кредиту за рахунок надходження коштів, 
отриманих від впровадження проекту. За допомогою проектного фінансування 
позичальники одержують можливість здійснити модернізацію або реконструкцію 
діючого виробництва продукції (надання послуг), організувати виробництво нової 
продукції (надання послуг), здійснити комплексне фінансування довгострокових 
інвестиційних проектів для досягнення стратегічних цілей підприємств.  

Сутність проектного фінансування полягає в тому, що об'єктом вкладення 
коштів банку є конкретний інвестиційний проект, а не вся виробничо-господарська 
діяльність підприємства. Проектне фінансування може використати і приймати різні 
варіанти й комбінації стандартних кредитних продуктів для бізнесу, або інші форми 
й види кредитування малого бізнесу, такі як: кредитна лінія (для фінансування 
інвестиційних проектів); комерційний кредит (для поповнення оборотних коштів і 
формування первинного оборотного капіталу); фінансовий лізинг; синдиковане 
кредитування (пов'язане із залученням банку-агента) та ін. При цьому банк може 
виступати як організатор проекту, фінансовий консультант і соінвестор. Ризик 
проектного фінансування полягає в тому, що підприємство може витратити на 
розгляд банком документів до півроку і одержати відмову. Такий вид кредиту 
надають не всі банки. 

Зазначимо, що використання овердрафта дозволяє МСП вирішувати 
проблему фінансування короткострокової заборгованості в періоди, коли витрати 
тимчасово перевищують надходження грошей на рахунок. Відсотки за нього 
встановлюються вищі, ніж за звичайний кредит. Водночас, овердрафт – найбільш 
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проста й зручна (як для комерційного банку, так і для клієнта) форма фінансування 
його поточних потреб, оскільки за основу розрахунку ліміту кредитування беруть 
надходження коштів  від поточної діяльності підприємства на його розрахунковий 
рахунок. Основними перевагами овердрафту перед іншими кредитними продуктами 
банку є: досить проста процедура надання кредиту (скорочений перелік документів, 
необхідних для розгляду заявки); простота одержання кредитних коштів; 
можливість одержання кредиту без забезпечення в межах розрахункового 
бланкового ліміту кредитування; автоматичне погашення кредиту й відсотків за 
рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта; можливість щомісячного 
перегляду ліміту кредитування. Проте, проведене дослідження свідчить про 
високий рівень процентних ставок по овердрафту.   

Крім овердрафтного кредитування МСП банки здійснюють їх факторингове 
обслуговування, що дозволяє значно поповнити оборотні кошти, забезпечити 
зростання продажів і ліквідувати касові розриви. Загальновідомо, що в основі 
факторингу лежить купівля банком або факторинговою компанією рахівниць-
фактур клієнта на певних умовах. Так, сучасний факторинг являє собою комплекс 
фінансових послуг, які надаються клієнтові фактором в обмін на поступку 
дебіторської заборгованості, що включає фінансування поставок товарів, 
страхування кредитних ризиків, облік стану дебіторської заборгованості, регулярне 
надання відповідних звітів клієнтові, а також контроль своєчасності оплати й 
роботу з дебіторами. На основі зробленого дослідження ми дійшли висновку, що, 
факторинг являє собою довгострокову програму фінансування оборотного капіталу, 
а договір про факторингове обслуговування підписується на досить тривалий 
термін. Відстрочка платежу варіюється від 7 до 90 днів, але в окремих галузях може 
бути й більш тривалою.  

Одна з переваг факторингу полягає в тому, що постачальник, відразу 
одержавши від банку більшу частину платежу за відвантажений товар, може надати 
покупцеві у два рази більш тривалу відстрочку без шкоди для своєї рентабельності. 
Завдяки цьому він значно підвищує конкурентоспроможність і одержує можливість 
збільшити обсяги продажів. Крім цього, використання схеми факторингу дає 
підприємству прискорення розрахунків і розвиток бізнесу. За його допомогою, 
підприємство, продаючи товар з відстрочкою платежу, відразу ж одержує більшу 
частину виторгу. До того ж, можливість діставати кошти за поставкою відразу після 
відвантаження за рахунок банку дозволяє запропонувати покупцеві більш пільгові 
умови купівлі (наприклад, підвищити ліміт товарного кредиту або збільшити 
відстрочку платежу та ін.). Це, у свою чергу, приводить до росту обсягів збуту 
підприємства наявним покупцям і залучення нових.  

Однак, перехід на факторинг МСП має специфічні труднощі: далеко не всі 
учасники ринку знайомі з ним, тому повідомлення про те, що постачальник 
здійснив переуступку боргу, часто викликає негативну реакцію дебітора. До того ж 
ряд українських банків, що освоюють послуги факторингу, висуває підвищені 
вимоги до дебіторів, проводять їх ретельну перевірку, вимагають надання 
численних документів, що відлякує потенційних клієнтів. 

Як правило, українські підприємства мало використовують 
загальноприйняті у світовій практиці методи управління дебіторською 
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заборгованістю за допомогою факторингу. Управління дебіторською 
заборгованістю обмежується лише її обліком, що призводить до втрати 
фінансових ресурсів підприємства та зменшує ефективність управління ними. 
Послугами факторингу в Україні сьогодні користується невеликий відсоток 
компаній.  

Факторинг має багато переваг перед традиційним фінансуванням. 
Беззаставне фінансування поставок товару або надання послуг, що не потребує 
оформлення великої кількості документів, а також затрат на оформлення застави 
та страхування. Користуючись факторинговим обслуговуванням, підприємство-
постачальник може працювати з покупцями на умовах відстрочки платежу за 
товари та послуги, отримуючи при цьому можливість збільшення обсягів 
реалізації, має захист від можливих втрат у разі несвоєчасної оплати покупцями за 
контрактами, оскільки факторингове обслуговування передбачає контроль 
своєчасності оплати товарів і послуг згідно з контрактом. 

Аналіз практики кредитування підприємств показав, що необхідний 
розвиток нетрадиційних форм кредитування. Так, доцільно використовувати таку 
схему кредитування МСП, як венчурне фінансування. Зазначимо, що не існує 
єдиного визначення венчурного капіталу. У загальному вигляді його можна 
охарактеризувати як економічний інструмент, що використовується для 
фінансування підприємства з метою його розвитку, захоплення або викупу 
інвестором при реструктуризації власності. Інвестор надає підприємству 
необхідні кошти шляхом вкладення їх у статутний капітал і/або надання кредиту. 
За це він одержує обговорену частку (необов'язково у формі контрольного пакета) 
у статутному фонді компанії, що він залишає за собою, поки не продасть його і не 
одержить належний йому прибуток. Довгострокові вкладення здійснюються не 
тільки у грошовій формі, але й шляхом надання конкретної допомоги.  

Венчурне фінансування стосується МСП у наукомістких галузях економіки, 
де вони спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та інженерних 
розробках. Воно має такі характеристики: фінансові кошти вкладаються у 
венчурний бізнес без матеріального забезпечення і без гарантій, при цьому 
інвестори ідуть на великий ризик; передбачається обов`язкова пайова участь 
інвестора у статутному капіталі фірми в прямій чи опосередкованій формі (не 
більше 50 %); кошти надаються на довготривалий термін на безповоротній основі, 
тому в більшості випадків інвестори чекають 3-5 років, щоб упевнитися в 
перспективності вкладень; передбачається активна участь інвестора в управлінні 
підприємством, яке фінансується. Отже, венчурне фінансування може 
здійснюватися у формі партнерства, корпоративного фінансування через фонди, 
створені на державні кошти для підтримки МСП. 

Проведене дослідження свідчить про те, що основною формою реалізації 
державної політики за кордоном щодо стимулювання розвитку малого бізнесу є 
державні програми. У розвинутих країнах існують численні цільові програми з 
підтримки й розвитку МСП, в яких формуються цілі й напрямки допомоги їм у 
вигляді комплексу програмних заходів, підкріплених відповідними матеріальними, 
інформаційними, фінансовими, кадровими й іншими ресурсами. Програми 
підтримки малого підприємництва існують і в Україні.  

214



 

Зазначимо, що державна фінансова  допомога  МП в Україні проводиться в  
рамках  державних  цільових  програм  підтримки малого підприємництва за 
рахунок бюджетних коштів. Фінансове забезпечення реалізації державної 
політики  у сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до 
своєї   компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки  
підприємництва, на регіональному рівні – регіональні фонди підтримки  
підприємництва, на місцевому рівні – місцеві фонди підтримки підприємництва. 

Слід зазначити, що одним з механізмів використання цих інструментів є 
Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, яка є 
комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо 
вирішення проблем розвитку малого підприємництва.  

Очікуваними результатами реалізації Національної програми сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні є прискорення розвитку малого   
підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення 
його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем, сприяння  
структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості МСП, 
зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення  
внеску малого підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази 
регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення  
вітчизняного ринку товарами та послугами. Такі спеціалізовані установи мають 
можливість надавати фінансово-кредитну підтримку суб’єктам малого 
підприємництва і більш кваліфіковано оцінити та відібрати інвестиційні проекти 
підприємців з метою їх підтримки на пільгових умовах, здійснювати моніторинг 
подальшого впровадження бізнес-проектів та їх результативності.  

Так, фінансування національної програми сприяння розвитку малого 
підприємництва в України за 2001-2009 рр. представлене на рис. 1 [20, с.177]. 

  
       Млн. грн.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.  11  ––  ФФіінансування національної програми сприяння розвитку малого 
підприємництва в України за 2001-2009 рр. 

 
Наведена діаграма свідчить про досить низький рівень фінансування 

програми. Отже, такі програми та фонди не можуть бути дієвими інструментами 
фінансової підтримки МСП, що пов`язано з незначними фінансовими  
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можливостями,  викликаними  обмеженими  ресурсами бюджетної системи 
країни.  

На рис. 2 показана діаграма, що характеризує динаміку обсягів 
фінансування регіональних програм з місцевих бюджетів [20, с.131]. Вона 
свідчить також про поступове зростання фінансування регіональних програм з 
місцевих бюджетів на  45,75 млн. грн. (в 25,2 рази) за період 2000-2007 рр., проте 
ці обсяги є явно недостатніми для стимулювання розвитку МСП. 
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Рис. 2 – Обсяги фінансування регіональних програм України з місцевих 
бюджетів 

 
Розглянемо структуру фактичного фінансування регіональних програм (рис. 

3) [20, с.133].  
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Рис. 3 – Структура фактичного фінансування регіональних програм у 2007 р. 
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Наведена на рис. 3 діаграма свідчить про те, що найбільшу питому вагу 
займає компенсація за банківські кредити (72,5 %), а фінансування на поворотній 
основі,  пільгове кредитування інвестиційних проектів МСП склало лише 7,56 %. 
Отже, фінансування програм підтримки підприємництва вимагає великих коштів, 
у той час, коли на платній основі МСП надається невелика частка коштів. 

Станом на 01.01.2009 р. кількість фондів підтримки підприємництва в 
Одеському регіоні склала 10 одиниць. Зазначені фонди є неприбутковими 
організаціями. Кошти українських фондів (Український фонд підтримки 
підприємництва, Державний інноваційний фонд), регіональних та місцевих 
фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів і 
коштів, одержаних від приватизації державного та відчуженого комунального 
майна, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі  іноземних, 
та інших коштів. Так, за період 2003-2007 рр. регіональними фондами підтримки 
підприємництва була надана фінансова допомога 1871 суб’єктам малого та 
середнього підприємництва на загальну суму 38791 тис. грн.  

Джерелами їх фінансування є: цільові кошти міського та районних 
бюджетів, фінансова діяльність фондів підтримки підприємництва, кредити 
комерційних банків та кредитних спілок, вітчизняні та іноземні інвестиції, власні 
кошти підприємців. Фінансова підтримка  малого  підприємництва  здійснюється  
фондами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру. 
Так, кошти Державного інноваційного фонду України формуються за рахунок 
бюджетних асигнувань, обов’язкових відрахувань підприємств, а також 
добровільних внесків юридичних та фізичних осіб.  

На регіональному рівні механізмом реалізації державної підтримки 
національного малого підприємництва є регіональні програми, які являють собою 
взаємопов'язаний за ресурсами, виконавцями і термінами здійснення комплекс 
соціально-економічних, організаційно-господарських, виробничих, інформацій-
них та інших заходів, що забезпечують ефективне вирішення завдань у сфері 
розвитку малого підприємництва.  

Так, в Одеському регіоні було прийнято ряд програм щодо підтримки й 
розвитку малого підприємництва, у тому числі й «Програму розвитку малого 
підприємництва в Одеській області на 2009-2010 роки» [21], якою передбачено 
проведення заходів з упорядкування нормативно-правового регулювання 
підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, 
ресурсного й інформаційного забезпечення, сприяння подальшому формуванню 
інфраструктури малого підприємництва.  

Зазначимо, що з обласного бюджету Одещини на виконання регіональних 
програм розвитку малого підприємництва протягом 1999-2001 рр. було виділено 
2700 тис. грн., у 2002 р. – майже 4 млн. грн. Згідно з «Програмою розвитку малого 
підприємництва в Одеській області на 2009-20010 роки» на дані цілі було 
виділено 5320 тис. грн., у тому числі у 2009 р. – 2305 тис. грн., у 2010 р. – 3015 
тис. грн. Однак, на реалізацію «Програми підтримки малого підприємництва в м. 
Одесі на 2007-2008 роки» з бюджету міста було виділено лише 400 тис. грн., у 
тому числі в 2007 р. – 200,0 тис. грн., в 2008 р. – 200,0 тис. грн. 
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 Також згідно з «Програмою розвитку малого підприємництва в Одеській 
області на 2009-2010 роки» передбачається часткове відшкодування з обласного 
бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого 
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів в Одеській області. Обсяги 
фінансування такого відшкодування процентних ставок за кредитами на 2009 р. 
складає 300 тис грн., на 2010 р. – 500 тис. грн. А обсяг фінансування бізнес-
проектів суб’єктів малого підприємництва на зворотній конкурсній основі складає 
1000 тис. грн. у 2009 р. і 1500 тис. грн. у 2010 р., що є явно недостатнім.  

Для фінансування програмних заходів щодо стимулювання розвитку МСП 
залучаються також кошти міжнародних фінансових організацій: Європейського 
банку реконструкції та розвитку, Фонду «Євразія», Міжнародної фінансової 
корпорації, Агенції США з міжнародного розвитку. Загальний бюджет останньої 
становить близько 10 млн. дол. США на рік та складається із грантів і 
пожертвувань від американських, європейських і російських державних та 
благодійних фондів, програм технічної допомоги приватного бізнесу й 
міжнародних організацій. Приватний Фонд «Євразія» здійснює свою діяльність за 
підтримкою Агенції США з міжнародного розвитку й інших фінансових донорів. 
Фонд «Євразія» підтримує локальні ініціативи в сфері цивільного суспільства, 
розвитку приватного підприємництва, суспільного керування й політики. З 1993 р. 
Фонд виділив 7300 грантів на загальну суму понад 150 млн. дол. США в 12 
колишніх республіках СРСР [22]. 

Однак ці програми та фонди ще не стали дійовими інструментами 
фінансової підтримки МСП, що пов`язано з незначними фінансовими  
можливостями,  викликаними обмеженими ресурсами бюджетної системи. 
Необхідно зазначити, що виконання регіональних програм повною мірою 
можливе лише за умови стабільності їх фінансування. Отже, враховуючи сучасні 
потреби малого бізнесу, найбільш актуальними заходами регіональних програм є 
такі, що спрямовані на фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва. 

Отримані дані свідчать про те, що державі потрібно збільшити обсяг коштів 
для підтримки МСП. На наш погляд, один із стимулів їх успішного 
функціонування та розвитку – це здешевлення кредитів МСП на пільгових умовах з 
компенсацією різниці частини процентних ставок за рахунок бюджетних коштів. 
Однак, необхідно підкреслити, що така схема вимагає великого обсягу бюджетних 
коштів і внаслідок цього повинна використовуватися для підтримки певних 
проектів, критерії відбору яких необхідно чітко визначити й обґрунтувати. Для 
реалізації даних напрямків доцільно залучити не тільки кошти державного 
бюджету, а при необхідності й іноземний капітал. Фонди підтримки 
підприємництва повинні більш активно сприяти залученню приватних вітчизняних і 
іноземних інвестицій до реалізації виробничих та інноваційних проектів 
стимулювання розвитку МСП. Отже, основним  напрямком використання 
державних ресурсів повинно стати не виділення прямих інвестицій, а страхування 
й надання гарантій державою повернення кредитів. Джерелом формування такого 
гарантійного фонду можуть бути кошти регіонального бюджету на відповідний 
фінансовий рік, передбачені на розвиток і підтримку МСП. Реалізація зазначених 
заходів може бути здійснена на основі створення регіонального гарантійного фонду, 
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основними завданнями якого є: розширення доступу МСП до кредитних ресурсів 
банків та інших фінансових структур; забезпечення можливості надання гарантій 
при одержанні кредитів більш широкому колу МСП, що не мають майнової 
можливості для надання власних гарантій. 

Потребує вирішення проблема створення діючого мотиваційного механізму 
залучення вітчизняних і закордонних інвестицій у сферу МСП, що функціонують 
на інноваційній основі у сфері виробництва. На наш погляд, залучення коштів  
необхідно здійснювати на підставі окремих угод, договорів, контрактів, залучення 
кредитних коштів іноземних кредитних ліній і міжнародної технічної допомоги 
для розвитку МСП на умовах часткового фінансування із залученням бюджетних 
коштів. Необхідно розвивати пільгове кредитування МСП через недержавні 
органи сприяння розвитку підприємництва, активізувати діяльність щодо 
залучення грантів, кредитів та інвестицій із закордонних фондів, передбачити 
використання державних кредитних ліній, впровадити порядок кредитування 
МСП комерційними банками під гарантії бюджетних коштів. Низка проектів, 
спрямованих на підтримку МСП, може фінансуватися з бюджету  міста за 
рахунок кредитів, виділених містом. Також необхідно забезпечити формування 
діючого мотиваційного механізму залучення вітчизняних і закордонних 
інвестицій в сферу МСП, що функціонують на інноваційній основі в сфері 
виробництва. Зазначимо, що один з найбільш перспективних напрямків фінансової 
підтримки малого підприємництва – забезпечення його державними замовленнями. 

Також є ще один різновид підтримки МСП: утворення й функціонування 
кредитно-гарантійних установ, спілок взаємного кредитування, інших 
небанківських кредитних інститутів, що надають обігові кошти під інвестиційні 
проекти МСП. Це відкриє можливість МСП одержувати дешеві мікрокредити й 
консультаційні послуги.  

Активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню 
основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел 
фінансування інвестицій і розвитку малого та середнього бізнесу завдяки більшій 
доступності лізингових операцій порівняно з іншими інструментами запозичень. 
Окрім того, розвиток лізингу та здешевлення лізингових платежів з боку держави 
стимулюватимуть підвищення ефективності кредитної політики банків у 
результаті створення конкурентного середовища між джерелами фінансування та 
розвиток організованого вторинного ринку багатьох видів техніки. 

Іноземні країни для сприяння розвитку підприємництва залучають кошти не 
ззовні, а за рахунок їх мобілізації на внутрішньому ринку, використовуючи 
систему пільг і державної допомоги. На наш погляд, завдяки зниженню 
податкового навантаження й спрощеного механізму адміністрування сплати 
податків можуть бути створені сприятливі умови самозайнятості працездатного 
населення і зменшене соціальне напруження в країні без витрат бюджетних 
коштів за рахунок створення додаткових робочих місць.  

Пільгове оподатковування є дієвими чинниками забезпечення розвитку 
МСП. Податкове регулювання здійснюється шляхом змін і встановлення 
відповідних елементів податків та зборів. Податкова політика  повинна 
забезпечувати вирішення двох питань: установлення оптимальних податків, які не 
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будуть стримувати розвиток МСП та будуть забезпечувати надходження до 
бюджету коштів, достатніх для задоволення державних і соціальних потреб. 

Так, сучасна система оподаткування в Україні являє собою комбінацію 
багатьох податків та обов’язкових платежів і деяких спрощених податкових 
технологій. Дослідження показує, що одним з основних інструментів податкового 
регулювання підприємництва є податкові пільги, завдяки застосуванню яких 
досягається зниження рівня податкового навантаження на певні категорії 
платників податків.  Починаючи з 1998 р., з метою стимулювання розвитку 
підприємництва в Україні були започатковані спрощені (спеціальні) режими 
оподаткування, обліку, звітності для суб’єктів малого підприємництва: єдиний 
податок, фіксований податок, спеціальний патент. Кожен із режимів спрощеного 
оподаткування спрямований на створення прозорих та простих процедур 
стягнення податків, спрощення податкового адміністрування, причому 
підприємство має вибір скористатися спрощеною чи звичайною системою 
оподаткування, якщо воно попадає за своїм розміром під ці пільги. Так, 
рішеннями сесій місцевих рад передбачено пільги по сплаті місцевих  податків  і 
зборів МСП в Одеському регіоні, які працюють в пріоритетних галузях, зокрема у 
Арцизькому, Ананьївському, Овідіопольському районах та в м. Котовськ, Ізмаїл. 
У Котовському районі всім підприємствам споживчої кооперації, які 
обслуговують сільське населення, надаються безкоштовно дозволи на розміщення 
об’єктів торгівлі. А частка надходжень від суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до Зведеного бюджету по Одеській області (без урахування 
митних платежів) станом на 01.01.2009 р. становить 30 %. 

 Підкреслимо, що різні податки мають різну базу оподаткування, терміни 
оформлення звітів і правила їх заповнення. Підприємства, які не здійснюють 
певного виду діяльності, повинні заповнювати бланки, що його стосуються, 
здавати в податкові органи пусті форми. Однак поряд з позитивним впливом 
спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності на формування дохідної 
частини бюджетів необхідно акцентувати увагу і на прикладах, які мають в 
основному суб’єктивний характер і негативно впливають на ефективність 
спрощеної системи, а в окремих випадках навіть дискредитують її, 
використовуючи механізм спрощеного оподаткування для ухилення від сплати 
податків.  

Система оподатковування всіх розвинених країн передбачає стимули при 
оподатковуванні МСП. Принципова позиція держави в цьому випадку полягає в 
тому, що пільги допомагають підприємцям, по-перше, резервувати частину 
прибутку й вкладати її в розширення виробництва. Тим самим частково вирішується 
проблема власного капіталу. По-друге, податкові пільги в принципі підвищують 
ефективність підприємницької діяльності і, відповідно, роблять її більш 
конкурентоспроможною. 

Зазначимо, що головними напрямами дій державних органів щодо 
державного регулювання та підтримки МСП в Україні мають бути сприяння 
розвитку МСП та протидія його тінізації через звільнення від оподаткування 
частини прибутку (доходу);  вдосконалення системи державної підтримки шляхом 
посилення стимулів до ділової активності і підвищення рівня вигод від ведення 
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легальної підприємницької діяльності; удосконалення системи державного 
регулювання шляхом спрощення та зниження реального рівня витратності 
комплексу адміністративно-економічних процедур, пов’язаних зі створенням та 
веденням власної справи; впровадження ряду соціально-психологічних заходів, 
спрямованих на формування оптимального психологічного клімату для 
підвищення ділової активності населення, проходження процесів детінізації 
підприємництва, протидії проявам ненормативного регулювання підприємницької 
діяльності з боку суб’єктів «державної тіні», виведення заробітної плати з тіні. 
Зменшення ставки податку залежно від розмірів підприємства є одним з методів 
оподатковування малого та середнього бізнесу, який широко використовується 
розвинутими країнами. 

Удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності 
шляхом ініціювання змін у законодавчому полі поряд із зростанням кількості 
напрямів підтримки МСП дасть можливість створити не лише належні умови для 
їх розвитку, а й подолати негативні процеси, які мають місце при застосуванні 
спрощеної системи оподаткування. Для новостворених підприємств варто 
запровадити податкові пільги, які дадуть їм можливість розвивати власний бізнес. 
Міським радам необхідно виносити на розгляд пропозиції про надання пільг, 
звільнення від сплати податків на перший рік роботи новостворюваних МСП. 
Потребують пільгового оподаткування підприємства, які працюють у 
пріоритетних сферах діяльності. Необхідно цілком звільнити (принаймні, на 
найближчі два роки) від оподатковування інвестований прибуток малих 
підприємств та їхні амортизаційні відрахування для створення стимулу в 
розширенні виробничої діяльності. Мають бути звільнені від податків суми 
прибутку всіх підприємств та організацій, що направляються у фонди підтримки і 
розвитку малого та середнього бізнесу.  

Отже, необхідно знизити податковий тиск на всі господарчі суб’єкти, 
модифікувати спрощену податкову систему у напрямі збільшення ступеня 
прозорості та скасування практики подвійної сплати податків. Необхідно зберегти 
спрощену систему оподаткування, а нова система оподатковування МСП повинна 
позитивно позначитися на їх діяльності. Необхідно здешевити процедури 
ліцензування; знизити рівень податків; проводити подальшу автоматизацію 
процесів оподаткування; обмежити кількість податків; спростити урядові 
нормативні акти, зменшити податкове навантаження на прибуток підприємств 
шляхом запровадження пільг інвестиційно-інноваційного характеру, сприяючи 
при цьому модернізації, реконструкції, придбання основних фондів, розробку і 
впровадження нових видів продукції (робіт, послуг) тощо.  

Великі підприємства могли б одержувати певні пільги в оподаткуванні, 
надаючи МСП можливість брати участь у своїй  діяльності. Введення податкових 
пільг, що стимулюють існування МСП різних форм власності, у тому числі й при 
перепідготовці менеджерів, дозволить направляти частину зароблених коштів на 
підготовку персоналу. Також необхідно ввести диференційовані розміри штрафів 
для великих і МСП вбік  їхнього зменшення для останніх. Такі кроки сприятимуть 
підвищенню зайнятості населення, підвищення активності МСП, зниження 
інфляційного тиску, підвищенню конкурентоспроможності МСП, прискоренню 
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запровадження інноваційних технологій, приведе до збільшення оборотних коштів, 
тощо. 

Головний напрямок проведення державою економічної політики щодо  
реформування оподатковування повинен передбачати збереження існуючої й 
нарощування нової бази оподаткування. Покращання системи оподатковування 
МСП, забезпечення темпів росту оподатковуваної бази повинні відбуватися за 
рахунок оптимального сполучення прямого й непрямого оподаткування, змін 
ставок і пільг, подолання низької платоспроможності підприємств. 

Податковий механізм стимулювання розвитку МСП повинен взаємодіяти з 
банківсько-кредитною політикою, процентними ставками по кредитах, надавати 
певні пільги фінансовим, кредитним установам і підприємствам, що 
використовують довгострокові позички на інвестиційні цілі.  

Об'єднання й оптимізація різних джерел фінансових ресурсів будуть 
сприяти  досягненню результативності розвитку МСП в Одеському регіоні на 
макро- і мікрорівні. На наш погляд, активізація фінансово-кредитної та 
інвестиційної підтримки МСП створить сприятливі умови для доступу МСП до 
фінансово-кредитних ресурсів, а вдосконалення фінансово-кредитних механізмів 
підтримки підвищить відповідальність МСП за використання наданих коштів і 
сприятиме  підвищенню ефективності стимулювання розвитку МСП. 

Отже, необхідно створити умови для стійкого розвитку МСП у виробничих, 
інноваційних сферах як найважливішого джерела нових робочих місць і одного з 
чинників ефективних інституціональних перетворень економіки та виходу із 
кризи. Вибір пріоритетних напрямків їх розвитку необхідно починати із 
промисловості й інноваційної діяльності, підвищення їх технічного рівня, 
збереження наукового потенціалу. Результати дослідження свідчать про те, що 
перевагу необхідно віддати наукомістким галузям, підприємствам, які працюють 
у пріоритетних та наукомістких галузях регіону, на депресивних територіях, 
освоюють конкурентоспроможну продукцію та ресурсозберігаючі технології. 
Однак, підтримка МСП повинна бути надана на конкурсній основі у відборі 
проектів з урахуванням відповідності їх змісту пріоритетним напрямкам 
регіонального розвитку, визначеним органами місцевого самоврядування, на 
умовах повернення, платності наданої фінансової підтримки з обов’язковим 
моніторингом впровадження проекту та його соціальних наслідків. Необхідно 
організувати надання грантів на конкурсній основі, щоб МСП змагалися за їх 
одержання. Крім того, необхідно розробити та прийняти ефективні цільові і 
регіональні програми розвитку і підтримки малого підприємництва з відповідним 
фінансовим та організаційним забезпеченням.  

Активізація процесів стимулювання розвитку МСП і координація різних 
напрямків роботи зі створенням умов для їх подальшого розвитку, вдосконалення 
державної підтримки, вкладення в них матеріальних і фінансових ресурсів на 
пільгових умовах дозволить малому та середньому бізнесу зайняти гідне місце в 
українській економіці, сприяти виходу країни з фінансово-економічної кризи та 
стійкому зростанню ефективності вітчизняного виробництва.  
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3.5 ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 
 

Питання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів завжди 
стоять перед керівництвом підприємств як потенційно дієві заходи зниження 
виробничих витрат і підвищення прибутку. В умовах фінансово-економічної 
кризи, коли конкурентна боротьба між товаровиробниками максимально 
загострюється, ціни на енергетичні ресурси зростають, ці питання набувають 
особливої актуальності.  

Теоретичні та практичні аспекти проблеми енергозбереження на 
підприємстві розглядаються в багатьох монографіях, дисертаційних дослідженнях 
та інших наукових публікаціях. Незважаючи на це, на сьогоднішній день відсутні 
чіткі визначення і характеристики сутності ефективності енергоспоживання. Різні 
автори по-різному визначають і розуміють взаємозв'язок та відмінності між 
поняттями «енергетична ефективність», «енергозбереження», «енергоощадність», 
«енергоємність».  

Деякі вчені вважають, що підвищення енергетичної ефективності є одним з 
напрямків енергозбереження. М.П. Ковалко, С.П. Денисюк та ін. наводять 
наступне визначення енергозбереження: «Енергозбереження – це процес, під час 
якого скорочується потреба в паливно-енергетичних ресурсах на одиницю 
кінцевого корисного ефекту від їх використання. Оскільки в процесі виробництва 
матеріальних благ та послуг споживається тільки та частина енергії, яка здатна 
виконати роботу, енергозбереження зводиться як до заощадження паливно-
енергетичних ресурсів, так і до забезпечення максимальної ефективності їх 
використання» [1, с.218; 2, с.158]. 

Ми не погоджуємося з такою точкою зору вищеназваних науковців. На 
нашу думку, процес енергозбереження є лише одним із шляхів підвищення 
енергетичної ефективності. При цьому ми виходимо із загального визначення 
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поняття ефективності – відношення результатів діяльності до витрат, які 
забезпечують такий результат [3, с.135]. З цього погляду ефективність 
використання енергії в матеріальному виробництві можна визначити як 
відношення результатів використання енергії до величини витрат енергії з метою 
одержання даних результатів. У зв'язку з таким визначенням існує два 
узагальнених напрямки діяльності по підвищенню ефективності використання 
енергії. У загальному виді їх можна представити як: зниження витрати енергії і 
підвищення рівня результатів діяльності. Тобто перший напрямок діяльності 
пов'язаний зі зменшенням витрати енергії при стабільному рівні обсягу 
виробництва, другий – зі збільшенням обсягу виробництва при стабільному обсязі 
витрат енергії. 

Перший напрямок реалізується за допомогою заходів щодо зниження рівня 
втрат енергії на всіх стадіях руху енергії. Напрямок дій по підвищенню 
енергетичної ефективності, спрямованих на зниження втрат енергії ми 
пропонуємо визначити як енергозбереження. 

Другий напрямок реалізується за допомогою заходів щодо збільшення 
обсягу виробництва з використанням інтенсивних методів, спрямованих на 
модернізацію устаткування, упровадження нових технологій з більшою 
енергетичною ефективністю. Також існує третій напрямок дій по підвищенню 
ефективності використання енергії, зміна структури споживання енергії, як на 
міжгалузевому рівні, так і на внутрівиробничому рівні. 

Розглянемо більш докладно кожен з напрямків підвищення енергетичної 
ефективності. 

Як вже відзначалося, ми пропонуємо називати енергозбереженням 
діяльність по заощадженню енергії на всіх стадіях руху енергії, збереженню 
енергії від втрат. Але виникає протиріччя визначення енергозбереження з 
загальновідомими законами фізики. А саме, згідно першого закону термодинаміки 
енергія не виникає з нічого і не зникає безвісти, тобто енергія тільки змінює свою 
форму і не змінює своєї кількості. На перший погляд цей закон суперечить 
поняттям «енергозбереження» і «втрати енергії», тому що відсутня необхідність 
зберігати енергію і не існує поняття втрачена енергія. Теж саме протиріччя 
виникає у випадку подібного вивчення поняття «економія енергії». Але ми будемо 
використовувати ці терміни і не тільки тому, що вони використовуються в 
широких наукових колах і у нормативно-правовій документації. Ми вважаємо за 
можливе використання перерахованих вище термінів у наступному змісті – 
усунення втрат, заощадження і збереження працездатного стану енергії. Часто для 
усіх видів енергії застосовується один вид виміру – кількісний, але це не дозволяє 
врахувати інші характеристики енергії, що визначають її корисність у виконанні 
визначеної роботи. Мірою ефективності будь-якого виду енергії є ексергія. 

Згідно офіційного визначення ексергії, це максимальна робота, яку може 
здійснити термодинамічна система при зворотному переході від даного стану до 
стану рівноваги з навколишнім середовищем за відсутності інших, крім 
навколишнього середовища, джерел енергії. У такий спосіб ми показали, що 
використання термінів «енергозбереження», «втрати» й «економія енергії» не 
суперечать загальноприйнятим фізичним законам. 
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Переходячи до вивчення процесу підвищення ефективності використання 
енергії за допомогою енергозбереження, необхідно відзначити, що наше 
розуміння енергозбереження відрізняється від загальноприйнятого. Ми не 
вважаємо енергозбереження найбільш узагальненим визначенням усіх заходів по 
зменшенню втрат і підвищенню ефективності використання енергії. У 
підтвердженням нашої точки зору пропонуємо звернутись до головного 
нормативно-правового документу України в енергетичній сфері – Закону України 
«Про енергозбереження». Згідно положень даного Закону: «Енергозбереження це 
діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на 
раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної 
енергії і природних енергетичних ресурсів у національному господарстві і яка 
реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів» [4, 
с.3].  

Для більшого розуміння наведемо визначення поняття «раціональне 
використання паливно-енергетичних ресурсів» та «втрати енергії». Раціональне 
використання паливно-енергетичних ресурсів – досягнення максимальної 
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні 
розвитку техніки та технології й одночасному зниженні техногенного впливу на 
(навколишнє природне середовище) довкілля. Під економним витрачанням енергії 
ми розуміємо зменшення втрат енергії усіх видів. Втрати енергії – це різниця між 
кількістю енергії в підведеному енергетичному ресурсі чи енергоносії та 
кількістю енергії, що теоретично необхідна для виконання будь-яких 
енергетичних процесів. 

Таким чином, енергозбереження об'єднує види діяльності спрямовані на 
скорочення втрат енергії при існуючому рівні розвитку науки і техніки. Види 
втрат енергії в залежності від стадії на якій вони утворились поділяються: на 
втрати при видобутку паливно-енергетичних ресурсів, втрати при 
транспортуванні, втрати при перетворенні, втрати при збереженні, втрати у 
виробничому процесі.  

Більш докладно розглянемо напрямки діяльності по енергозбереженню під 
час безпосереднього використання енергії на енергетичних установках, тобто у 
виробничому процесі. З метою вивчення втрат енергії у виробничому процесі ми 
пропонуємо розглянути структуру робочого часу [5, с.48-57]. 

Як відомо, календарний фонд часу – це кількість годин у календарному році 
(365×24). Дійсний фонд робочого часу це максимально-можливий фонд робочого 
часу при встановленому режимі роботи без урахування часу на заплановані 
ремонтні роботи: 

 
Фд = [(Дк – Дв – Дс )Дзм – Дпс] × Кзм – Др,    (1) 

 
де    Фд – дійсний фонд робочого часу;  
        Дк – кількість діб в календарному році;  
        Дв – кількість вихідних днів в календарному році;  
        Дс – кількість святкових днів в календарному році;  
       Дзм – тривалість робочої зміни;  
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       Дпс – кількість скорочених годин роботи у передсвяткові дні;  
       Кзм – коефіцієнт змінності роботи;  
        Др – тривалість планових ремонтних робіт. 

 
Дійсний фонд робочого часу складається з операційного та поза-

операційного. У свою чергу операційний час складається з ефективного часу, під 
час якого виконуються основні (технологічні) ланки операції, та часу операційних 
перерв. Операційні перерви можуть бути викликані: здійсненням ручних 
операцій, не перекритих часом здійснення основних операцій з використанням 
енергії; здійсненням допоміжних операцій (завантаження, вивантаження, 
контроль тощо), не перекритих часом здійснення основних операцій з 
використанням енергії; операціями, які пов’язані із взаємодією предмету праці із 
природним середовищем (сушіння, охолодження і т.і.). Таким чином, операційний 
час розраховується як наступне додавання: 

 
То = Те + Топ = Те + (Тр + Тд + Тп),    (2) 

 
де   То – операційний час;  

 Те – ефективний час;  
Топ – час операційних перерв;  
 Тр – час здійснення ручних операцій;  
 Тд – час здійснення допоміжних операцій;  
 Тп – час здійснення природних операцій. 
 
У цій формулі і надалі кожен показник розраховується як сума часу всіх 

відповідних частин операційного циклу. Наприклад, Те – ефективний час, що 
розраховується як сума ефективного часу всіх операційних циклів за рік. 

Позаопераційний час складається з перерв, що виходять за межи 
операційного часу, але знаходяться у межах дійсного робочого часу. Такі перерви, 
пов'язані: з організаційно-технічним рівнем виробництва (перерви пов'язані з 
поточним обслуговуванням робочого місця, з регламентованими невиходами 
робітників, з поганою організацією системи постачанням, з поганою трудовою 
дисципліною робітників, з порушенням нормальних режимів енергопостачання, з 
диспропорцією заводських потужностей, з аваріями та позаплановим ремонтом); з 
серійним випуском продукції (перерви пов'язані з переналагоджуванням 
обладнання та ознайомленням робітника з новим завданням); із невідповідністю 
об'єму виробництва виробничій потужності (перерви пов'язані з диспропорціями 
між потужностями окремих агрегатів або цехів, перерви пов’язані з неповною 
завантаженістю). Таким чином позаопераційний час розраховується як наступне 
додавання: 

Тпо = Тот + Тсв + Тов,      (3) 
 

де  Тпо – позаопераційний час;  
Тот – перерви пов'язані з організаційно-технічним рівнем виробництва;  
Тсв – перерви пов'язані із серійним випуском продукції;  
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Тов – перерви пов'язані з невідповідністю об'єму виробництва і виробничої 
         потужності. 
 
У цілому дійсний фонд робочого часу має наступний вигляд: 
 

Фд = Те + Тр + Тд + Тп + Тот + Тсв + Тов.   (4) 
 
З точки зори роботи обладнання дійсний фонд робочого часу поділяється на 

корисну роботу (Те) та перерви корисної роботи (Тр + Тд + Тп + Тот + Тсв + Тов). 
Таким чином: 

 
Фд = Те + Тпк,     (5) 

 
де   Тпк – час перерв корисної роботи обладнання. 

 
Далі ми пропонуємо розглянути структуру споживання енергії у залежності 

від періоду робочого часу на якому це споживання відбувається. 
Час перерв корисної роботи, в енергетичному відношенні, поділяється на час 
холостих ходів (гарячих простоїв) та на час зупинок обладнання. Об'єднання часу 
корисної роботи та часу холостих ходів може бути названо машинним часом, або 
часом робочого стану. В цей період дійсного робочого часу відбувається 
витрачання технологічної енергії. 

В економічному сенсі й холості ходи й зупинки обладнання 
супроводжуються втратами енергії. При холостих ходах втрачається енергія на 
роботу обладнання, а при зупинках втрачається енергія на розігрів обладнання 
(пускові втрати). Таким чином, загальне споживання енергії за дійсний час роботи 
обладнання можна навести графічно (рис. 1).  
 

Повний обсяг споживання енергії (ОСЕ) 
за дійсний фонд робочого часу обладнання 

↓ ↓ 
ОСЕ за операційний час ОСЕ за позаопераційний час 

↓ ↓ ↓ ↓ 
ОСЕ за 

ефективний 
час 

ОСЕ за час операційних 
перерв 

Пускові 
позаопераційні 

втрати 

Втрати під час 
позаопераційних 
гарячих простоїв 

 ↓ ↓   
 Пускові операційні 

втрати 
Втрати під час операційних 

гарячих простоїв 
 

 

 
    Рис. 1 – Структура споживання енергії під час здійснення виробничого процесу 
 

Як свідчить структура, зображена на рис. 1, витрачання енергії під час 
виробничого процесу розподіляється на ефективне споживання та чотири види 
втрат енергії: пускові операційні втрати, втрати операційних гарячих простоїв, 
пускові позаопераційні втрати, втрати позаопераційних гарячих простоїв. 
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Виходячи з визначення енергозбереження, зменшення втрат енергії всіх 
видів відноситься до напрямів діяльності з енергозбереження. Метою 
енергозбереження у конкретному виробничому процесі є доведення обсягів 
споживання технологічної енергії до рівня обсягів споживання енергії окремо за 
ефективний робочій час. Повне досягнення цієї мети неможливе, тому процес 
енергозбереження є нескінченним. 

Збільшення ефективності енерговикористання за ефективний час складає 
зміст другого напряму діяльності по підвищенню ефективності використання 
енергії, який пов'язаний із збільшення обсягу виробництва. Метою заходів цього 
напрямку є впровадження нового обладнання і технологій, що дозволяють 
змінити якісні характеристики споживання енергії. У виробничому процесі це 
відноситься до скорочення ефективного часу одного операційного циклу, чи, 
іншими словами, до збільшення кількості операційних циклів у рамках річного 
ефективного робочого часу, що приводить до збільшення обсягу виробництва. 
Впровадження нових технологій і модернізація устаткування під час видобутку, 
транспортування і перетворення енергії повинні призводити до підвищення 
якісних характеристик цих процесів, наприклад, до підвищення коефіцієнту 
корисної дії енергетичного устаткування, до зниження часу транспортування 
паливно-енергетичних ресурсах, до збільшення продуктивності устаткування 
тощо. 

У зв'язку з тим, що зменшити ефективний час одного операційного циклу 
або втрати енергії до нуля неможливо, процес підвищення ефективності 
використання енергії є також нескінченним. 

Останнім напрямком дій по підвищенню ефективності використання енергії 
в сфері матеріального виробництва є структурні зміни в споживанні енергії. 
Кожен цех, підприємство, галузь і група галузей має свої співвідношення 
факторів результативності енергоспоживання – витрат енергії і результатів 
діяльності. Між цехами одного підприємства і між однорідними підприємствами 
існують розходження в структурі споживання енергії (як у споживанні енергії в 
ефективний час, так і у втратах енергії). Це приводить до різних співвідношень 
кількості операційних циклів і обсягу витраченої енергії для їхнього здійснення. 

У випадку зміни структури обсягу виробництва, або споживання енергії 
цілою системою змінюється ефективність використання енергії в ній. Наприклад, 
у результаті кризи в економіці України за 1990-2002 рр. структура суспільного 
виробництва істотно змінилася. В першу чергу в бік збільшення частки 
виробництв і галузей з низькою ефективністю витрат енергії, таких як чорна і 
кольорова металургії. Такі структурні зміни обумовили різке зниження 
ефективності використання енергії в цілому в економіці України. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що енергозбереження об'єднує види 
діяльності, спрямовані на скорочення втрат енергії при існуючому рівні розвитку 
науки і техніки. На відміну від дій, спрямованих на підвищення ефективності 
енерговикористання, які полягають в зменшенні витрат енергії на одиницю 
продукції за ефективний час виробничого циклу.   
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3.6 ЕКОНОМІЧНА БЕЗЗБИТКОВІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ  
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 

Метою діяльності підприємства в ринковій економіці є отримання прибутку 
або, принаймні, беззбиткове функціонування. Саме за цієї умови воно може навіть 
в умовах фінансово-економічної кризи уникнути банкрутства і забезпечувати собі 
основу для зростання. Стабільний прибуток підприємства проявляється у вигляді 
дивіденду на вкладений капітал, сприяє залученню нових інвесторів і, отже, 
збільшенню власного капіталу. Тому стає зрозумілим постійний інтерес до 
проблеми прибутковості підприємства, важливим аспектом якої є концепція його 
беззбиткової діяльності, як першого кроку до отримання бухгалтерського, а 
надалі і економічного прибутку.  

Теоретиками бухгалтерського та фінансового обліку описані можливі 
парадоксальні ситуації, пов'язані з прибутком підприємства [1]–[5]. Важливо 
розуміти, що прибуток, обчислений у бухгалтерському обліку, не відображає 
дійсного результату господарської діяльності. Це привело до чіткого 
розмежування таких понять, як бухгалтерський та економічний прибуток. 
Перший є результатом реалізації підприємством продукції (товарів, робіт, 
послуг), другий – результатом роботи капіталу. Таке трактування прибутку 
витікає з передумови, що концепція прибутку потрібна, передусім, для 
досягнення трьох основних цілей: 1) обчислення податків; 2) захисту кредиторів; 
3) вибору розумної інвестиційної політики підприємства. Зазначимо, що 
бухгалтерське тлумачення прибутку прийнятне лише для досягнення першої мети 
й абсолютно неприйнятне для досягнення третьої.  

Теоретичні і практичні питання прибутковості та беззбитковості 
підприємств різних галузей народного господарства завжди були в сфері інтересів 
учених-економістів, починаючи з видатних представників шкіл меркантилізму, 
фізіократії, класичної політичної економії. Серед відомих науковців, предметом 
дослідження яких були проблеми прибутковості та беззбиткової діяльності 
суб’єктів господарювання, можна назвати таких авторів, як Ф. Візер, Д. Грін, Г. 
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Давенпорт, А. Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, К. Макконнелл, К. Друрі, Д. 
Соломон, М.Г. Чумаченко, І.О. Бланк, О.О. Орлов, В.В. Вітлінський, С.В. 
Мочерний та ін. 

Однак, слід зауважити, що не дивлячись на ніби то ясність та глибоку 
вивченість даних питань, деякі методологічні моменти, пов’язані з визначенням 
економічного і нормального прибутку, пошуком точок беззбитковості та їх 
взаємним розташуванням, використанням вказаних понять у практиці аналітичної 
роботи управлінського апарату сучасного підприємства, залишилися 
дискусійними й потребують подальшої розробки. Тому в даній роботі ми 
зосередимося в основному на теоретичних аспектах низки проблем беззбиткової 
діяльності українських підприємств будь-якої галузі з виходом на конкретні 
практичні рекомендації для їх керівництва. Почнемо з фундаментальних понять і 
показників, що створюють фінансово-економічний базис методологічного апарату 
дослідження прибутковості та беззбитковості функціонування  підприємств.      

Абсолютний фінансовий результат (ФР) від господарської діяльності будь-
якого підприємства вимірюється різницею між його валовими доходами (ВД) та 
валовими витратами (ВВ) за певний період часу, зазвичай за рік:  

 
ФР =  ВД – ВВ.                                                  (1) 

 
Якщо ця різниця позитивна (ФР > 0), то говорять про наявність прибутку в 

суб’єкта господарювання, при цьому діяльність підприємства оцінюється як 
прибуткова (ВД > ВВ).  

Так, згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку 
підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті 
доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей 
оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість 
зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів [6, с.2]. 

Збитковість господарської діяльності означає негативне значення різниці 
між валовими доходами та витратами підприємства (ФР < 0), коли воно втрачає 
вкладені кошти і не компенсує свої витрати в грошовій формі, тобто зазнає 
збитків (ВД < ВВ). 

Основними джерелами інформації про кінцеві результати діяльності 
підприємства є дані його фінансової звітності: форма № 1 «Баланс», форма № 2 
«Звіт про фінансові результати», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», 
форма № 4 «Звіт про власний капітал», форма № 5 «Примітка до річної 
фінансової звітності», декларація про прибуток підприємства, фінансовий план. 

Межею між зонами прибутковості і збитковості діяльності виступає точка 
беззбитковості Х0, тобто такий обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
при якому різниця між валовими доходами та валовими витратами промислового 
підприємства дорівнює нулю (ФР = 0), як це показано на рис. 1. 

У точці беззбитковості валові доходи та валові витрат співпадають (ВД = 
ВВ) і вона відіграє провідну роль у цій схемі. Знайшовши точку беззбитковості Х0 
тим, чи іншим способом для окремого виду продукції (товару, роботи, послуги, 
підприємства, групи підприємств), і визначивши фактори, що впливають на її 
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величину, можна здійснювати оперативне управління прибутками (збитками) 
суб’єкта господарювання. 

 
 

 

 

 

  

Рис. 1 – Зони збитковості, прибутковості та точка беззбитковості,  
що залежать від обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
Зона беззбитковості визначається як множина всіх точок зони 

прибутковості разом з точкою Х0 (рис. 1). Вона характеризує такий обсяг 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який забезпечує наявність прибутку, 
в тому числі й нульового, що зазвичай відповідає поступальному розвитку 
виробництва і означає наступне: валові доходи підприємства не менше його 
валових витрат (ВД ≥ ВВ). 

Обговоримо докладніше економічний зміст складових, що входять у праву 
частину співвідношення (1). Це дасть змогу визначити конкретні чинники, які 
впливають на величину прибутку (збитку) суб’єкту господарювання, що 
вивчається.  

Зазначимо, що валові доходи підприємства і його валові витрати можна 
розглядати з точки зору формування відповідних грошових потоків: ВД – 
позитивний (приток капіталу), ВВ  – негативний (відтік капіталу). Але, слід мати 
на увазі, що грошові потоки часто не співпадають з даними фінансової звітності 
підприємства, оскільки завжди існує операційний грошовий цикл (часовий лаг) – 
запізнення притоку (відтоку) фактичних грошових коштів у порівнянні з 
нарахованими. 

Крім того, в залежності від складу валових витрат вирізняють 
бухгалтерський та економічний підходи до визначення беззбитковості 
підприємства.  

1. Бухгалтерський підхід передбачає врахування лише тих витрат, які 
оплачуються безпосередньо після отримання рахунку чи накладної. Ці витрати 
відображаються у бухгалтерському балансі підприємства і називаються 
бухгалтерськими витратами.  

2. Економічний підхід до витрат підприємства передбачає врахування не 
тільки бухгалтерських (явних) витрат, а й неявних витрат, пов'язаних з 
можливістю альтернативного використання власних ресурсів (землі, 
устаткування, особистої праці власників виробництва тощо).  

Перший підхід використовується в бухгалтерському обліку і служить 
основним цілям дослідження, організованого за принципом «після звершення 
події», а другий – в управлінському обліку (аналізі) в процесі розробки і 

 
                     Зона збитковості                                       Зона прибутковості 
                                ВД < ВВ                                                       ВД > ВВ 
                                                                    Х0                                                       Х 
                                              Точка беззбитковості (ВД = ВВ) 
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ухвалення рішень на майбутнє, в тому числі й при плануванні прибутку 
підприємства.    

Почнемо розгляд зазначених питань з бухгалтерського підходу, так як він 
історично сформувався першим і зазвичай передує економічному підходу до 
визначення беззбитковості підприємства.  

Під валовими доходами ВД розуміють загальну суму доходів підприємства 
від усіх видів діяльності, отриманих (нарахованих) протягом звітного періоду в 
грошовій формі.  

Оскільки всю діяльність підприємства можна умовно розділити на дві 
частини – звичайну і надзвичайну, то і всі його доходи підрозділяються 
відповідно на звичайні і надзвичайні. В економічній літературі виділяються три 
основних види звичайної діяльності підприємства: операційну, інвестиційну та 
фінансову [7, с.93-95].  

Операційна діяльність підприємства – це основна діяльність, яка пов'язана з 
виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є визначною 
метою створення даного підприємства та забезпечує основну частину його 
доходів. Відповідно  операційні доходи є основними видами доходів на 
підприємстві, які безпосередньо пов’язані з галузевою специфікою його 
діяльності.  

Прикладом доходів від операційної діяльності є надходження коштів від 
реалізації продукції, товарів і послуг; доходи від авторських прав, роялті, 
комісійних; доходи за договорами страхування; інші грошові надходження, які не 
пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.      

Синонімом терміну «операційні доходи» часто використовується термін 
«доходи від основної діяльності». В обох випадках під цими доходами розуміють 
результати основної виробничо-збутової діяльності підприємства. Вони 
виступають в будь-яких формах, зафіксованих в статуті підприємства і не 
заборонених законом. 

Операційні доходи підприємства відображаються в наступних статтях його 
фінансової звітності [8, с.157-165]:  

• виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг (стаття 010 
форми № 2);   

• інші операційні доходи (стаття 060 форми № 2). Сюди входить дохід від 
операційної оренди активів і реалізації оборотних активів, а також дохід від 
операційної курсової різниці. 

Для діючого підприємства виручка від реалізації зазвичай займає найбільш 
суттєву частку в величині ВД. 

Інвестиційна діяльність підприємства пов'язана з придбанням та реалізацією 
основних засобів, нематеріальних активів, капітальними вкладеннями, 
отриманням дивідендів, відсотків від фінансових інвестицій. Доходи від 
інвестиційної діяльності находять віддзеркалення в наступних статтях фінансової 
звітності підприємства: 

• дохід від участі в капіталі (стаття 110 форми № 2), який отриманий від 
інвестицій в асоційовані, дочірні або сумісні підприємства;  
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• інші фінансові доходи (стаття 120 форми № 2) – дивіденди, відсотки й 
інші доходи, отримані від фінансових інвестицій.  

Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, яка призводить до змін 
розміру і складу його власного і позичкового капіталу (короткострокові й 
довгострокові кредити й займи, отримання коштів від емісій акцій, цільове 
фінансування). До складу фінансових доходів відносяться: 

• інші доходи (стаття 130 форми № 2) від необоротних активів, 
неопераційних курсових різниць. 

Надзвичайна діяльність підприємства – операції або події, які відрізняються 
від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. Доходи від надзвичайних 
подій відображаються в статті 200 форми № 2. 

Очевидно, що для підвищення абсолютного фінансового результату ФР 
своєї діяльності підприємство повинно прагнути максимізувати всі вказані вище 
доходи. Але, слід мати на увазі, що деякі з перелічених видів діяльності 
підприємства можуть мати негативний кінцевий результат, тобто приводити не до 
доходів, а до втрат. Наприклад, втрати від участі в капіталі (стаття 150 форми № 
2), втрати від надзвичайних подій – стихійних лих, землетрусів, пожеж, 
техногенних аварій (стаття 205 форми № 2). 

Валові бухгалтерські витрати (БВ) виробництва та обігу – це сума будь-
яких витрат підприємства у грошовій формі, що виступає як компенсація вартості 
продукції, товарів, робіт і послуг, які придбаються, виготовлюються 
підприємством для їх подальшого використання у власній господарській 
діяльності. Валові бухгалтерські витрати БВ можна умовно розділити на дві 
частини:  

1) внутрішні витрати виробництва та обігу, пов’язані з операційною, 
інвестиційною, фінансовою діяльністю підприємства та надзвичайними подіями;  

2) зовнішні вирахування в державний бюджет країни (податки, стягнення, 
платежі тощо). 

Перша частина валових витрат є достатньо залежною від діяльності самого 
підприємства (за винятком надзвичайних подій). Її величина значною мірою 
визначається якістю управління техніко-технологічними, економічними та 
соціальними системами виробництва. Друга ж частина валових витрат є 
фіксованою, не залежить від діяльності самого підприємства і детермінується в 
основному економічною політикою держави по відношенню до малого, 
середнього і великого бізнесу. 

Внутрішні бухгалтерські витрати виробництва та обігу підприємства 
складаються з наступних видів. 

1. Операційні витрати: 
• собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), до складу 

якої входять прямі витрати і загальновиробничі витрати підприємства 
(відображається в статті 040 форми № 2); 

• адміністративні витрати, які включають загальногосподарські витрати, 
пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства (відображаються в статті 
070 форми № 2); 
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• витрати на збут – витрати на утримання підрозділів, які займаються 
збутом продукції, рекламу і доставку продукції споживачам (відображаються в 
статті 080 форми № 2); 

• інші операційні витрати, до складу яких включають собівартість 
реалізованих виробничих запасів, відрахування на створення резерву сумнівних 
боргів і суму списаної безнадійної дебіторської заборгованості, збиток від 
операційної курсової різниці, економічні санкції, відрахування для забезпечення 
подальших операційних витрат (відображаються в статті 090 форми № 2). 

2. Інвестиційні витрати: 
• витрати від участі в капіталі – збитки, отримані від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або сумісні підприємства, облік яких ведеться методом участі 
в капіталі (відображаються в статті 150 форми № 2); 

• інші витрати, які містять собівартість реалізації фінансових інвестицій, 
необоротних активів і збиток від неопераційних курсових різниць, від зниження 
ціни фінансових інвестицій необоротних активів (відображаються в статті 160 
форми № 2). 

3. Фінансові витрати: 
• фінансові витрати, які включають витрати на відсотки, зв’язані з 

залученням позикового капіталу (відображаються в статті 140 форми № 2). 
4. Витрати від надзвичайних подій: 
• надзвичайні витрати – втрати від стихійних лих, пожеж, повені, 

техногенних аварій за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на 
прибуток від звичайної діяльності внаслідок цього збитку (відображаються в 
статті 205 форми № 2). 

Зовнішні бухгалтерські вирахування підприємства в державний бюджет 
країни складаються з: 

• податку на додану вартість, включену до складу доходу (виручки) від 
реалізації продукції, товарів і послуг (відображається в статті 015 форми № 2); 

• акцизного збору, що входить до складу доходу (виручки) від реалізації 
продукції, товарів і послуг (відображається в статті 020 форми № 2); 

• інші вирахування з доходу – представлені знижки, повернення товарів, 
що підлягають виключенню з доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів і 
послуг (відображається в статті 030 форми № 2). 

На основі інформації статей форми № 2 визначається ряд важливих 
проміжних показників фінансової діяльності підприємства. Зокрема, дані статей 
010, 015, 020, 030 форми № 2 дозволяють розрахувати чистий дохід (виручку) від 
реалізації продукції, товарів і послуг: 

 
Чистий дохід = Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів і послуг – 

Зовнішні вирахування в державний бюджет країни.                   (2) 
 
Чистий дохід підприємства, знайдений за змістовною формулою (2), 

відображається в статті 035 форми № 2 і є базовим проміжним показником для 
розрахунку його валового та чистого прибутків (збитків). 
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Валовий прибуток (збиток) підприємства визначається як різниця між 
чистим доходом підприємства (стаття 035 форми № 2) і собівартістю реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), яка показана в статті 040 форми № 2: 

 
Валовий прибуток (збиток) = Чистий дохід – Собівартість реалізованої 

         продукції (товарів, робіт, послуг).                                     (3) 
 
Величина валового прибутку (збитку) підприємства, розрахована за 

змістовною формулою (3),  відображається відповідно в статтях 050 або 055 
форми № 2. Окрім указаних вище показників послідовно знаходяться також 
наступні проміжні фінансові величини: 

 
Фінансові результати від операційної діяльності = Валовий прибуток 

(збиток) + Інші операційні доходи – Адміністративні витрати – Витрати на збут – 
Інші операційні витрати.                                               (4)   

 
Фінансові результати від операційної діяльності підприємства в залежності 

від знаку відображаються в статтях 100 (прибуток) або 105 (збиток) форми № 2. 
 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування = 
Фінансові результати від операційної діяльності + Дохід від участі в капіталі + 

Інші фінансові доходи + Інші доходи – Фінансові витрати – Витрати від участі в 
капіталі – Інші витрати.                                                          (5)  

Величина, знайдена за змістовною формулою (5), в залежності від знаку 
відображається в статтях 170 (прибуток) або 175 (збиток) форми № 2. 

До зовнішніх вирахувань підприємства в державний бюджет країни крім 
означених вище податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з 
доходу відносяться також: 

• податок на прибуток; 
• дохід від податку на прибуток від звичайної діяльності. 
Вони вказуються в статтях 180 і 185 форми № 2 й визначаються відповідно 

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» [9]. 
В результаті врахування даних величин з’являється можливість визначити 
фінансові результати підприємства від звичайної діяльності: 

   
Фінансові результати від звичайної діяльності = Фінансові результати від 
звичайної діяльності до оподаткування – Податок на прибуток + Дохід від 

податку на прибуток від звичайної діяльності.                                   (6)  
 
Величина, знайдена за змістовною формулою (6), в залежності від знаку 

відображається в статтях 190 (прибуток) або 195 (збиток) форми № 2. 
І, нарешті, врахувавши суму податку, що підлягає сплаті в державний 

бюджет країни з прибутку від надзвичайних подій, яка відображається в статті 
210 форми № 2, можна розрахувати чистий прибуток (збиток) підприємства: 
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Чистий прибуток (збиток) = Фінансові результати від звичайної діяльності + 
Надзвичайні доходи – Надзвичайні витрати – Податки з надзвичайних доходів.               

(7) 
Показник чистого прибутку (збитку) підприємства, знайдений за 

змістовною формулою (7), в залежності від знаку відображається в статтях 220 
(прибуток) або 225 (збиток) форми № 2. 

Таким чином, згідно зі змістовними формулами (2)–(7), які базуються на 
статтях фінансової звітності форми № 2, розраховуються та аналізуються наступні 
два види доходів підприємства: операційний і чистий. Вони служать базою для 
визначення п’яти різних видів прибутку (збитку) підприємства:  

1) валового; 
2) від операційної діяльності;  
3) від звичайної діяльності до оподаткування;  
4) від звичайної діяльності після оподаткування;  
5) чистого.  
При цьому в ролі від’ємних величин використовуються бухгалтерські 

витрати БВ: операційні, інвестиційні, фінансові, втрати від надзвичайних подій, а 
також зовнішні вирахування підприємства в державний бюджет країни (податок 
на додану вартість, акцизний збір, інші вирахування з доходу, податок на 
прибуток). В нормальних умовах функціонування досліджуваного підприємства 
зазвичай виконується наступна нерівність: 

 
Валовий прибуток ≥ Прибуток від операційної діяльності ≥ Прибуток від 

звичайної діяльності до оподаткування ≥ Прибуток від звичайної діяльності після 
оподаткування ≥ Чистий прибуток.                                  (8) 

 
Тобто по мірі «очищення» прибутку від витрат звичайної та надзвичайної 

видів діяльності підприємства, а також від зовнішніх вирахувань в державний 
бюджет країни, його величина, загально кажучи, не зростає. Це означає, що 
відповідні бухгалтерські витрати БВ у формулі (8) при переході праворуч від 
одного виду прибутку до іншого не знижуються. Тобто можна записати: 

 
БВВП ≤ БВОД ≤ БВЗД ≤ БВЗДО ≤ БВЧП,                                  (9) 

 
де БВВП, БВОД, БВЗД, БВЗДО, БВЧП – бухгалтерські витрати, що враховані при 
                                                            визначенні відповідного прибутку підприємства. 

 
Очевидно, що для кожного з указаних п’яти видів прибутку 

(бухгалтерських витрат) підприємства можна побудувати схему зон 
беззбитковості, аналогічну наведеній на рис. 1. Вони будуть відрізнятися одна від 
одної тим, що точка беззбитковості буде рухатися по вісі обсягу реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) Х праворуч у відповідності до нерівності (9), як 
це показано на рис. 2. 

Така ситуація свідчить про те, що обсягу реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) і відповідно доходу підприємства, який забезпечує бухгалтерську 
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беззбитковість з точки зору валового прибутку, може не вистачити для 
досягнення беззбитковості з позицій розрахунку прибутку від операційної 
діяльності та інших видів прибутку. 

 
 

    ВДВП ≥ БВВП          ВДОД ≥ БВОД                ВДЗД ≥ БВЗД            ВДЗДО ≥ БВЗДО    ВДЧП ≥ БВЧП 

 

 

  

 

 

 
Рис. 2 – Точки беззбитковості для різних видів прибутку  

(бухгалтерських витрат) підприємства 
 
Очевидно, що будь-який суб’єкт підприємницької діяльності повинен 

орієнтуватися на досягнення зони беззбитковості, визначену за чистим 
прибутком. Це означає, що про реальну бухгалтерську беззбитковість 
підприємства можна казати лише при умові вирахування з його валових доходів 
усіх бухгалтерських витрат, а саме: внутрішніх витрат виробництва і обігу та 
сплати в державний бюджет країни всіх обов’язкових платежів (податків, 
стягнень, зборів тощо). Іншими словами, суб’єкту господарювання слід прагнути 
забезпечити такий стан своєї виробничої та фінансово-економічної діяльності, 
при якому, принаймні, виконується нерівність ВДЧП ≥ БВЧП  (див. рис. 2). 

Слід зазначити, що внутрішні витрати виробництва та обігу підприємства, 
які є найбільш регульованою з боку підприємства частиною бухгалтерських 
витрат, складають предмет вивчення багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-
економістів, а в деяких економічних ВУЗах навіть викладається дисципліна 
«Управління витратами». В науковій літературі відомі численні угрупування 
витрат виробництва за різноманітними ознаками [10–15].  

Так, у табл. 1 наведена класифікація витрат, яка, на наш погляд, не 
претендує на всеосяжність, але відображає типову ситуацію, що склалася на 
вітчизняних підприємствах в області управління витратами виробництва. 

Дане угрупування використовується на підприємстві в процесі планово-
аналітичних робіт для досягнення різних цілей, зокрема для складання кошторису 
витрат на виробництво. Наприклад, аналіз структури собівартості продукції в 
розрізі економічних елементів дозволяє визначити характер продукції, що 
випускається, тобто встановити чи є вона  матеріаломісткою, енергоємною, 
трудомісткою або фондомісткою.  

Угрупування витрат за статтями калькуляції враховує їх призначення і 
використовується на підприємстві при розробці планової і фактичної калькуляцій 

 
           Точка                    Точка                      Точка                   Точка                    Точка                 Х      
    беззбитковості,     беззбитковості,      беззбитковості,    беззбитковості,    беззбитковості, 
    розрахована за      розрахована за       розрахована за     розрахована за     розрахована за  
    валовим прибут-  прибутком від        прибутком від      прибутком від     чистим прибут- 
    ком                        операційної ді-       звичайної діяль-   звичайної діяль-  ком 
                                   яльності                  ності до оподат-   ності після опо-        
                                                                   кування                 даткування 
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собівартості продукції, які застосовуються в аналізі витрат на виробництво з 
метою їх зниження. 

Таблиця 1 

Класифікація витрат промислового підприємства 
№ з/п Класифікаційні ознаки Види витрат 

1 за функціями діяльності 
підприємства в системі 
управління виробництвом 

постачальницько-заготівельні; 
виробничі; комерційно-збутові; 
організаційно-управлінські 

2 за складом витрат  
 

одноелементні; 
комплексні 

3 за видами витрат 
 

витрати за економічними елементами; 
витрати за статтями калькуляції 

4 за центрами відповідальності 
(місцю виникнення) 

витрати виробництва; витрати цеху, 
ділянки; витрати служби 

5 за носіями витрат 
 

витрати, пов'язані з виробництвом: 
продукції; робіт; послуг 

6 за характером участі  в процесі 
виробництва 

основні витрати; 
накладні витрати 

7 за способом віднесення на 
собівартість продукції 

прямі витрати; 
непрямі витрати 

8 за відношенням до собівартості 
продукції 

витрати на продукцію; 
витрати періоду 

9 за доцільністю (ефективністю) 
витрачання 

продуктивні витрати; 
непродуктивні витрати 

10 за ступенем регульованості  
 

повністю регульовані; частково 
регульовані; слабко регульовані 

11 за часом виникнення і 
віднесення на собівартість 
продукції 

базисні; 
поточні; 
майбутні 

 
Крім того, в економічній теорії та практиці, зокрема в управлінському 

аналізі, зустрічаються додаткові класифікації витрат промислового підприємства, 
спрямовані на ухвалення рішень, які б забезпечували не просто бухгалтерську 
беззбитковість, розраховану за чистим прибутком, а максимальний фінансовий 
результат від господарської діяльності, наприклад, від виробництва того чи 
іншого асортименту продукції (товарів, робіт, послуг). У цих умовах особливої 
значущості набуває розділення витрат на наступні види [16]–[25]: 

1) витрати у короткостроковому і довгостроковому періоді;   
2) постійні та змінні; 
3) альтернативні; 
4) явні та неявні; 
5) економічні;  
6) диференціальні; 
7) безповоротні; 
8) інкрементні; 
9) граничні (маржинальні); 
10) релевантні та нерелевантні. 
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Вказані класифікації дозволяють реалізувати економічний підхід до 
визначення беззбитковості, який базується на врахуванні не тільки 
бухгалтерських, а й інших видів витрат підприємства. Розглянемо їх більш 
докладніше. 

Для будь-якого виробника дуже важливо аналізувати витрати з огляду на 
період функціонування. Для підприємства існують два основних періоди 
функціонування:  

1. Короткостроковий – період часу, впродовж якого підприємство не може 
змінити обсяг (кількість), принаймні, одного з наявних у нього видів виробничих 
ресурсів, скажімо, капітального.  

2. Довгостроковий – інтервал часу, впродовж якого підприємство має 
можливість змінити всі зайняті ресурси, зокрема й виробничі потужності. 

Отже, у короткостроковому періоді одна частина ресурсів є змінною 
(природні, трудові ресурси), а друга частина – постійною. Тому короткостроковий 
період нерідко називають періодом фіксованих виробничих потужностей. 
Відповідно, одна частина витрат підприємства становить постійні витрати, 
величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції 
(товарів, робіт, послуг) і які підприємство повинно сплачувати навіть тоді, коли 
воно нічого не виготовляє (витрати на експлуатацію будівель, споруд і 
обладнання, орендна плата, виплата відсотків за кредит тощо). А друга частина – 
змінні витрати, які прямо пропорційно залежать від ділової активності 
підприємства (витрати на заробітну плату основних робітників, сировину, 
матеріали, паливо, електроенергію та ін.). У довгостроковому періоді всі ресурси 
вважаються змінними. 

Поняття альтернативних витрат, тобто таких, що відрізняються від даних 
витрат, базується на наступних постулатах: 

1. Кожне підприємство у визначенні своєї стратегії і тактики орієнтується на 
отримання максимального прибутку.  

2. Будь-яке підприємство знаходиться в умовах обмеженості виробничих 
ресурсів – факторів виробництва (праці, капіталу і природних ресурсів), що 
породжує обмеженість виробничих можливостей.  

3. Кожній ресурсній одиниці притаманна деяка віддача, що має свою певну 
межу і характеризує ефективність її виробничого використання. 

4. В умовах короткострокового періоду діє закон спадної ефективності 
виробничого використання кожного ресурсу, а в умовах довгострокового 
періоду – закон віддачі від масштабу, або ефект від зростання масштабу 
виробництва.     
Обмеженість виробничих ресурсів (факторів виробництва) і необхідність 

використовувати їх найкращим способом для досягнення максимального 
прибутку вимагає від підприємства враховувати наступне положення: можливість 
збільшення виробництва одного товару досягається ціною зниження виробництва 
іншого виду продукції. На цьому факті ґрунтується поняття альтернативної 
вартості, яка визначається кількістю та вартістю іншого товару, від якого 
доводиться відмовитися, щоб придбати, отримати додаткову одиницю даного. Це 
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ціна відкинутої, упущеної альтернативи, яку довелося замінити вибраною, тобто 
ціна втрати, знехтуваної можливості. 

Втрати, обумовлені відмовою від виробництва одного товару на користь 
іншого, називаються альтернативними витратами. Вони означають упущену 
вигоду, коли вибір однієї дії виключає появу іншої дії. Альтернативні витрати 
виникають тільки в разі обмеженості ресурсів. Якщо ресурси необмежені, дані 
витрати дорівнюють нулю. 

Очевидно, що альтернативні витрати є багатоваріантними, оскілки перед 
керівництвом підприємства завжди постає безліч різноманітних можливостей 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, пов’язаних з вибором 
певного асортименту продукції (товарів, робіт, послуг), залучення позичкового 
капіталу, вкладанням коштів у цінні папери тощо. При цьому кожну альтернативу 
можна розглядати як потенційний варіант бухгалтерських витрат при умові 
прийняття його в якості плану дій на майбутнє. Для підприємства із такого 
розуміння сутності альтернативних витрат випливають конкретні висновки. Воно 
повинно орієнтуватися, передусім, на те, щоб альтернативні витрати при 
виробництві певної продукції (товару, робіт, послуги) були якомога меншими. 

Проте, слід мати на увазі, що для переходу від виробництва одних товарів 
до виробництва інших необхідно пристосовувати (адаптувати) наявні ресурси. 
Адже їх неможливо повно використати у виробництві альтернативних продуктів. 
При цьому одні ресурси (наприклад, людські) пристосовуються легше, інші 
(спеціалізована техніка) – важче. Чим більше підприємство буде намагатися 
виготовити альтернативних продуктів (наприклад, варених ковбас замість 
копченостей і делікатесів у м’ясопереробній промисловості), тим активніше 
змушене воно залучати менш придатні для виробництва варених ковбас ресурси. 
Якщо ж м’ясопереробне підприємство спрямує на виготовлення варених ковбас 
усі ресурси, то альтернативні витрати виробництва, тобто знехтувана вигода, за 
умови повного використання всіх ресурсів будуть мінімальними.  

Це означає, що при заміні виробництва одних товарів іншими за повної 
зайнятості між збільшенням обсягів альтернативного товару і величиною 
альтернативних витрат встановлюються сталі й істотні зв'язки, які мають 
зворотно-пропорційний характер, що свідчить про дію закону падіння витрат 
(потенційних упущених можливостей), який полягає в наступному: при заміні 
виробництва одного товару виробництвом іншого за повної зайнятості ресурсів 
альтернативні витрати другого виробництва знижуються. 

Альтернативні витрати – це «витрати-невидимки». Оскільки вони 
не пов'язані з  відтоком (виплатами) грошей, то  і виявити їх засобами 
традиційного бухгалтерського обліку украй складно, та й не потрібно. 
Альтернативні витрати мають бути взяті до уваги при ухваленні доленосних для 
підприємства рішень: зачинати або не  зачинати бізнес, а  якщо зачинати – то 
який, продовжувати бізнес або позбавлятися від нього.  

Концепція альтернативних витрат була запропонована в 80-х роках XIX 
століття видатним представником австрійської школи маржиналізму Ф. Візером і 
розвинена в США Д. Гріном і Г. Давенпортом. Втім, сутність поняття 
альтернативних витрат була відома ще Д. Родбертусу. «Потрібно, – писав він, – 
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лише з'ясувати собі поняття «коштувати» ... Істотно тут... те, що зроблена витрата, 
яка тому вже не може бути обернена на інше» [26, с.63-64].  

В Росії дану концепцію під назвою «витрати зворотного зв'язку» розробляв 
В.В. Новожилов [27], а в Україні на важливість урахування в управлінні 
підприємства альтернативних витрат вперше звернув увагу М.Г. Чумаченко [28].  

За характером власності ресурсів, що застосовуються на підприємстві, 
виділяють явні та неявні витрати.  

Явні витрати (їх ще називають оплачуваними, грошовими, зовнішніми) 
представляють собою альтернативні витрати підприємства на придбання ресурсів, 
які йому не належать. По суті це бухгалтерські витрати конкретного 
альтернативного рішення. Наприклад, заробітна плата найманих працівників, 
витрати на придбання сировини, матеріалів, палива, устаткування для випуску 
певного асортименту продукції (товару, робіт, послуг). Іншими словами, явні 
витрати – витрати обраної альтернативи, які мають форму грошових платежів 
зовнішнім постачальникам ресурсів виробництва і визначаються сумою коштів 
підприємства, спрямованих на їх оплату. 

Неявні або неоплачувані (імпліцитні, внутрішні) витрати пов'язані з 
використанням факторів виробництва, які перебувають у власності самого 
підприємства (статутний капітал, обладнання, підприємницькі здібності, гудвіл і 
т.п.). Для визначення неявних витрат підраховують той прибуток, який 
підприємство могло б отримати, передавши власні ресурси на сторону, тобто при 
їх альтернативному застосуванні. Ці витрати не передбачено контрактами, 
обов'язковими для явних платежів, і залишаються недоотриманими у грошовій 
формі.  

Так, дохід від використання власного грошового капіталу у виробництві 
можна порівнювати з процентним доходом на такий капітал у банку, дохід від 
використання власного обладнання – з доходом від здачі його в оренду і т. ін. 
Вибір підприємством найефективнішого варіанта поведінки є завданням 
стратегічним. Подальша його діяльність пов’язана з кон’юнктурою ринку, зміна 
якої потребує відповідної реакції підприємства, насамперед, це пов’язано із 
зміною обсягу випуску продукції. До складу неявних витрат зазвичай включають 
наступні основні елементи: неявний заробіток підприємця (так званий 
нормальний прибуток), неявну земельну ренту, неявний відсоток на власний 
капітал підприємства, неявний дохід від нематеріальних активів тощо. 

Сума явних і неявних витрат підприємства дорівнює його загальним 
альтернативним витратам. 

Максимальні загальні альтернативні витрати відповідають найкращому 
(оптимальному) застосуванню ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 
власників підприємства. Їх називають економічними витратами. Отже, економічні 
витрати – це  альтернативні витрати від усіх видів діяльності підприємства, 
зумовлені вартістю найкращої знехтуваної можливості застосування явних і 
неявних ресурсів виробництва (рис. 3). 

З рис. 3 видно, що бухгалтерські (явні) витрати за прийнятим найкращим 
варіантом використання ресурсів підприємства відрізняються від економічних 
витрат на величину неявних альтернативних витрат. 
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Диференціальні витрати – це величини, на які відрізняються витрати при 
розгляді декількох альтернативних рішень. Диференціальні витрати також 
називають додатковими або прирістними. Так, рішення по введенню додаткових 
робочих змін на підприємстві, збільшення штату працівників також включають 
диференціальні витрати. 

   
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 – Взаємозв'язок між бухгалтерськими, альтернативними та 

економічними витратами підприємства 
 
Безповоротні витрати – це такі витрати, які були зроблені у минулому в 

результаті раніше прийнятих управлінських рішень. Отже, вони не можуть 
вплинути на майбутні витрати і не можуть бути змінені ніяким сьогоденням або 
майбутньою дією. Прикладом таких витрат може бути первинна вартість 
куплених матеріалів і устаткування. Не дивлячись на те, що придбані ресурси не 
використовуються зараз, витрати на їх придбання не можуть бути змінені ніякими 
майбутніми діями. 

Інкрементні витрати виникають у випадках виробництва якоїсь партії 
продукції додатково. Наприклад, якщо в результаті якогось управлінського 
рішення збільшуються постійні витрати (виплачується премія за наднормові 
роботи), то ці витрати називають інкрементними. Якщо рішення про додатковий 
випуск не спричиняє за собою збільшення абсолютної суми постійних витрат, то 
інкрементні витрати дорівнюють нулю. 

Граничні (маржинальні) витрати (ГВ) – це інкрементні витрати, коли 
виробляється лише одна додаткова одиниця продукції. Граничні витрати зазвичай 
різні при різних обсягах виробництва. Вони зменшуються зі збільшенням випуску 
продукції. Але це зменшення не безмежне з огляду на дію закону спадної 
ефективності виробничого використання кожного ресурсу й закону віддачі від 
масштабу. З певного обсягу виробництва проявляється принцип неухильного 
зростання ГВ як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. 

Близьким до поняття граничних витрат є поняття граничного доходу (ГД) 
підприємства, під яким розуміють приріст його валового доходу, коли 
виробляється лише одна додаткова одиниця продукції (товару, робіт, послуг). 
Зіставляючи величини граничних витрат і граничного доходу підприємства за 
певним видом продукції (товарів, робіт, послуг), можна зробити висновки про 
доцільність подальшого нарощування його виробництва.  
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Залежно від специфіки рішень, що ухвалюються апаратом управління 
підприємства, витрати підрозділяються на релевантні і нерелевантні.  

Релевантними (тобто істотними, значущими) витратами вважаються тільки 
ті витрати, які залежать від даного управлінського рішення. Зокрема, витрати 
минулих періодів (так звані безповоротні витрати ) не можуть бути релевантними, 
оскільки вплинути на них вже не можливо. В той же час, альтернативні витрати 
(упущена вигода) є релевантними для ухвалення оперативних управлінських 
рішень. 

Виходячи з сутності наведених класифікацій витрат підприємства, що 
застосовуються в бухгалтерському та управлінському аналізі, можна надати 
наступні визначення різних видів прибутку – бухгалтерському, економічному, 
нормальному. 

Бухгалтерський прибуток – це різниця між валовими доходами 
підприємства і його бухгалтерськими витратами. Як було зазначено вище, згідно з 
формулами (3)–(7) можна розрахувати п’ять основних різновидів бухгалтерського 
прибутку: валовий; від операційної діяльності; від звичайної діяльності до 
оподаткування; від звичайної діяльності після оподаткування; чистий. Зазвичай, 
саме чистий прибуток розглядається у ролі бухгалтерського прибутку 
підприємства (БП): 

 
                                  БП = ЧП = ВД – БВ.                                              (10) 

  
Економічний прибуток (ЕП) – це різниця між валовими доходами 

підприємства і його економічними витратами (ЕВ):  
 

                                  ЕП = ВД –  ЕВ.                                                  (11) 
 
Порівняння формул (10) і (11) показує, що бухгалтерський прибуток 

перевищує економічний на ту величину, на яку економічні витрати перевищують 
бухгалтерські витрати. Як було з’ясовано вище (див. рис. 3) це величина неявних 
витрат у їх найкращому використанні. І, навпаки, економічний прибуток менше за 
бухгалтерський на величину неявних витрат (НВ). Тому можна записати: 

 
ЕП = БП – НВ .                                                  (12) 

 
У разі вибору керівництвом підприємства найкращого альтернативного 

варіанту застосування явних та неявних ресурсів його бухгалтерський прибуток 
максимізується. Загально кажучи, між двома вказаними видами прибутку 
підприємства виконується співвідношення ЕП < БП. Причому мінімальна різниця 
між ними спостерігається у разі найбільш раціонального (оптимального) 
застосування матеріально-технічних, економічних, соціальних можливостей 
колективу даного суб’єкта господарювання в певних умовах зовнішнього 
середовища.  

Якщо валові доходи підприємства перевищують валові витрати, розраховані 
як витрати відкинутих можливостей для всіх застосованих ресурсів (ВД > ЕВ), то 
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воно отримує економічний прибуток (ЕП > 0). Наявність економічного прибутку 
означає, що на досліджуваному підприємстві ресурси використовуються 
ефективніше, ніж де б то не було. Саме тому економічний, а не бухгалтерський 
прибуток служить критерієм успіху підприємства, індикатором ефективності 
використання ним наявних ресурсів. Його величина та знак є сигналом залучення 
додаткових ресурсів або відповідно перетікання їх в інші сфери бізнесу. 

Нормальний прибуток (НП) – це той мінімальний прибуток, що повинний 
заробити підприємець, якщо він хоче залишитися у обраному бізнесі і 
продовжувати діяльність в даній галузі. НП є елементом неявних витрат поряд із 
неявною земельною рентою, неявним відсотком на власний капітал підприємства, 
неявним доходом від нематеріальних активів тощо.  

Нормальний прибуток повинний бути досить високим, щоб існуючі 
підприємства залишалися в даній сфері діяльності, і досить низьким, щоб нові 
підприємства не входили в цю галузь. Він відбиває неявні витрати, що власники 
підприємства визначають собі за результати керування його діяльністю. Вони 
відображають власну вартість виконання управлінської праці в даній галузі. На 
відміну від нормального, економічний прибуток не входить у витрати, тому що це 
дохід, отриманий понад нормальний прибуток (рис. 4). 

 
 
 
 

  
 
    

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 – Взаємозв'язок між валовим доходом, бухгалтерським,  

економічним та нормальним прибутком підприємства 
 
Аналіз співвідношень між показниками, зображеними на рис. 4, показує, що 

валовий дохід підприємства, з одного боку, на основі бухгалтерського підходу 
можна розкласти на дві складові: бухгалтерський прибуток та бухгалтерські (явні) 
витрати за прийнятим варіантом виробничої діяльності. А, з другого боку, у разі 
економічного підходу валовий дохід підприємства представляється як сума трьох 
доданків: економічного прибутку, неявних і явних альтернативних витрат. 
Причому неявні витрати включають нормальний прибуток власників бізнесу як 
своєрідну плату за виконання підприємницьких функцій.  

Якщо перше розкладання є загальновідомим і широко використовується на 
практиці, то друге – вивчається лише теоретично в мікроекономіці й 
управлінському аналізі. Практичного застосування в менеджменті українських 
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підприємств показники економічного і нормального прибутку, неявних 
альтернативних витрат, на жаль, майже не мають.  

На основі проведених розміркувань, та враховуючи формули (10)–(12), 
нами побудовано схему зон беззбитковості (рис. 5), аналогічну наведеним на рис. 
1, 2.    

 
                                      ВД ≥ БВ                                                                                   ВД  ≥ ЕВ 

 

 

  

 
Рис. 5 – Точки та зони беззбитковості для бухгалтерського (ХБ) 

і економічного (ХЕ) прибутку підприємства 
 
З схеми на рис. 3 випливає наступне: якщо підприємство має 

бухгалтерський прибуток, тобто сальдо валових доходів і бухгалтерських витрат 
на виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) додатне, то воно 
може не досягати точки беззбиткової діяльності в сенсі економічного прибутку. 
Наприклад, бухгалтерський прибуток підприємства може бути менше, ніж 
середній ринковий відсоток на власний капітал. Отже, існують вигідніші способи 
використання наявних ресурсів, які дозволяють отримати вищий, в тому числі й 
економічний прибуток.  

Таким чином, точка і зона беззбитковості, розрахована за економічним 
прибутком, є одночасно й своєрідним критерієм ефективності діяльності 
підприємства. Якщо воно не досягає точки економічної беззбитковості, то це 
сигналізує про неефективність його дій (а точніше застосування наявних ресурсів) 
з точки зору ринкової кон'юнктури, що склалася. Проте, цей факт сам по собі ще 
не може служити однозначною причиною для припинення існування суб’єкта 
господарювання. Для того, щоб зробити ґрунтовні висновки з цього приводу, 
необхідно детально дослідити структуру витрат підприємства. 

У зв’язку з цим виникає, принаймні, два цілком логічних запитання:  
1. Яким чином визначити найкращий варіант діяльності підприємства, коли  

всі його ресурси використовуються самим раціональним способом? 
2. Як знайти оптимальну величину обсягу реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), котра максимізує його прибуток? 
На перше запитання досить тяжко дати універсальну відповідь у вигляді 

певної поради, оскільки стратегія і тактика кожного суб’єкта господарювання 
значною мірою залежить від конкретної галузі економіки, ступеня внутрішньо-
галузевої і міжгалузевої конкуренції, особливостей продукції (товарів, робіт, 
послуг), що виробляється, тощо. Безсумнівне одне: треба досить ретельно вивчати 
можливі альтернативи застосування виробничих потужностей підприємства, 
розглядати й давати кількісну оцінку всім потенційним варіантам використання 
власного капіталу, вибирати оптимальні в даних умовах зовнішнього середовища 

                               
                                   ХБ                                                                    ХЕ                               Х                         
                                Точка                                                              Точка                                                
              беззбитковості, розрахована за                     беззбитковості, розрахована за  
          бухгалтерським (чистим) прибутком                     економічним прибутком  
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шляхи розвитку досліджуваної соціально-економічної системи. Топ-менеджери і 
фахівці планово-виробничого підрозділу повинні проводити постійну аналітичну 
роботу, спрямовану на оцінювання величини не тільки бухгалтерського прибутку 
від конкретного бізнес-проекту, а й на визначення економічного та нормального 
прибутку при розгляді всіх можливих альтернатив господарської діяльності 
підприємства. Такий підхід дозволить не пропустити ні одного потенційно 
прибуткового альтернативного варіанту розвитку подій у короткостроковій та 
довгостроковій перспективі. 

На друге запитання (у разі прийняття певної альтернативи за основу 
майбутніх планових дій) можна дати більш конкретну відповідь, оскільки в 
мікроекономіці розглядається поведінка підприємства в залежності від 
мобільності факторів виробництва (у короткостроковому і довгостроковому 
періодах) й типу ринкової структури (досконала конкуренція, монополістична 
конкуренція, олігополія, монополія) [29]–[32]. 

Загальне правило вибору оптимального обсягу виробництва на підприємстві 
формулюється так: прибуток максимізується на обсязі реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), для якого граничний дохід дорівнює граничним 
витратам (ГД = ГВ). Це правило рівноваги справедливе для підприємств усіх 
розмірів, у будь-якій ринковій структурі.  

Оскільки в умовах ринку досконалої конкуренції граничний дохід дорівнює 
ціні (Ц) одиниці продукції (товарів, робіт, послуг), то для підприємства, що 
знаходиться в таких умовах, загальне правило максимізації прибутку означає 
вибір такого обсягу випуску й реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за 
якого виконується рівновага Ц = ГВ.  

В короткостроковому періоді, коли підприємство не в змозі замінити всі 
виробничі ресурси, зокрема основний капітал, і загальні витрати підрозділяються 
на постійні й змінні, на ринку досконалої конкуренції величина Ц фіксована і 
задається ринком об’єктивно. Тому основним фактором, що визначає обсяги 
випуску й реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), є витрати, які зазнають 
вплив закону спадної віддачі. Порівнюючи валовий дохід з економічними та 
бухгалтерськими витратами на кожному обсязі випуску, а також ринкову ціну з 
граничними витратами, підприємство приймає рішення: чи виробляти продукцію 
взагалі, а якщо виробляти, то скільки, і визначає, яким буде результат діяльності. 
Тут можуть виникнути, принаймні, п’ять ситуацій в залежності від величини Х 
(рис. 6). 

 
                         Бухгалтерська беззбитковість                       Економічна беззбитковість        
       Е          D                                     С                                В                       А 

 

 

  

Рис. 6 – Взаємне розташування точок беззбитковості (ХБ, ХЕ) та випуску  
і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства (А, В, С, D, Е) 

 

                     
                                    ХБ                                                                      ХЕ                                                 Х    
                                 Точка                                                                Точка                                                
              беззбитковості, розрахована за                     беззбитковості, розрахована за  
                 бухгалтерським прибутком                             економічним прибутком  
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1. Рівновага Ц = ГВ виконується в точці А рис. 6. В даному випадку 
максимізація прибутку досягається при умові ВД > ЕВ. Отже, в такій ситуації 
підприємство отримує економічний та нормальний прибуток і його ресурси 
використовуються найкращим чином (див. рис. 4). Це найбільш привабливий стан 
бізнесу, до якого повинні прагнути всі підприємства. Він відповідає високій 
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання і відсутності будь-яких 
проблем у найближчому майбутньому.   

2. Рівновага Ц = ГВ виконується в точці В = ХЕ рис. 6. При такій структурі 
витрат і цінової ситуації на ринку підприємство не отримує економічного 
прибутку, так як в точці оптимального обсягу виробництва ВД = ЕВ (рис. 7).  

 
 
 
 

  
 
    

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7 – Взаємозв'язок між валовим доходом, бухгалтерським та нормальним 
прибутком підприємства в точці економічної беззбитковості 

 
Але воно отримує бухгалтерський і нормальний прибуток, оскільки ВД ≥ 

БВ. Це означає, що хоча й наявні ресурси підприємства застосовуються не самим 
раціональним способом, однак валовий дохід перекриває як постійні, так і змінні 
витрати виробництва (бухгалтерські витрати). Цей випадок не є загрозливим для 
ведення бізнесу, але й оптимальним його не назвеш: потрібні заходи для переходу 
до цілком реальних альтернативних варіантів господарювання, які забезпечать 
максимальний прибуток підприємству. Рівень конкурентоздатності ще досить 
високий, але існує загроза з боку стратегічних конкурентів. 

3. Рівновага Ц = ГВ виконується в точці C рис. 6. У даній ситуації 
підприємство не отримує економічного прибутку (ВД < ЕВ), але знаходиться в 
зоні бухгалтерської беззбитковості (ВД > БВ) (рис. 8). 

Такий стан справ також характеризується неоптимальним використанням 
наявних ресурсів підприємства, однак валовий дохід як і раніше перекриває  
бухгалтерські витрати (постійні і змінні витрати виробництва). Однак, виникає 
потенційна можливість нестачі бухгалтерського прибутку для забезпечення 
величини нормального прибутку власників бізнесу (НП < БП), що не виключає 
спотворення їх переходу в інші сфери підприємництва. Крім того, конкуренто-
спроможність знаходиться на середньому рівні, що загрожує проблемами не 
тільки з боку стратегічних, а й звичайних конкурентів.  

Неявні 
альтернативні 

витрати, 
включаючи НП  

 
Явні 

альтернативні 
витрати 

 
 
 

Економічні 
(максимальні 
альтернативні) 

витрати 
 

Бухгалтерські (явні) 
витрати за прийнятим 
варіантом виробничої 

діяльності 

 
Бухгалтерський 

прибуток 

 
 
 
 

Валовий 
дохід 

248



 

 
 
 
 

  
 
    

 
 
 

 
Рис. 8 – Взаємозв'язок між валовим доходом, бухгалтерським та нормальним 

прибутком підприємства в точці C реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг), що відповідає умові ХБ < C < ХE 

 
4. Рівновага Ц = ГВ виконується в точці D = ХБ рис. 6. У даній ситуації 

підприємство не отримує економічного прибутку (ВД < ЕВ), а бухгалтерський 
прибуток дорівнює нулю (ВД = БВ) (рис. 9).  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
    

Рис. 9 – Взаємозв'язок між валовим доходом, бухгалтерськими, економічним 
витратами підприємства в точці бухгалтерської беззбитковості 

 
Даний випадок аналогічний попередньому: весь валовий дохід 

підприємства спрямовується на покриття бухгалтерських витрат (постійних і 
змінних). При цьому нормальний прибуток дорівнює нулю (НП = 0). Очевидно, 
що така ситуація може зберігатися лише тимчасово, наприклад, в умовах 
фінансово-економічної кризи, оскільки губиться матеріальна зацікавленість 
ведення подібного бізнесу в довгостроковій перспективі. Рівень конкуренто-
здатності підприємства низький,  існує загроза з боку будь-яких конкурентів. 

5. Рівновага Ц = ГВ виконується в точці Е рис. 6. У даному випадку 
підприємство не отримує ані економічного (ВД < ЕВ), ані бухгалтерського 
прибутку  (ВД < БВ), ані нормального прибутку (НП = 0) (рис. 10). 

В цій кризовій ситуації, яка в майбутньому загрожує банкрутством 
підприємства, його стратегія і тактика залежить від величини валового доходу. 
Якщо ВД вистачає для того, щоб покрити постійні витрати виробництва, котрі в 
будь-якому разі повинні бути компенсовані, то, можливо, є сенс продовжити 
функціонування в короткостроковому періоді. 
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Рис. 10 – Взаємозв'язок між валовим доходом, бухгалтерськими і економічним 
витратами підприємства в зоні бухгалтерської збитковості 

 
В протилежному випадку слід ставити питання про припинення 

виробництва на підприємстві, або про його перепрофілювання (переходу в іншу 
галузь тощо), оскільки конкурентоспроможність знаходиться на критично 
низькому рівні. 

Очевидно, що стан господарювання, характерний для фінансово-
економічної кризи (точки D і Е на рис. 6), потребує ретельного вивчення з боку 
керівництва підприємства, детального аналізу всіх за і проти для обґрунтованого 
рішення про перспективи його подальшого існування.  

Таким чином, проведене дослідження показало, що у короткостроковому 
періоді підприємству вигідно виробляти продукцію, якщо воно знаходиться в зоні  
економічної беззбитковості (точки А, В на рис. 6), або коли воно отримує, 
принаймні, бухгалтерський прибуток (точка С на рис. 6). Хоча в останньому 
випадку є серйозний привід для пошуку більш раціональних шляхів застосування 
наявних ресурсів. Відповідно керівництву підприємства варто замислитися про 
припинення підприємницької діяльності, або про перехід в іншу галузь, коли 
спостерігається бухгалтерська «безприбутковість» (точки D, E на рис. 6).   

Аналогічні розміркування справедливі й у ситуації, коли всі витрати 
підприємства розглядаються як фіксовані величини, а ціна є змінною, наприклад, 
при мінливій кон’юнктурі ринку на різних проміжках часу. 
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4. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА    
 
 

4.1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 
 

Потенціал підприємства є надто складною і комплексною характеристикою 
його розвитку, що інтегрує важливіші аспекти управління в умовах трансформації 
вітчизняної економіки, її адаптації до умов сучасного ринку. Відтворення 
потенціалу в умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції підприємств та їх 
поступовий вихід із кризи, структурна перебудова й оновлення економіки 
передбачають ринкові зміни на мікроекономічному рівні, реструктуризацію на 
основі інноваційно-технологічного розвитку освоєння та виробництво 
конкурентоспроможної продукції. Запуск механізму реального виходу економіки 
України з кризи та економічний підйом підприємств цілком залежить від  
інвестиційних ресурсів промислового виробництва, підтримки основних 
пріоритетних напрямів розвитку промисловості, спрямованих на досягнення цілей 
інвестиційної стратегії створення і впровадження у виробництво сучасних видів 
цивільної продукції на підприємствах. Інвестиції мають бути спрямовані на 
розширення виробництва конкурентоспроможної продукції певного обсягу й 
асортименту для потреб суспільства, на ефективний  потенціал підприємства. 
Зростання потенціалу підприємств пов’язано з процесом залучення банків в 
інвестиційні процеси в Україні, а основою взаємодії банків і підприємств 
промисловості має бути реалізація закінчених інвестиційних проектів, їх 
ефективність і масштабність. Отже, ці тенденції пояснюють необхідність 
економічного обґрунтування вибору реципієнтів інвестицій – суб’єктів 
інвестиційної діяльності, що приймають інвестиції, а також оцінки інвестиційної 
привабливості формування потенціалу українських промислових підприємств, 
інноваційно-технологічний розвиток яких залежить від інвесторів, кредиторів, 
акціонерів, постачальників, управлінців та державної промислової політики. 

Історична доля України в ХХІ столітті буде визначатися тим, наскільки 
швидко можливо буде подолати кризу, передану двадцять першому століттю 
століттям двадцятим. Для вирішення цього відповідального завдання потрібні 
усебічні та глибокі дослідження, побудовані на об’єктивному й критичному 
аналізі сучасного становища в економіці та суспільстві [1, с.10].   

Високорозвинений інтелектуальний потенціал вітчизняної економіки 
спроможний продукувати нові знання та трансформувати їх у виробництво як 
інновації, сформувався в Україні ще за радянських часі. Підґрунтям для цього 
була і є розвинена освітянська сфера, високий статус освіти та науки в країні, 
бажання населення здобути якісну освіту. Внаслідок цього Україна ще з тих часів 
має високий рівень розвитку освіти, який визнається багатьма державами світу, та 
вагомий науково-технічний потенціал [2, с.231]. Можливості реалізації нової 
української системи базуються на наукових основах, освітніх традиціях і 
елементах науково-технічного потенціалу, накопичених фінансових ресурсах 
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держави, суспільному визнанні необхідності інноваційного повороту в розвитку 
промислового виробництва. 

Теоретичний і практичний інтерес за цих умов викликають питання щодо 
оцінювання потенціалу підприємства, визначення, наскільки результативно 
суб'єкти господарювання реалізують свої можливості. Теорія потенціалу 
підприємства має тривалу еволюцію розвитку, та її становлення продовжується й 
дотепер. 

Теорія потенціалу підприємства узагальнює систему наукових знань 
стосовно досвіду теоретико-методологічних розробок, а також процеси 
формування та розвитку економічних категорій і методологічного інструментарію. 
Викладення теорії потенціалу, її трактування подано в розробках українських та 
російських вчених: О.Ф. Балацького, Б.Є. Бачевського, Л.В. Балабанової, А.А. 
Задоя, І.З. Должанського, Ю.В. Кіндзерського, Н.С. Краснокутської, Є.В. Лапіна, 
О.І.  Олексюка, Е.В. Попова, І.М. Рєпіної, О.С. Федоніна та ін. Сутність, 
структурно-елементний склад, механізм формування та методологія оцінювання 
потенціалу підприємства комплексно розглянуто в навчально-методичній 
літературі [3, с.11; 4 с.22; 5, с.7; 6, с.13; 7, с.20; 8, с.39; 9, с.98]. Розробки авторів 
наукових праць адаптовані до умов трансформації економіки України. 

Відмінності методологічно-теоретичних підходів до визначення потенціалу 
підприємства у різних науковців пов'язані з розвитком економічних відносин і, як 
наслідок, удосконаленням економічної теорії та наукових поглядів на потенціал 
підприємства. В економічній літературі відсутнє однозначне визначення цієї 
категорії. Складність та недостатність розробки теоретичних засад організації 
потенціалу підприємства, не одностайність позиції відносно його сутності 
визначили необхідність подальшого системного наукового дослідження.  

Становлення теорії потенціалу підприємства відображає складний 
інтеграційний процес її розвитку, що має багаторічну історію, характеризується 
широким спектром наукових підходів, встановлює ідеї різних економічних 
концепцій, в котрих є спільне та відмінне в сучасних методах та методиках  
оцінювання потенціалу. Потенціал підприємства не може бути предметом 
дослідження тільки однієї теорії потенціалу, існують різноманітні підходи до 
визначення унікального джерела засобів, запасів, наявних та прихованих, 
виробничих, ринкових та інших можливостей підприємств, з урахуванням 
зовнішніх і внутрішніх факторів організації сучасного виробництва, що можуть 
бути приведені в дію.  

У Радянському енциклопедичному словнику приводиться визначення 
терміна «потенціал» як засоби, запаси, джерела, що мають в наявності й здатні бути 
мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення визначених цілей, 
здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання, можливості окремої людини, 
суспільства, держави у визначеній сфері діяльності [10, с.1558]. У словнику 
російської мови С.І. Ожегова, словнику сучасної російської літературної мови К.А. 
Тимофєєва, у радянському енциклопедичному словнику А.М. Прохорова 
зустрічається ще одне визначення потенціалу: «Величина, що характеризує 
широкий клас силових полів у даній точці», що відкриває цілий ряд понять у 
фізиці, хімії, математиці. Відповідно, розрізняють потенціал магнітний – 
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«величина, що характеризує магнітне поле», потенціал електричний – «скалярна 
величина, що характеризує енергетичні умови в електростатичному полі»; хімічний 
потенціал - «термодинамічна функція, що характеризує стан якого-небудь 
компонента й у фазі даного складу при визначених зовнішніх умовах»; потенціал – 
одна з характеристик векторного поля. Категоріальну сутність потенціалу 
підприємства подано в наукових теоретико-методологічних розробках в різні часи. 
Процес становлення теоретичних поглядів визначення потенціалу підприємства 
охоплює такі етапи. 

Період 1920-1930 рр. можна визначити як перший крок у формуванні 
теоретичних поглядів на потенціал підприємства з точки зору економічної науки. 
На початку минулого століття потенціал підприємства визначався як потенційна 
можливість країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення. 
Визначення, що потенціал підприємства є організаційною системо простежується в 
тлумаченнях сьогодення.  

1950-1960 рр. – у працях більшості дослідників знаходить своє практичне 
застосування нова термінологія – «економічний потенціал країни» та «потенціал 
розширеного виробництва».  

1970-1980 рр. і дотепер – у теорії потенціалу розглядають питання 
народногосподарського потенціалу, економічного потенціалу, потенціалу 
підприємства, виробничого потенціалу, промислового потенціалу. У ринковій 
діяльності вивчається ринковий потенціал підприємства [3, с.7; 11, с.9; 12, с.58; 13, 
с.19; 14, с.140, 532; 15, с.37]. 

У більшості теоретичних робіт відзначається важливість вивчення проблем 
оцінювання потенціалу та вказується на існування значних розходжень у 
визначенні самого поняття потенціал, його сутності, складу й співвідношення з 
іншими категоріями. Народногосподарський потенціал визначає потенціал 
виробничих сил та виробничих відносин; стан виробництва, досягнутий в країні на 
будь-якому етапі розвитку. Проблеми народногосподарського потенціалу пов'язані 
політико-економічними аспектами досліджень, економічною теорією розвитку 
виробничих сил і діалектики виробництва та споживання, заснованою К. Марксом. 
Обґрунтування народногосподарського потенціалу дало змогу застосувати 
методологічний прийом, за допомогою якого було надано характеристику 
діалектики потенціалу. Сутність ідеї в тому, що потенціал є, одночасно, продуктом, 
а продукт є, одночасно, потенціалом. Перехід до нового потенціалу здійснюється за 
умови відтворення продукту, а витвір нового продукту здійснюється за умови 
реалізації потенціалу. 

У роботі діагностовано економічний потенціал, що є можливим за умови його 
постійної реалізації та майбутнього відновлення на більш високому рівні. 
Аргументовано розподілені поняття «економічна потужність», «економічний 
потенціал» і «народногосподарський потенціал» за умови логічного зв’язку, а саме: 
економічна потужність є складовою економічного потенціалу, що, у свою чергу, є 
складовою народногосподарського потенціалу [11, с.10, 36]. Економічний потенціал 
– це, по-перше, сукупна виробнича праця всіх працездатних членів суспільства, а, 
по-друге, властивість економіки країни, її галузей, підприємств здійснювати 
виробничо-господарську діяльність, виробляти продукцію, товари, послуги, 
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задовольняти потреби населення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток 
виробництва і споживання [3, с.7]. Формування економічного потенціалу 
підприємства здійснюється в максимально можливому обсязі виробництва 
матеріальних цінностей та послуг в умовах, які забезпечують їх більш повне 
використання в часі та продуктивність певної кількості існуючих економічних 
ресурсів [16, с.170]. Механізм формування економічного потенціалу підприємства 
складають структурні елементи кадрового, виробничого, інноваційного та 
організаційно-управлінського потенціалу. Саме економічний потенціал 
підприємства є основою для прийняття стратегічних рішень, визначення напрямів 
його розвитку, формування програми дій на майбутнє, є базовим критерієм 
управлінських процесів [17, с.293].  

За функціональною ознакою, за умовою залежності від участі в 
господарському обороті елементи економічного потенціалу розподіляються на 
активну та пасивну частину. Активна частина економічного потенціалу забезпечує 
результати функціонування виробництва продукції, пасивна частина економічного 
потенціалу об’єднує ресурси, які побічні беруть участь в господарському обороті або 
сприяють йому [14, с.146-148].  

Взаємодія економічного потенціалу регіону та підприємства відбувається за 
різними підходами до управління на рівні регіону та на рівні менеджменту 
підприємства. На рівні підприємства здійснюємо підхід до управління господарчою 
діяльністю  з точки зору отримання доходу або прибутку; для державного та 
регіонального регулювання важливим є підхід до реалізації соціальних аспектів 
суспільства. Тому, на рівні підприємства використовується поняття «економічний 
потенціал», а на регіональному рівні – «соціально-економічний потенціал» [14, с. 
550]. Ресурсно-функціональний підхід до визначення структури економічного 
потенціалу характеризується сукупністю соціальної, виробничо-економічної й 
екологічної складових. 

Кадровий потенціал підприємства визначається сукупністю особистого 
потенціалу, потенціалу організації праці, демографічного та етнокультурного 
потенціалу. Виробничий потенціал підприємства визначається спроможністю 
виробляти максимальний обсяг продукції за наявності технічного, технологічного, 
природно-ресурсного, інвестиційного потенціалів та нематеріальних активів. 
Основні напрями та пріоритети інноваційного розвитку підприємства 
характеризуються інноваційним потенціалом. Потенціал організаційної структури 
управління як суб’єктивна складова визначає загально корпоративний 
управлінський, формувальний та неформальний механізми функціонування 
підприємства, втілює в собі рівень організації функціональних елементів системи та 
характер взаємозв’язків між ними.  

При оцінюванні використання економічного потенціалу підприємства за 
комплексним методом декомпозиції структурних елементів поєднані потенціал 
маркетингової діяльності, ринковий потенціал, та потенціал управлінської 
діяльності. Окремі елементи економічного потенціалу та взаємозв’язки між ним 
повинні бути встановлені стосовно всіх ієрархічних рівнів [14, с.767-769]. 

Багаторівневу структурну модель формування економічного потенціалу 
підприємства побудовано на основі поетапного відділення проміжних рівнів 
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узагальнених потенційних можливостей підприємства. Рівень виробничого 
потенціалу показує здатність виробничої системи виробляти матеріальні блага на 
основі виробничих ресурсів, що визначається потенціальним обсягом товарної 
продукції; господарський рівень характеризується потенційним обсягом продажу 
підприємства; на інституціональному рівні віддзеркалюється потенційний обсяг 
прибутку підприємства, що втілюється в інвестиційному, господарському та 
фінансовому потенціалах [18, с.29]. 

Економічний потенціал підприємства полягає в сукупності можливостей 
підприємства визначати, формувати та максимально задовольняти споживачів 
виробами та послугами в процесі оптимальної взаємодії із зовнішньою середою та 
раціональному використанні економічних ресурсів. Теоретичні та методичні засади 
інтегральної оцінки економічного потенціалу відокремлюють його елементний склад 
(виробничий, трудовий, інноваційний, інвестиційний потенціали), визначають 
економічний потенціал базових галузей промисловості та території, механізми 
використання економічного потенціалу адміністративних і виробничих систем. 
Економічний потенціал підприємства показує його інтегральну спроможність 
максимально задовольняти споживачів і враховувати інтереси держави при 
оптимальному використанні наявних ресурсів, визначає напрями розвитку 
підприємства, виходячи з ринкових умов, обумовлює формування конкретної 
програми дій на перспективу, є базовим критерієм управління сучасним 
підприємством [14, с.523-532]. 

Уперше комплексно розкрито сутність, структурно-елементний склад, 
механізм формування та методологія оцінки потенціалу підприємства в концепції 
О.С. Федоніна, І.М. Репіної, О.І. Олексюка. Визначено, що поняття «потенціал» має 
не тільки важливе наукове, а й практичне значення, оскільки уявлення про його зміст 
визначає підхід до його оцінки, вимірювання й управління. 

В економічній теорії існують різні визначення структурних елементів 
потенціалу підприємства і це дозволяє зробити висновок, що серед учених не існує 
спільної думки щодо складу даної категорії. Структура потенціалу підприємства 
представлена як мережа найсуттєвіших стійких, інваріантних зв’язків між 
елементами, що зображує розмежування його об’єктивних та суб’єктивних 
складових. Об’єктивні складові потенціалу підприємства – це сукупність 
інноваційного, виробничого, фінансового, інвестиційного потенціалів та потенціалу 
відтворення. Суб’єктивні складові потенціалу підприємства орієнтовано на 
досягнення певних економічних і господарських умов реального споживання його 
об’єктивних складових – це науково-технічний потенціал, управлінський потенціал, 
потенціал організаційної структури управління, маркетинговий потенціал. Вони 
вважаються важливими видами потенціалу підприємства за їхнім впливом на 
розвиток основних чинників виробництва й ефективність функціонування 
економічних систем. Щодо трудового, інфраструктурного та інформаційного 
потенціалу, то їх, на думку авторів, не можна однозначно віднести до суб’єктивних 
чи об’єктивних складових [3, с.15]. 

Особливістю загальнотеоретичної моделі формування потенціалу 
підприємства є підпорядкованість досягненню його загальній меті: якщо існують 
засоби виробництва, кадри, приміщення з певними характеристиками та інші 
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ресурси, то потенціал підприємства як економічна система здатен задовольнити 
постійно мінливі потреби потенційних споживачів [3, с.29]. 

При обґрунтуванні управлінських рішень для проведення діагностики 
можливостей підприємства визначаються графічні моделі, в яких дотримуються ідеї 
векторного зображення потенціалу підприємства. Дані моделі ґрунтуються на 
системному та функціональному організаційному підходах, складаються з часткових 
елементів. Наприклад, графоаналітична модель потенціалу підприємства має форму 
сфери, репрезентує всі напрямки діяльності підприємства і тим самим розкриває 
діалектику його потенціалу.    

Створення моделі квадрату потенціалу підприємства дало можливість 
відобразити галузеву специфіку потенціалу підприємства за матрицею основних 
техніко-економічних показників його діяльності. Модель життєвого циклу 
потенціалу підприємства відображує взаємозв’язки між «стадією розвитку», 
«стадією успіху» та негативними явищами, що можуть відбуватися з потенціалом: 
зменшенням його розміру від великого до середнього, а потім і до малого на стадії 
занепаду [3, с.20-24]. 

Потенціал підприємства є характеристикою ресурсів, необхідних для 
функціонування виробництва та прискорення науково-технічного прогресу, 
системою матеріальних і трудових факторів, які забезпечують досягнення 
виробництва, та здатністю комплексу ресурсів економічної системи виконувати 
поставлені завдання. З таких позицій за ресурсною концепцією оцінюється вартість 
земельно-майнового та соціально-організаційного комплексу підприємства, 
нематеріальних активів та соціальної складової підприємницької діяльності, які 
визначають ефективність формування та використання потенціалу. Визначено, що 
основний зміст потенціалу підприємства полягає в інтегральному відображенні 
поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні 
ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в 
економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та 
суспільні інтереси. За ресурсною концепцією сутністю підприємницького 
потенціалу є сукупність трудових, матеріальних, технічних, фінансових, 
інноваційних та інших ресурсів, навичок і можливостей керівників, спеціалістів та 
інших категорій персоналу в процесі виробництва товарів, здійснення послуг, 
отримання максимального доходу і забезпечення сталого функціонування та 
розвитку підприємства [3, с.7, 9, 11]. 

Можливість системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати 
результат для зацікавлених осіб за допомогою бізнес-процесів відокремлює таку 
рису потенціалу підприємства, як мобілізація ресурсів під час здійснення комплексу 
його дій. У сучасному синтезованому баченні потенціал підприємства – це симбіоз 
трьох складових: ресурси – здібності – компетенції, де ресурси пояснюють феномен 
перетворення можливостей у здібності, здібності через їх розкриття й оновлення за 
допомогою навчання трансформуються у компетенції, що зумовлюють внутрішні 
можливості підприємства та забезпечують його конкурентні переваги в ринковому 
середовищі. При цьому має відбуватися переосмислення ступеня розуміння та 
подальший розвиток ресурсної концепції потенціалу підприємства. Модель симбіозу 
компетенцій та ресурсів підприємства, що зумовлюють його внутрішні можливості, 
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забезпечує його конкурентні переваги в ринковому середовищі, та можливий попит. 
Використання різних підходів до розуміння сутності потенціалу підприємства 
дозволяє вважати його багаторівневим і багатоаспектним поняттям, зміст якого 
розкривається у всьому комплексі його виявлення [4, с.8-9]. 

Методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового 
підприємства, а також концепція та передумови розвитку сучасного підприємства 
розроблені науковцями Східноукраїнського національного університету імені В. 
Даля. Потенціал призначався для цілей загального аналізу, використання показника 
«потенціал» підприємства в плануванні оцінювання об’єктів на продаж, формуванні 
статистичної звітності та податкового й бухгалтерського обліку виробничого 
підприємства неможливо. До складу загального потенціалу в структурній моделі 
входять суб’єкти процесів оцінки та діагностики загального потенціалу залежно від 
цілей та характеру зацікавленості суб’єктів в здійсненні цих процесів [19, с.56].        

Потенціал підприємства розглядається як здатність підприємства до 
виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції за умов раціонального 
використання існуючих ресурсів та можливостей в обсягах, необхідних для 
забезпечення ефективного функціонування підприємства відповідно до його 
стратегічних і тактичних планів розвитку. Потенціал підприємства, представлений 
реальною або імовірною здатністю виконувати цілеспрямовану роботу, 
розподіляється на категорії: базовий потенціал забезпечує підприємству можливість 
досягнення основних комерційних цілей, створення економічних цінностей і 
одержання при цьому прибутків; прихований потенціал є активами, які не дають 
конкретної переваги на даному етапі; збитковий потенціал – це споживання ресурсів 
без будь-якого прибутку для підприємства; пересічний потенціал характеризується 
наявністю в підприємства активів, які забезпечують ефективне використання інших 
видів потенціалів [6, с.13]. 

Виробничий потенціал, на нашу думку, виконує провідну роль та є складною, 
динамічною системою, у формуванні якої беруть участь усі ресурси підприємства. 
Виробничий потенціал акумулює в собі значну частку потенціалу підприємства в 
процесі забезпечення виробництва продукції, але його часто неправомірно 
ототожнюють з іншими видами. Рівень виробничого потенціалу  необхідно 
визначити в процесі використання наявних та прихованих можливостей 
підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску 
максимально можливого обсягу продукції та послуг [3, с.14]. Формування 
виробничого потенціалу відбувається при реалізації цілей підприємства в процесі 
виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Оригінальні погляди, висновки та рекомендації зроблені на основі 
діагностики економічного стану України щодо подальшого розвитку промислового 
потенціалу країни, що дають поштовх для подальших наукових пошуків і розвитку 
теорії потенціалу підприємства. Промисловий потенціал розглядається авторами як 
динамічна категорія, що змінюється та адаптує свої складові елементи: структуру 
виробництва, ресурси, інституціональні умови та технології. Добувна 
промисловість, виробництво та розподілення електроенергії газу та води, обробна  
промисловість як структурні складові пояснюють, яким чином структура 
виробництва впливає на загальний рівень ефективності промислового потенціалу з 
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метою його підвищення. Технологічна складова – передові технології, технології 
високого рівня, технології середнього рівня, технології низького рівня – є найбільш 
еволюційною та визначає його ефективність і конкурентоспроможність. Ресурси в 
складі промислового потенціалу – основні ресурси, розвинені ресурси, 
спеціалізовані ресурси – займають вагомі позиції та забезпечують якісні та 
кількісні можливості промисловості України. Інституціональна складова – 
законодавство, організація державного управління промисловістю, програми 
розвитку – створює правове поле функціонування та розвитку промислового 
потенціалу. Основні складові промислового потенціалу та їх взаємозв’язок 
зображено авторами у вигляді моделі відкритої системи. Діалектична позиція 
авторів розкриває проблеми, перспективи, структурно-інноваційні трансформації, 
статику та динаміку промислового потенціалу. Промисловий потенціал як 
системне явище характеризує можливість галузі виконувати свою суспільну місію 
із задоволення різноманітних потреб суспільства, природа яких пов’язана зі 
здійсненням промислової діяльності [15, с.37, 95]  

Згідно з цими поглядами, на нашу думку, потенціал підприємства є 
економічною категорією, що характеризує теоретичний концепт, методологічну 
основу, практичну базу розуміння і формування економічних показників 
виробничої та господарської діяльності підприємств в умовах досягнення 
конкурентних переваг та інвестиційної привабливості. Потенціал, по-перше, 
відбиває минуле, являє собою сукупність властивостей, накопичених його 
системою в процесі її становлення і зумовлюючих її здатність до функціонування і 
розвитку; по-друге, характеризує сьогодення з погляду практичного застосування і 
використання наявних здібностей системи; по-третє, орієнтований на розвиток 
системи в майбутньому. Потенціал як єдність стійкого і мінливого станів містить у 
собі в якості «потенції» елементи майбутнього інноваційного розвитку. Рівень 
потенціалу, характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тісною 
взаємодією всіх трьох перерахованих вище станів, відрізняє його від таких, на 
перший погляд, близьких йому понять, як «ресурс» і «резерв». Потенціал зв’язаний 
з узагальненою, збірною характеристикою сукупності якостей системи 
взаємозв’язаних ресурсів, прив’язаної до місця і часу. Коли йдеться про систему 
ресурсів, то характеристики її окремих складових повинні доповнюватися 
показниками, що описують систему в цілому. 

Потреба в резервах – ідея не нова. До неї постійно звертаються економісти, 
які правомірно вважають, що свідомо встановлені суспільством пропорції лише в 
тому випадку забезпечують дійсно планомірний розвиток, якщо суспільство має у 
своєму розпорядженні достатні резерви. Розбіжність між поняттями «потенціал» та 
«резерви» полягає  в тому, що «потенціал» містить як суще, так і потенційне, а 
«резерви» – тільки потенційне, невикористане. При цьому доречно нагадати, що 
функції резервів ширші, ніж згладжування стихійних лих чи врахування змінення 
міжнародної ситуації. Для того щоб домогтися повного й раціонального 
використання резервів, необхідно знати власний потенціал, наявні та приховані, 
виробничі, ринкові та інші можливості підприємства в умовах конкурентного 
ринку. 
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Наукові погляди та концептуальні напрями в теорії потенціалу підприємства 
визначають багаторічну історію та широкий спектр теоретичних підходів до 
вивчення категорії, спільне та відмінне в сучасних уявленнях та методології 
формування потенціалу підприємства. Кожна з наведених точок зору підкреслює 
окремі досягнення та переваги, тому спробуємо визначити власну позицію 
відносно об’єкта даного дослідження. При цьому візьмемо за основу 
загальноприйняті визначення потенціалу підприємства (див. табл. 1). 

У розвитку  сучасних уявлень щодо визначення поняття потенціал 
підприємства в даний час можна виділити  напрямки. Прихильники першого 
напрямку вважають, що потенціал – це сукупність необхідних для функціонування 
розвитку системи різних видів ресурсів, головним чином економічних, 
безпосередньо зв’язаних з функціонуванням виробництва і прискорення науково-
технічного прогресу [3, с.7; 14, с.146, 523-532; 4, с.23; 5, с.9]. Прихильники другого 
– уявляють потенціал як здатність комплексу ресурсів вирішувати поставлені перед 
ними завдання [6, с.13; 15, с.37; 20, с.41]. Таке розмаїття тлумачень економічної 
сутності потенціалу підприємства та поглядів на його структуру надає повне 
уявлення щодо складності категорії.  

Потенціал підприємства є системою наукових знань, що становлять 
обґрунтування об'єкта, предмета, економічних категорій, організаційних законів, 
методології оцінювання потенціалу підприємства та досвіду його господарювання.    

Об'єктом теорії потенціалу підприємства є процеси його формування та 
оцінювання, які відбуваються для досягнення цілей підприємства та забезпечення 
конкурентних переваг з урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

Предмет теорії потенціалу підприємства – це методологічний інструментарій 
формування та оцінювання потенціалу підприємства та його складових елементів 
для управління й діагностики його розвитку в конкурентному зовнішньому 
середовищі. До предмета теорії потенціалу підприємства відносяться економічні 
категорії, організаційні закони та методологічні підходи його оцінювання. 

Економічні категорії, що знайшли застосування в теорії потенціалу 
підприємства, розподілені на декілька відносно самостійних груп: 

а) категорії сутнісної характеристики потенціалу підприємства; 
б) категорії, які пояснюють конкурентоспроможність потенціалу підприємства; 
в) категорії, які забезпечують методологію вартісної оцінки потенціалу 

підприємства та його складових елементів. 
Цікавою вважається думка науковців, за якою потенціал – це можливість 

розвитку системи забезпечення досягнення цілей та виконання поставлених завдань, 
яка асоціюється з певною сукупністю ресурсів [15, с.25]. 
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Спираючись на попередні наукові розробки, спробуємо визначити власну 
позицію відносно даної економічної категорії: потенціал підприємства є 
сукупністю якостей системи взаємопов'язаних ресурсів, можливостей та їх 
мобілізації для досягнення цілей підприємства, конкурентних переваг з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

В основі формування категоріальної сутності конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства є симбіоз концептуальних положень двох теорій: теорії 
конкуренції та теорії потенціалу підприємства. Конкурентоспроможність 
потенціалу підприємства є внутрішньою якістю його системи взаємопов'язаних 
ресурсів. Це відносно економічне поняття, яке може бути оцінене за наявності 
конкурентів для розробки стратегії своєї поведінки на ринку. Концепція 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства характеризується відносно 
самостійним напрямом дослідження.  

Підсумовуючи різні погляди науковців відносно тлумачення змісту 
оцінювання потенціалу підприємства, механізму формування та методології 
визначення пов'язаних з нею економічних категорій, можна встановити, що під 
оцінкою економічного потенціалу слід розуміти визначення його величини у 
вартісному виразі. Раціональна організація вартісної оцінки потенціалу 
підприємства будь-якої форми власності відбувається за допомогою науково 
обґрунтованих методологічних підходів та економічних категорій, що 
забезпечують її методологію. Від того,  наскільки   об'єктивно оцінена вартість 
потенціалу, залежить реалізація економічних інтересів підприємства як суб'єкта 
підприємницької та інших видів діяльності. У використанні   дійсного   механізму   
оцінки   потенціалу підприємства  зацікавлені інвестори, кредитори, акціонери, 
управлінці та держава.  

Для оцінки та потенціалу  підприємства на сьогодні існує багато методик. 
Вартість земельних ділянок, будівель, споруд, машин та устаткування, 
нематеріальних ресурсів та активів, трудового потенціалу та взагалі бізнесу 
формують категоріальний інструментарій методології за ресурсною концепцією 
визначення потенціалу підприємства. Вартість в обміні – ринкова, ліквідаційна, 
залогова, орендна, страхова; вартість  у  використанні – балансова,  інвестиційна,  
податкова;  вартість  заміщення – є категоріями видових характеристик вартості 
потенціалу підприємства [3, с.87-88; 14, с.564]. Вартість активів підприємства у 
виробничій сфері відображує вартість нематеріальних активів, капітальних 
інвестицій, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, виробничих 
запасів, незавершеного виробництва, людського потенціалу. Вартісна оцінка 
доходу та грошових коштів підприємства, які визначають його прибуток, чистий 
дохід, амортизаційні відрахування та валовий дохід є категоріями вартості 
економічного потенціалу підприємства [14, с.571]. Вартість носія економічного 
потенціалу поділяється на дві категорії. По-перше, це економічний потенціал ціни 
продажу, по-друге, це економічний потенціал отримання прибутку від 
експлуатації [19, с.121]. Розгляд питання щодо диференціації методів оцінки 
потенціалу підприємства і його складових дає можливість сформулювати 
інструментарій визначення вартості об’єктів оцінки в грошовому вимірі і дати 
йому належну характеристику.  
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Порівняльний підхід до оцінювання потенціалу підприємства в сучасних 
дослідженнях називають ринковим, тому що він базується на інформації про 
аналогічні угоди, заведені традиції та на колишньому досвіді. Особливістю даного 
підходу є те, що абсолютних аналогів елементів потенціалу не існує, тому в 
розрахунках запропоновано використовувати коригування вартості аналога 
об'єкта оцінки. Одним із недоліків даного підходу є неможливість його 
використання для оцінки вартості земельних ділянок будівель і споруд у зв'язку з 
відсутністю на Україні розвиненого ринку промислової нерухомості.  

Результативний (дохідний) підхід оцінки вартості потенціалу підприємства 
в сучасних методичних розробках рекомендовано здійснювати при оцінці вартості 
машин, обладнання нематеріальних активів підприємства і бізнесу. Методика 
оцінки вартості земельних ділянок будівель і споруд за допомогою 
результативного методу в існуючих наукових дослідженнях недостатньо 
розроблена. Причиною цього є відсутність ринку промислової нерухомості та, як 
наслідок, відсутність методів на отримання результату. Щодо оцінки трудового 
потенціалу, то застосування результативного підходу неможливе, тому що на 
Україні немає законодавчого обґрунтування сучасному ринку праці, на 
підприємствах не використовуються трудові нормативи, а також діє недосконала 
система оподаткування (відрахування заробітної платні).  

Наведені методи оцінки потенціалу підприємства можуть мати подальший 
розвиток, але щодо традиційного визначення, то воно сформульовані на основі 
часу оцінки, що береться до уваги як ознака класифікації. Якщо враховується 
минулий час, то використовуються витратні методи; дійсний час – порівняльні 
(ринкові) методи, майбутнє – результативні (дохідні) методи оцінки потенціалу 
підприємства [3, с. 97]. 

 Методи оцінки економічного потенціалу підприємства (ЕПП) визначені у 
вигляді прямої та непрямої оцінки ЕПП з використанням показників, результатів 
господарчої діяльності підприємства. Застосування прямої, непрямої, оцінки ЕПП 
залежить від цілей оцінки, повноти і якості нормативно-інформаційної бази 
розрахунків та інших факторів. Нормативному підходу оцінки потенціалу 
підприємства на базі нормативів потенціальних можливостей (основних техніко-
економічних показників діяльності підприємства) дотримуються у випадку 
розробки нормативів шляхом спеціальних розрахунків [14, с. 526]. 

Оцінку потенціалу підприємства доцільно проводити за допомогою системи 
показників методом порівняльної, комплексної рейтингової оцінки. Графо-
аналітичні методи оцінки потенціалу підприємства дозволяють швидко 
отримувати інформацію щодо проблемних елементів потенціалу: «будова таких 
моделей ускладнюється при збільшенні кількості факторів, що впливають на 
формування та розвиток потенціалу і залежать один від одного» [3, с.20]. 

Підсумки основних досліджень в теорії оцінки потенціалу підприємства, 
опублікованих у науковій літературі в останні роки, свідчать про наступну їх 
еволюцію розвитку і, за умови приєднання до критерію ринкової вартості, мають 
бути націлені на визначення вартості потенціалу підприємства. Вартісна оцінка 
потенціалу підприємства, яка формується у вигляді чистого доходу та інших 
результатів його господарської діяльності, в умовах конкурентоспроможності та 
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забезпечення беззбитковості підприємства, як виробничої системи на сучасному 
ринку, передбачає розробку та впровадження спеціальної нормативно-
інформаційної бази у вигляді системи обґрунтованих методів та сукупності 
відповідних норм і нормативів використання ресурсів в процесі виробництва 
продукції.  

Становлення теорії потенціалу підприємства розкриває складні процеси 
його розвитку та взаємозв'язків. Потенціал підприємства не може бути об'єктом 
чи предметом дослідження тільки однієї теорії. Існують різні концептуальні 
підходи до визначення цього унікального процесу розширення наявних і 
прихованих виробничих та невиробничих ринкових можливостей з урахування 
зовнішніх і внутрішніх факторів зовнішнього середовища. Потенціал 
підприємства та його оцінка є предметом теоретичних та методологічних 
розробок економіки підприємства, теорії управління, економічної діагностики, 
фінансового менеджменту, маркетингу та інших економічних наук. Головне 
завдання теорії потенціалу – це визначення інноваційно-технологічних напрямів 
розвитку економіки на підприємстві для забезпечення ефективної 
цілеспрямованої діяльності та отримання доходу. 

Сучасне кризове становище промислових підприємств і взагалі 
промисловості України впливає на зростання дисбалансу між теоретичними 
розробками та їх практичним використанням на підприємствах, що надає 
особливу актуальність питанням удосконалення механізму організації потенціалу 
підприємства для використання важелів виходу з кризи та забезпеченню їх 
економічного підйому та інноваційного розвитку. З огляду на це, особливо 
актуальним на сьогодні є дослідження організаційних основ потенціалу 
підприємства з точки зору його оперативного діагностування та ефективного 
використання інвесторами, кредиторами, акціонерами, постачальниками, 
управлінцями та державою.  

Комплексна характеристика сутності, структурно-елементного складу, 
механізму формування та методології оцінки потенціалу підприємства 
представлені в його складній, динамічній, поліструктурній системі організації з 
закономірностями розвитку, при використанні яких змінюються показники 
економічної ефективності підприємства та темпи їх зростання. Формування 
потенціалу підприємства є процесом ідентифікації та створення підприємницьких 
можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм задля 
стабільного розвитку та ефективного відтворення [3, с.27]. Сутність процесу 
формування потенціалу підприємства відображується як напрям його економічної 
стратегії, що передбачає створення й організацію системи ресурсів і компетенцій 
[4, с.28]. 

На основі комплексного показника «економічний потенціал» розроблені 
організаційні засади стратегічного управління адміністративними і виробничими 
системами; теорії оцінки економічного потенціалу, інтегральної оцінки 
економічного потенціалу та його окремих елементів: виробничого, трудового, 
інноваційного, інформаційного, інвестиційного потенціалів. 

Ресурсну характеристику економічного потенціалу складають такі 
елементи: економічно-активне населення, трудові ресурси, основні виробничі й 
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невиробничі фонди, валовий суспільний продукт і національний дохід, обсяги 
мінеральних, сировинних, водяних, енергетичних та інших ресурсів виробничого 
призначення; матеріальні коштовності різного призначення; нематеріальні 
ресурси [14, с.143]. Сукупні сховані та виявлені можливості підприємства 
спроможні визначати, формувати і максимально задовольняти споживачів у 
товарах і послугах у процесі оптимальної взаємодії з зовнішнім середовищем і 
раціонального використання економічних ресурсів [14, с.532]. 

Зменшення дисбалансу між теоретичними напрацюваннями маркетингу та 
їхніми практичними застосуваннями показано за допомогою нової економічної 
категорії — ринкового потенціалу, що показує сукупність засобів і можливостей 
підприємства в реалізації ринкової діяльності [20, с.41]. Організацію ринкового 
потенціалу підприємства характеризує функціональна модель з багаторівневими 
складовими та наукові, практичні та економічні підходи до оцінки аналітичного, 
виробничого і комунікаційного рівня його системи. Оцінка ринкового потенціалу 
виявляє приховані резерви в розвитку підприємства, віддачу від більш 
обґрунтованого застосування передового економічного інструментарію, показує 
максимальну можливість використання підприємством усіх передових 
напрацювань у сфері маркетингу. Організація ринкового потенціалу представлена 
інтегральною характеристикою маркетингового ресурсного забезпечення 
підприємства, в якій поєднані методичні, людські, матеріальні та інформаційні 
ресурси, які забезпечують ринкову діяльність. 

Нові теоретичні погляди на зміст промислового потенціалу, який названий 
новою теоретичною парадигмою в Україні, визначили, що відбуваються в 
економіці, науковій сфері, на світових ринках і навіть у відносинах між 
державами. Розробка організаційних засад промислового потенціалу набуває 
пріоритетного значення в системі заходів державного управління економікою, а 
методологія його оцінки спирається на концепцію синтезу ринкового, 
технологічного та ресурсного потенціалів інноваційної діяльності, кожен з котрих 
визначений як досить складна інтегрована структура показників. Організація 
промислового потенціалу є системою, що характеризує можливість галузі 
виконувати свою суспільну місію із задоволення різноманітних потреб 
суспільства, з ефективністю інвестиційного забезпечення промислового 
виробництва [15, с.95]. При розбіжності думок відносно теоретичних та 
методологічних засад організації потенціалу підприємства вони, на наш погляд, 
залишаються дискусійними та потребують удосконалення. 

Організація є однією з найскладніших категорій економічної науки. 
Розмаїття трактувань поняття «організація» зумовлює необхідність його 
постійного осмислення в наукових концепціях різних вчених. Еволюція 
теоретичних уявлень стосовно сутнісної характеристики організації в економіці 
простежується ще в розробках Ф. Тейлора, заснованих на інженерному підході до 
формування загальних принципів і раціоналізації управління. Виникнення 
поняття «тейлоризм» пов’язано з системою організації праці та управління 
виробництвом, його зміст складає сукупність методичних засад організації та 
нормування праці, управління виробництвом, процесів, відбору, розташування та 
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оплати робочої сили, спрямованих на підвищення продуктивності та 
інтенсивності праці [7, с.101].  

Теорія організації отримала поширення в класичній школі наукового 
управління й адміністрування, де було розроблено унікальний теоретичний 
«багаж» організаційної науки. Автором перших розробок з класичної теорії 
організації був російський вчений О.О. Богданов, який сформулював напрями 
управління, основні поняття та методи організації, необхідність й принципи 
системного підходу та зміст законів організації [23, с.69; 24, с.5]. Подальший 
розвиток в цьому напрямі був пов'язаний з новими підходами до організації та 
наукового менеджменту стосовно проблеми підвищення продуктивності праці та 
ідеєю про необхідність соціалізації трудового процесу і посилення мотивації 
праці [25, с.24-25; 9, с.56]. Місце теорії організації в системі сучасних наук, 
еволюція поглядів на її сутність, організаційна структура та механізм адаптації до 
ринку в конкурентному середовищі знаходяться у сфері наукових інтересів таких 
вітчизняних та зарубіжних авторів, як І. Ансофф, М. Клод, Б.З. Мілнер, Г.Л. 
Монастирський, Р.А. Фатхутдінов, Н.Н. Федорова та ін.   

Для характеристики та обґрунтування теоретичних засад організаційної 
науки авторами використовуються різні концептуальні підходи у вирішенні 
проблем раціональної організації управління за функціями, формування 
принципів управління [25, с.18] Розроблена наукова система управління та 
організації виробництва [26, с.34]. Обґрунтовано місце організації в 
мікроекономіці. Побудована теорія економічної та суспільної організації 
капіталізму і визначено місце та позитивна роль  бюрократії в організаційному 
процесі. 

Подальший розвиток поняття «організація» отримало в теорії ризиків та 
невизначеності в умовах ринку в складі соціально-економічної теорії [27, с.18].  

Аналіз теоретичних підходів до організаційної науки вказав на розбіжність 
думок та невизначеність термінології, на необхідність пошуку закономірностей 
поміж явищами та їх причинами в умовах інтенсивного інноваційно-
технологічного розвитку підприємств. Класична природа й загальносистемне 
визначення поняття організації визначається при формуванні стратегічно 
ефективної організаційної структури управління; сутність організації як системи 
характеризується кількісним складом елементів та їх взаємодією, функціональною 
специфікою системи взагалі та її елементів. Адекватне визначення організації 
представляється як розташування та взаємозв’язок елементів будь-якого 
комплексу, що є предметно-структурною частиною організації, а їх дія та 
взаємодія складають функціональну частину, обумовлену єдністю цілей за певних 
обставин міста та часу. Організація як складний механізм та соціальне утворення 
свідомо координується у визначених межах, функціонує на відносно постійній 
основі для досягнення загальної мети. Організація визначається як елемент 
суспільної системи, найпоширеніша форма людської суспільності, об'єкт та 
суб'єкт суспільства, результат діяльності, сфера діяльності, деяке соціально-
економічне утворення, орієнтоване на досягнення певної господарської 
комерційної або некомерційної мети [26, с.56; 28, с.12; 29, с.12-13].  
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Організація виробництва визначається єдністю структури, змісту 
виробничої системи та її форми як юридичної особи, з одного боку, і процесу 
функціонування системи згідно з її місією з переробки «входу» системи в її 
«вихід» з метою випуску конкурентоспроможних товарів, з іншого боку. 
Системний підхід, спрямований охопити різні аспекти проблеми, що 
відображають множину системи, можливість оцінки всіх її параметрів і зв’язків, 
необхідність економічно доцільного визначення організації, застосовується при 
обґрунтуванні теоретичних основ технічних, економічних, управлінських та 
психологічних аспектів організації виробництва. Виробнича система відображує 
об’єкт до якого необхідно додати його зв’язки з зовнішнім середовищем, поєднує 
матеріальні та нематеріальні компоненти об’єкта, їх зовнішні та внутрішні 
зв’язки, що забезпечують раціональність інформаційних, виробничих, 
управлінських та інших процесів з переробки «входу» системи в її «вихід» і 
досягнення цілей суб’єкта управління [25, с.34, 95]. Організаційним основам 
виробничої системи підприємства присвячені чисельні наукові праці, що 
створюють унікальний теоретичний «багаж» організаційної науки та поширюють 
методологічні основи уніфікації та стандартизації, термінів, понять, нормативної 
бази в економічній науці. 

Система потенціалу підприємства – це складний механізм, де поєднуються 
стимули та обмеження, жорстка технологія та інновації, безумовна дисципліна та 
вільна творчість, нормативні вимоги та неформальні ініціативи. Якщо якісні 
характеристики ресурсних компонентів потенціалу підприємства відповідають 
вимогам його конкурентоспроможності, то і процес виробництва продукції 
забезпечує ефективність результатів та прибуток на підприємстві. 

Основні закони організації композиції, пропорційності, найменших, 
онтогенезу, синергії, інформованості-упорядкування, самозбереження, єдності 
аналізу та синтезу, що створюють теоретичний фундамент організації потенціалу 
підприємства. 
 Закономірність організації потенціалу підприємства при оптимальному 
поєднанні його видових складових в інтеграцією моделі з прямою та зворотною 
інтеграцією стратегій в умовах синергізму інтегрують різні види потенціалу з 
метою використання сильних сторін і можливостей та підсилення слабких.  

Закон композиції спрямовано на узгодження цілей організаційної системи 
та підтримку мети загального характеру [25, с.63]. Мета підприємства, його місія 
визначається за методом побудови «дерева цілей», що демонструє розподіл його 
місії на завдання та окремі дії. Основна ідея побудови «дерева цілей» – це 
декомпозиція [15, с.108]. Теоретичні засади формування місії та підцілей 
діяльності підприємства визначені, як виробництво продукції і послуг, необхідних 
для забезпечення потреб суспільства, народного господарства, населення, 
експортних потреб. Наступною об'єктивною метою діяльності підприємств є 
забезпечення динамізму виробництва продуктів і послуг. Це означає постійне 
збільшення обсягу виробництва, розширення й оновлення асортименту, 
підвищення якості продукції і послуг на основі забезпечення динамізму 
виробництва, досягнення постійного підвищення рівня кількісної та якісної сторін 
життя населення України.  
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Для забезпечення динамізму виробництва підприємства повинні постійно 
інвестувати капітальні вкладення в розвиток технічної і кадрової бази виробництва. У 
цих умовах важливою метою діяльності підприємства є забезпечення населення 
робочими місцями, що є основою добробуту, можливістю здобути освіту, професійну 
і медичну допомогу, неодмінною умовою розширеного відтворення населення країни, 
підтримкою високої кваліфікації працівників у всіх галузях народного господарства, 
що виступає основним багатством країни. Зрештою об'єктивною метою 
функціонування підприємства є забезпечення формування державного бюджету, 
тобто засобів, за допомогою яких держава здійснює свою конституційну діяльність, 
організовує народну освіту, охорону здоров'я, оборону держави, розвиток економіки, 
дотримання прав людини, проголошених Конституцією України. Разом з 
глобальними і кінцевими цілями діяльності підприємства можна виділяти проміжні 
цілі локального характеру, що служать етапами досягнення відповідної кінцевої мети, 
виступають як об'єктивно обумовлені суспільними потребами. Суб'єктивною метою  
підприємства є отримання прибутку. Але суб’єктивна мета не повинна суперечити 
об'єктивній меті. Прагнення виконати об'єктивні цілі сприяють забезпеченню 
суб'єктивної мети підприємства [30, с.33-34]. З цих позицій композиційний портрет 
потенціалу підприємства відображує сукупність якостей системи цілеспрямованих та 
взаємопов’язаних ресурсів, можливостей та їх мобілізацію в конкурентному 
середовищі. Структура потенціалу, що складається за дією організаційного закону 
композиції, демонструється в науковій літературі в  узгоджено цілеспрямованих видах 
потенціалу. Основні класифікації видів потенціалу, що розроблені в теорії, наведено в 
табл. 2. 

Закон пропорційності між частинами та цілим, між окремими компонентами та 
загальним потенціалом підприємства об'єктивно існує в певних співвідношеннях, 
складає пропорції та забезпечує життєдіяльність й  ефективність функціонування 
підприємства. Структурна стійкість потенціалу підприємства, що є цілісним 
утворенням, визначається найменшою частковою стійкістю його окремих складових 
компонентів при досягненні цільових пріоритетів. 

Потенціал підприємства є організаційною системою з певною структурою, 
об'єктивною закономірністю існування та розвитку якої є пропорційність 
складових. Пропорційність можливо використовувати в значенні відповідності, 
співвідношення, збалансованості чи рівності між компонентами потенціалу 
підприємства, а також характеристики прямо пропорційної чи обернено 
пропорційної залежності одних компонентів потенціалу підприємства від інших. 
Складові потенціалу підприємства в сукупності створюють збалансовану 
внутрішню й загальну структуру. Постійна підтримка пропорційності та розвитку 
складових потенціалу забезпечує максимальну прибутковість функціонування 
підприємства та найвищу його вартість. 

Кількісні та якісні співвідношення, взаємозв'язки та збалансованість 
окремих елементів потенціалу підприємства – виробництво, організаційна 
структура та  менеджмент, маркетинг та фінанси  –  переконливо сформульовані в  
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 Т
аб
ли
ця

 2
 

О
сн
ов
ні

 к
ла
си
ф
ік
ац
ії 
ви
ді
в 
по
те
нц

іа
лу

 за
 р
із
ни

м
и 
м
ет
од
ик

ам
и 

 
М
ет
а 
до
сл
ід
ж
ен
ня

 
 В
ид
и 
та

 е
ле
ме
нт
и 
по
те
нц
іа
лу

 
Рі
ве
нь

 аб
ст
ра
го
ва
но
ст
і п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал

: л
ю
дс
тв
а,

 п
ри
ро
дн
ий

, е
ко
но
мі
чн
ий

, с
оц
іо
ку
ль
ту
рн
ий

, п
си
хо
фі
зі
ол
ог
іч
ни
й 

[3
, с

.1
0]

 

А
гр
ег
ов
ан
іс
ть

 о
ці
нк
и 

по
те
нц
іа
лу

 

П
от
ен
ці
ал

: с
ві
то
во
го

 г
ос
по
да
рс
тв
а,

 н
ац
іо
на
ль
но
ї е
ко
но
мі
ки

, г
ал
уз
ев
ий

, р
ег
іо
на
ль
ни
й,

 т
ер
ит
ор
іа
ль
ни
й,

 
до
бр
ов
іл
ьн
их

 о
б'
єд
на
нь

 п
ід
пр
иє
мс
тв

, с
тр
ук
ту
рн
их

 п
ід
ро
зд
іл
ів

, о
пе
ра
ці
йн
их

 д
іл
ьн
иц
ь 
та

 о
кр
ем
их

 р
об
оч
их

 
мі
сц
ь 

[3
, с

.1
0]

 

Га
лу
зе
ва

 о
зн
ак
а 
по
те
нц
іа
лу

 
П
от
ен
ці
ал

: п
ро
ми

сл
ов
ий

, т
ра
нс
по
рт
но

-к
ом

ун
ік
ац
ій
ни
й,

 н
ау
ко
ви
й,

 б
уд
ів
ел
ьн
ий

, с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
да
рс
ьк
ий

, 
сф
ер
и 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 [3
, с

.1
0]

 

Ел
ем
ен
тн
ий

 с
кл
ад

 п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал

: о
сн
ов
ни
х 
ви
ро
бн
ич
их

 ф
он
ді
в,

 о
бо
ро
тн
их

 ф
он
ді
в,

 зе
ме
ль
ни
й,

 ін
фо

рм
ац
ій
ни
й,

 т
ех
но
ло
гі
чн
ий

, 
тр
уд
ов
ий

, к
ад
ро
ви
й,

 о
рг
ан
із
ац
ій
ни
й,

 ф
ін
ан
со
во

-е
ко
но
мі
чн
ий

, в
ир
об
ни
чи
й,

 р
ин
ко
во

-з
бу
то
ви
й,

 
со
ці
ал
ьн
ий

, н
ау
ко
во

-т
ех
ні
чн
ий

, і
нн
ов
ац
ій
ни
й,

 ін
ве
ст
иц
ій
ни
й 

 [3
, с

.1
0]

 
С
пе
кт
р 
ур
ах
ов
ан
их

 
мо

ж
ли
во
ст
ей

 п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал
и:

 в
ну
тр
іш
нь
о 
си
ст
ем
ни
й,

 зо
вн
іш
ні
й,

 р
ин
ко
ви
й 

[3
, с

.1
0]

 

Ф
ун
кц
іо
на
ль
на

 с
фе
ра

 
ви
ни
кн
ен
ня

 п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал
и:

 в
ир
об
ни
чи
й,

 м
ар
ке
ти
нг
ов
ий

, ф
ін
ан
со
ви
й,

 н
ау
ко
во

-т
ех
ні
чн
ий

, і
нф

ра
ст
ру
кт
ур
ни
й 

[3
, с

.1
0]

 

С
пр
ям
ов
ан
іс
ть

 д
ія
ль
но
ст
і 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
П
от
ен
ці
ал
и:

 е
кс
по
рт
ни
й,

 ім
по
рт
ни
й 

[3
, с

.1
0]

 

М
ір
а 
ре
ал
із
ац
ії 
по
те
нц
іа
лу

 
П
от
ен
ці
ал

: ф
ак
ти
чн
ий

 (д
ос
яг
ну
ти
й,

 р
еа
лі
зо
ва
ни
й)

, п
ер
сп
ек
ти
вн
ий

 (в
ек
то
р 
ро
зв
ит
ку

) [
3,

 с
.1

0]
 

О
б'
єк
ти
вн
і с
кл
ад
ов
і 

по
те
нц
іа
лу

 
П
от
ен
ці
ал
и:

 ін
но
ва
ці
йн
ий

, в
ир
об
ни
чи
й,

 ф
ін
ан
со
ви
й 
та

 в
ід
тв
ор
ен
ня

 [3
, с

.1
4-

17
; 4

, с
.1

7;
 5

, с
.1

3]
 

С
уб

’є
кт
ив
ні

 с
кл
ад
ов
і 

по
те
нц
іа
лу

 
П
от
ен
ці
ал
и:

 н
ау
ко
во

-т
ех
ні
чн
ий

, у
пр
ав
лі
нс
ьк
ий

, о
рг
ан
із
ац
ій
но
ї с
тр
ук
ту
ри

 у
пр
ав
лі
нн
я,

 м
ар
ке
ти
нг
ов
ий

 [3
, 

с.
 1

7-
19

; 4
, с

.1
7-

18
; 5

, с
.1

4]
 

М
ір
а 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 
мо

ж
ли
во
ст
ей

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а 

П
от
ен
ці
ал
и:

 ф
ак
ти
чн
ий

, п
от
оч
ни
й,

 р
еа
лі
зо
ва
ни
й,

 д
ос
яг
ну
ти
й,

 п
ер
сп
ек
ти
вн
ий

, с
тр
ат
ег
іч
ни
й 

[4
,с

.1
0]

 

С
фе
ра

 р
еа
лі
за
ці
ї п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал
и:

 зо
вн
іш
ні
й,

 в
ну
тр
іш
ні
й 

[4
, с

.1
0]

 
Ф
ун
кц
іо
на
ль
ні

 н
ап
ря
мк
и 

по
те
нц
іа
лу

 
П
от
ен
ці
ал
и:

 м
ар
ке
ти
нг
ов
ий

, в
ир
об
ни
чи
й,

 ф
ін
ан
со
ви
й,

 о
рг
ан
із
ац
ій
ни
й 

[4
, с

.1
1]

 

П
ід
пр
иє
мс
тв
о 

П
от
ен
ці
ал
и:

 за
 р
ів
не
м 
ви
рі
ш
ув
ан
ня

 п
ро
бл
ем

, з
а 
уч
ас
тю

 у
 р
ин
ко
ви
х 
ві
дн
ос
ин
ах

  з
а 
уч
ас
тю

 в
 н
ад
ан
ні

 
фі
на
нс
ов
их

 к
ош

ті
в 
вл
ас
ни
ка
м,

 за
 х
ар
ак
те
ро
м 
ро
зп
од
іл
у 
ре
зу
ль
та
ті
в 

[1
9,

 с
.5

6]
 

П
ід
пр
иє
мн

иц
тв
о 

П
от
ен
ці
ал
и:

 б
аз
ов
ий

, п
ри
хо
ва
ни
й,

 зб
ит
ко
ви
й,

 п
ер
ес
іч
ни
й 

[ 6
, с

.1
3]

 
Ел
ем
ен
тн
ий

 с
кл
ад

 е
ко
но
мі
ч-

П
от
ен
ці
ал
и:

 к
ад
ро
ви
й,

  в
ир
об
ни
чи
й,

 ( 
те
хн
іч
ни
й,

 т
ех
но
ло
гі
чн
ий

, п
ри
ро
дн
о-
ре
су
рс
ни
й,

 н
ем
ат
ер
іа
ль
ни
х 

272



но
го

 п
от
ен
ці
ал
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
ак
ти
ві
в,

 ін
ве
ст
иц
ій
ни
й 

) і
нн
ов
ац
ій
ни
й,

 о
рг
ан
із
ац
ій
но

-у
пр
ав
лі
нс
ьк
ий

 [1
4,

 с
.5

39
] 

Іє
ра
рх
іч
ні

 р
ів
ні

 е
ко
но
мі
чн
ог
о 

по
те
нц
іа
лу

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а 

П
от
ен
ці
ал
и:

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а,

 г
ал
уз
і, 
ре
гі
он
у,

 т
ер
ит
ор
ії,

 д
ер
ж
ав
и,

 г
ло
ба
ль
ни
й,

 т
ра
нс
на
ці
он
ал
ьн
ий

, 
ек
он
ом

іч
ни
й 

[1
4,

 с
.5

42
] 

Те
ри
то
рі
ал
ьн
а 
оз
на
ка

 
ек
он
ом

іч
но
го

 п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал
и:

 д
ер
ж
ав
и,

 с
уб

’є
кт

 ф
ед
ер
ац
ії,

 а
дм

ін
іс
тр
ат
ив
ни
х 
і е
ко
но
мі
чн
их

 р
ай
он
ів

, т
ер
ит
ор
іа
ль
но

-
ви
ро
бн
ич
их

 к
ом

пл
ек
сі
в 

[1
4,

 с
.1

47
] 

Га
лу
зе
ва

 о
зн
ак
а 
ек
он
ом

іч
но
го

 
по
те
нц
іа
лу

 
Ек
он
ом

іч
ни
й 
по
те
нц
іа
л:

 г
ал
уз
ей

 е
ко
но
мі
ки

, а
гр
оп
ро
ми

сл
ов
ог
о,

 п
ал
ив
о-
ен
ер
ге
ти
чн
ог
о,

 м
ет
ал
ур
гі
йн
ог
о,

 
ви
ро
бн
ич
их

 к
ом

пл
ек
сі
в,

 т
ра
нс
по
рт
но
го

 к
ом

пл
ек
су

 [1
4,

 с
.1

47
] 

В
ід
тв
ор
ен
ня

 е
ко
но
мі
чн
ог
о 

по
те
нц
іа
лу

 
Ек
он
ом

іч
ни
й 
по
те
нц
іа
л:

 в
ир
об
ни
цт
ва

, р
оз
по
ді
ле
нн
я,

 о
бм

ін
у,

 с
по
ж
ив
ан
ня

 [1
4,

 с
.1

47
] 

М
ір
а 
за
лу
че
нн
я 
до

 
ек
он
ом

іч
но
ї д
ія
ль
но
ст
і 

А
кт
ив
на

 ч
ас
ти
на

 е
ко
но
мі
чн
ог
о 
по
те
нц
іа
лу

, п
ас
ив
на

 ч
ас
ти
на

 е
ко
но
мі
чн
ог
о 
по
те
нц
іа
лу

 [1
4,

 с
.1

48
] 

Ел
ем
ен
ти

 в
ир
об
ни
чо
го

 п
от
ен

-
ці
ал
у 
пр
ом

. п
ід
пр
иє
мс
тв
а 

С
кл
ад
ов
і е
ле
ме
нт
и:

 о
сн
ов
ні

 в
ир
об
ни
чі

 ф
он
ди

, м
ат
ер
іа
ль
но

-с
ир
ов
ин
ні

 і 
тр
уд
ов
і р
ес
ур
си

, т
ех
но
ло
гі
я,

 
ін
фо

рм
ац
ія

 [3
1,

 с
.5

1]
 

В
ир
об
ни
чи
й 
по
те
нц
іа
л 
за

 
ре
су
рс
ни
м 
пі
дх
од
ом

 
Ре
су
рс
и:

 м
ат
ер
іа
ль
но

-т
ех
ні
чн
і, 
тр
уд
ов
і, 
ен
ер
ге
ти
чн
і, 
ін
фо

рм
ац
ій
ні

, ф
ін
ан
со
ві

 [1
2,

 с
.5

8]
 

В
ир
об
ни
чи
й 
по
те
нц
іа
л 
за

 
ст
ру
кт
ур
ни
м 
пі
дх
од
ом

  
П
ро
це
си

: т
ех
но
ло
гі
чн
і, 
ор
га
ні
за
ці
йн
і [

12
, с

.5
9]

 

В
ир
об
ни
чи
й 
по
те
нц
іа
л 
за

 
ці
ль
ов
им

 п
ід
хо
до
м 

Н
ая
вн
ий

 п
от
ен
ці
ал

, ц
іл
ьо
ва

 о
ці
нк
а 
ви
ро
бн
ич
ог
о 
по
те
нц
іа
лу

 [1
2,

 с
.6

0]
 

В
ир
об
ни
чи
й 
по
те
нц
іа
л 
ре
гі
он
у 

за
 р
ес
ур
сн
им

 п
ід
хо
до
м 

Ре
су
рс
и:

 о
сн
ов
ні

 ф
он
ди

, н
ем
ат
ер
іа
ль
ні

 а
кт
ив
и,

 н
ез
ав
ер
ш
ен
і к
ап
іт
ал
ьн
і в
кл
ад
ен
ня

, н
ев
ст
ан
ов
ле
не

 
об
ла
дн
ан
ня

, в
ир
об
ни
чі

 за
па
си

, і
нс
тр
ум

ен
т,

 ін
ве
нт
ар

, н
ез
ав
ер
ш
ен
е 
ви
ро
бн
иц
тв
о,

 м
ат
ер
іа
ль
ні

 е
ле
ме
нт
и 

ви
тр
ат

 м
ай
бу
тн
іх

 п
ер
іо
ді
в,

 ін
ве
ст
иц
ій
ні

 т
ов
ар
и 
в 
сф
ер
і о
бе
рн
ен
ня

 [1
4,

 с
.2

18
] 

В
ир
об
ни
чи
й 
по
те
нц
іа
л 
пі
дп
ри

-
єм
ст
ва

 за
 р
ес
ур
сн
им

 п
ід
хо
до
м 

 
Ре
су
рс
и:

 о
сн
ов
ні

 в
ир
об
ни
чі

 ф
он
ди

, п
ро
ми

сл
ов
о-
ви
ро
бн
ич
ий

 п
ер
со
на
л,

 т
ех
но
ло
гі
я 
ви
ро
бн
иц
тв
а,

 
ма
те
рі
ал
ьн
о-
ен
ер
ге
ти
чн
і р
ес
ур
си

, і
нф

ор
ма
ці
я 

[1
3,

 с
.4

1]
 

Ре
су
рс
оз
бе
ре
ж
ен
ня

 
П
от
ен
ці
ал

: т
ео
ре
ти
чн
ий

, т
ех
ні
чн
о-
мо

ж
ли
ви
й,

 е
ко
но
мі
чн
о-
до
ці
ль
ни
й 

[3
2,

 с
.8

63
] 

Ін
но
ва
ці
ї 

П
от
ен
ці
ал

: р
ин
ко
ви
й,

 ін
те
ле
кт
уа
ль
ни
й,

 к
ад
ро
ви
й,

 т
ех
ні
ко

-т
ех
но
ло
гі
чн
ий

, і
нф

ор
ма
ці
йн
ий

, ф
ін
ан
со
ви
й,

 
мо

ти
ва
ці
йн
ий

, к
ом

ун
ік
ац
ій
ни
й,

 н
ау
ко
во

-д
ос
лі
дн
ий

 [3
3,

 с
.1

34
-1

35
] 

Ел
ем
ен
тн
ий

 с
кл
ад

 ін
но
ва

-
ці
йн
ог
о 
по
те
нц
іа
лу

 т
ер
ит
ор
ії 

С
кл
ад
ов
і п
от
ен
ці
ал
у:

 р
ин
ко
ва

, і
нт
ел
ек
ту
ал
ьн
а,

 к
ад
ро
ва

, т
ех
но
ло
гі
чн
а,

 н
ау
ко
во

-д
ос
лі
дн
иц
ьк
а,

 
ін
те
рф

ей
сн
а,

 ін
фо

рм
ац
ій
на

 [1
4,

 с
.4

70
] 

О
б’
єк
т 
до
сл
ід
ж
ен
ня

 т
ру
до
во
го

 
по
те
нц
іа
лу

 
Тр
уд
ов
ий

 п
от
ен
ці
ал

: т
ер
ит
ор
ії,

 в
ир
об
ни
чо
го

 в
ир
об
у,

 о
кр
ем
ог
о 
пр
ац
ів
ни
ка

 [3
4,

 с
.7

1]
 

 Т
ер
ит
ор
іа
ль
на

 о
зн
ак
а 
тр
уд
ов
ог
о 

  п
от
ен
ці
ал
у 

Тр
уд
ов
ий

 п
от
ен
ці
ал

: к
ра
їн
и,

 р
ег
іо
ну

, а
дм

ін
іс
тр
ат
ив
но

-т
ер
ит
ор
іа
ль
но
ї о
ди
ни
ці

 [3
4,

 с
.7

1]
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  К
он
ти
нг
ен
т 
пр
ац
ез
да
тн
ог
о 

 н
ас
ел
ен
ня

 т
ру
до
во
го

 п
от
ен
ці
ал
у 

П
от
ен
ці
ал

: т
ру
до
ви
х 
ре
су
рс
ів

 т
ер
ит
ор
ії,

 п
ра
це
зд
ат
но
го

 н
ас
ел
ен
ня

 [3
4,

 с
.7

1]
 

  В
ід
но
ш
ен
ня

 д
о 
тр
уд
ов
ої

 
  д
ія
ль
но
ст
і 

П
от
ен
ці
ал

: з
ай
ня
ти
х 
у 
су
сп
іл
ьн
ом

у 
ви
ро
бн
иц
тв
і, 
не
за
йн
ят
их

 у
 с
ус
пі
ль
но
му

 в
ир
об
ни
цт
ві

 [3
4,

 с
.7

1]
 

  Г
ал
уз
ев
а 
оз
на
ка

 т
ру
до
во
го

 
  п
от
ен
ці
ал
у 

Тр
уд
ов
ий

 п
от
ен
ці
ал

: г
ал
уз
ей

 е
ко
но
мі
ки

, г
ос
по
да
рч
их

 к
ом

пл
ек
сі
в 

[3
4,

 с
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графоаналітичній моделі «Квадрат потенціалу», що дає теоретичні аспекти 
обґрунтування господарських рішень [5, с.20-24, 91]. 

Співвідношення економічних потенціалів різних ієрархічних рівнів має 
бути представлено такими елементами, як потенціал підприємства, потенціал 
галузі, потенціал регіону території), потенціал держави, глобальний 
(транснаціональний), економічний потенціал [14, с.542]. Сутність пропорційності 
потенціалу підприємства відображує кількісне та якісне співвідношення, 
взаємозв'язок та збалансованість його окремих компонентів. 

Реалізація законів композиції та пропорційності в потенціалі підприємства 
пояснює механізм дії закону найменших, за яким структурна стійкість цілого 
визначається його найменшою частковою стійкістю. Загально-організаційний 
закон найменших відноситься до будь-яких видів цілісних утворень у природі та 
суспільстві [8, с.65]. Структурована система потенціалу підприємства як цілісне 
утворення визначається найменшою стійкістю процесів окремих виробництв з 
використання ресурсів у досягненні своїх цільових орієнтирів. Відображення 
закону  найменших отримано в особливостях структурної характеристики 
потенціалу  підприємства залежно від специфіки організації виробництва. У 
механізованих та автоматизованих виробництвах структура потенціалу 
підприємства в багатьох випадках визначається стійкістю процесів, що 
відбуваються при застосуванні активної частини основних фондів підприємства. 
Стійкість та тривалість цих процесів стає найбільшим фактором ризику в системі 
організації потенціалу цих підприємств. У трудомістких виробництвах навпаки: 
структурована система, якою є потенціал підприємства, залежить від стану 
використання трудових ресурсів потенціалу. У матеріалозалежних та енергоємних 
виробництвах потенціал підприємства формується залежно від якісних та 
кількісних матеріальних й енергетичних ресурсів як домінуючого елемента 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Роль окремих ресурсів у забезпеченні структурної стійкості промислового 
потенціалу України відокремлена в технологічній та інституціональній складовій 
промислового потенціалу, стійкість яких за дією закону найменших обумовлює 
його цілісність [4, с.34]. 

 Організаційний закон онтогенезу виявляє зміни структури етапів життєвого 
циклу потенціалу підприємства та динаміки його якісних, вартісних та 
тимчасових параметрів. Термін «онтогенез» характеризує сукупність перетворень, 
яких зазнає організм від народження й до кінця життя. Термін запозичений 
організаційною наукою із біології для характеристики перетворень [25, с.66]. 

Організаційні системи гинуть, коли виявляються нездібними виконувати 
свої завдання: їх перебудовують, якщо вони перестають відповідати обраним 
цілям. Характеристика життєвого циклу системи потенціалу підприємства 
надається у вигляді народження, розвитку, досягнення успіху, занепаду, 
припинення свого існування за допомогою встановлення взаємозв'язку між 
підприємством, розміром «Квадрату потенціалу» підприємства та його життєвим 
циклом. На «стадії розвитку» перебувають підприємства з можливостями 
перетворення потенціалу за період проходження стадії від малого до середнього 
рівня. На «стадії успіху» розташовані підприємства, потенціал яких 

275



перетворюється із середнього на великий. Стадія занепаду свідчить про негативні 
явища, що відбуваються з потенціалом підприємства, тобто про перехід до 
зменшення його розміру від великого до середнього, а потім і до малого [3, с.24]. 
У мінливих конкурентних умовах потенціал підприємства перебуває в періодах 
народження, ері процвітання, а також може померти. Потенціал підприємства є 
організаційною відкритою системою з відносно визначеними межами, що 
змінюються за окремими стадіями у часі, зміна його життєвих циклів за дією 
закону онтогенезу формує потенціал підприємства та розкриває його структурну 
характеристику.  

Динамічна характеристика потенціалу підприємства формується за дією 
законів синергії, закону інформованості-упорядкування, самозбереження, єдності 
аналізу та синтезу. 

Основні положення синергетики визначають важливий етап у розвитку 
нового способу мислення. Перша спроба об’єднання поняття «організація», 
«властивість», «складання» в послідовну теорію систем, яка характеризується 
принциповою нелінійністю, присутністю зворотних зв'язків, зумовлює появу  
якісно нових можливостей здійснення керуючого впливу на організаційну 
систему. Синергійність потенціалу підприємства, як сума властивостей системи, 
не дорівнюється сумі властивостей його елементів. Властивість елементу 
потенціалу підприємства характеризується складом параметрів, їх взаємозв’язком 
та зміною у часі. Ефективна схема синергізму потенціалу підприємства сприяє 
значному збільшенню суми властивостей його елементів, покращенню параметрів 
та навпаки. 

Синергія потенціалу підприємства знаходиться у полі зору економістів. В 
цілому організація є щось більше, ніж сума її складових елементів, тому що в 
економічній теорії згідно з системним підходом по закону синергії організації схожа 
на оркестр. Оркестранти грають на різних інструментах різні партії. Але якщо ми 
хочемо отримати загальне звучання, то міра свободи кожного музиканта повинна 
бути обмежена. Диригент, звіряючись з партитурою, об’єднує всіх музикантів для 
виконання оголошеного твору. Тобто організація – це процес взаємодії людей для 
досягнення загальної мети [37, с.7]. Синергія може давати двояку користь: пряму та 
опосередковану. Пряма користь – це збільшення чистих грошових потоків від 
найголовнішого використання потенціалу підприємства; економія на операційних 
витратах за рахунок взаємодії маркетингового, фінансового та логістичного 
потенціалів; економія за рахунок оптимального формування потенціалу 
організаційної системи управління; економія за рахунок зміни підходів до 
формування фінансового потенціалу тощо. Опосередкована користь – це збільшення 
вартості потенціалу підприємства, або зміна мультиплікатора цін підприємства 
відносно його прибутку [3, с.30]. За дією закону синергії в системі організації 
потенціалу підприємства оптимізується його структура. Процес оптимізації 
потенціалу підприємства слід проводити за такими етапами: 

а) формування діючих стратегій підприємства, його підрозділів, видів 
діяльності, визначення «критичних точок» у функціонуванні та управлінні 
підприємством, які стають основою для встановлення пріоритетів у розв’язанні 
стратегічних проблем; 
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б) визначення вхідних і вихідних параметрів системи організації потенціалу 
підприємства – сукупних ресурсів, що необхідні для відтворювального процесу та 
доходу від усіх видів основної діяльності; відтворення потенціалу підприємства 
пов’язане з процесом оновлення всіх його складових; розрізняють просте та 
складне відтворення потенціалу підприємства; просте відтворення здійснюється в 
незмінних обсягах для оновлення спожитих факторів виробництва та 
забезпечення безперервності функціонування підприємства; розширене 
відтворення передбачає кількісний та якісний розвиток виробничих факторів та 
інших складових потенціалу підприємства, які забезпечують більш високу 
результативність діяльності підприємства; 

 в) визначення стратегії підприємства – довгострокового курсу розвитку 
фірми, способу досягнення цілей, який вона визначає, керуючись власними 
міркуваннями в межах своєї політики;  

 г) оптимізація структури потенціалу підприємства, що є процесом 
формування структури його видових компонентів, які відповідають виду та 
характеру діяльності підприємства й стратегічному набору цілей; оптимальною 
слід визначати таку структуру потенціалу підприємства, в якій кожен компонент 
відповідає необхідним вимогам, має кількісний та якісний зміст, забезпечує стійке 
функціонування, розвиток підприємства та реалізацію стратегічних планів.  

Синергійність в оптимізації потенціалу підприємства визначається 
сукупністю якостей системи його видів, їх можливостей та мобілізацією щодо 
досягнення цілей підприємства за обраними стратегіями з урахуванням впливу 
зовнішнього середовища. Порівняння діючого потенціалу, визначеного 
«критичними точками» його пріоритетів, з відповідним стратегічному набору 
цілей, показує синергійний ефект оптимізації потенціалу підприємства. 

Особливе місце в ринкових умовах конкурентного середовища посідають 
основи організації за дією закону інформованості-упорядкування. Стійкість 
організації потенціалу підприємства  визначається упорядкуванням інформації – 
продукту інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої, творчої й активної 
частини населення, який збільшується, якісно вдосконалюється, сприяє 
раціональному й ефективному використанню інших ресурсів, їхньому 
заощадженню, розширенню й створенню нових інформаційно-комунікаційних 
технологій. Інформаційні технології активно беруть участь у модернізації 
економіки та суспільства, необхідні для процесу прийняття рішень у визначенні 
стратегічних, тактичних і оперативних завдань виробництва в умовах науково-
технічного прогресу, містять нові наукові знання для нової економіки, відомості 
про винаходи, технічні новини, їх практичне й своєчасне використання, що 
забезпечують високий рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства.  

Найбільш узагальнено можна вважати, що інформаційно-комунікаційні 
технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 
засобів, інтегрованих із метою збору, обробки, зберігання, розповсюдження, 
відображення та використання інформації в інтересах її користувачів [38, с.310]. 
Інформація є основою для підготовки відповідних доповідей, звітів, пропозицій в 
умовах прийняття управлінських рішень, на яких будується управлінська 
діяльність. Це інформаційне забезпечення, коли воно є зібраним, 
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систематизованим й перетвореним у придатну для використання форму, відіграє в 
управлінні виняткову роль. Оскільки жоден процес не може функціонувати без 
прийняття рішень, то і жодна система не може вижити, якщо не зможе створити 
високоефективного механізму збору, обробки, передачі й використання 
інформації. Інформація потрібна всім: управлінським структурам, колективам 
підприємств, громадським організаціям, усім тим, хто працює. Неможливо 
спиратися тільки на інтуїцію, на власний життєвий і практичний досвід, 
необхідно одержувати й освоювати всі види інформації, що розширюються та 
допомагають вирішувати різні питання, які раптом виникають. 

На світовому ринку інформацію поділяють на такі сектори, які також 
характерні й для України: ділова інформація, юридична інформація, інформація 
для фахівців, сервісна інформація, технічні та програмні продукти. Ділова 
інформація має бути представлена такими її видами та джерелами, як біржова, 
фінансова, економічна, статистична, комерційна інформація. До біржової та 
фінансової інформації належать відомості про котирування цінних паперів, 
валютних курсів, дисконтних ставок, інформація про ринки товарів, капіталу, 
інвестиції, ціни. Джерелами такої інформації є біржі й обслуговуючі їх спеціальні 
служби, комерційну цінність такої інформації характеризує її повнота, точність і 
оперативність. Економічна і статистична  інформація надається органами 
управління економікою й службами статистики у вигляді динамічних рядів, звітів, 
оцінок і прогнозів. Особливе значення має її доступність споживачам. Комерційна 
інформація представляє адресно-реквізитні дані про галузі народного 
господарства, підприємства, напрямки їх діяльності, номенклатури та продукції, 
ринкові ціни.  

Джерелами такої інформації є державні й недержавні організації. Багато 
добірок комерційної інформації, запропоновані на інформаційному ринку як 
самостійні продукти, є вторинною переробкою  інформації. Юридична інформація 
складається з підрозділів за видами законодавчих і відомчих документів, за 
різними аспектами господарської зовнішньоекономічної, торговельної, 
банківської, біржової, ліцензійної діяльності та за захистом авторських прав. 
Інформація для фахівців відрізняється від ділової й юридичної  інформації тим, 
що вона призначена не для підприємницької та комерційної діяльності, а для 
професіоналів та спеціалістів. Сервісна інформація призначена для 
обслуговування особистих потреб населення щодо новин, які цікавлять 
представників різних соціальних груп. Технічні й програмні продукти 
визначаються ефективністю процесів автоматизації та комп’ютеризації 
виробничого й управлінського процесу діяльності й впритул приєднуються  до 
всіх видів інформації.  

Стратегічна інформація, що надходить до фірми, стає упорядкованою 
інформацією відносно прийняття управлінських рішень лише у випадку 
проходження через відкриті інформаційні фільтри зовнішнього середовища, які 
повинні охоплювати його різноманітність та багатофакторність. Якщо 
інформаційні фільтри відсіють дані, які отримує підприємство, то інформація 
відображується в перекрученому та спрощеному вигляді [26, с.403]. До нових 
технологій, що забезпечують інформаційну складову потенціалу підприємства, 
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відносять клас інформаційних технологій, що називається CALS-технологією 
(computer aided lifecycles support) за допомогою яких інтеграція процесів з 
управління якістю продукції та її ресурсоємністю на всіх стадіях життєвого 
циклу, починаючи зі стратегічного маркетингу та закінчуючи її утилізацією. 
Реалізація CALS дозволяє підприємствам і менеджерам підвищити 
продуктивність праці, зменшити часові та матеріальні витрати й підвищити якість 
[25, с.330-331].  

Предметом СALS є безпаперова технологія взаємодії між організаціями та 
форматом роботи з відповідними даними. Нові інформаційні технології 
виступають на сьогодні як один з першорядних ресурсів, значення яких не менш, 
ніж значення інших видів ресурсів. До речі, використання останніх  значною 
мірою залежить саме від стану й використання інформації. Інформаційні ресурси 
– це інтегральне поняття, що включає в себе повну сукупність відомостей, 
сформованих у процесі життєдіяльності, окремі документи й масиви документів в 
інформаційних системах. Інформаційний потенціал підприємства складає 
сукупність інформаційних ресурсів підприємства, їх можливостей та їх 
мобілізацію в зовнішньому конкурентному середовищі та забезпечує досягнення 
стратегічних цілей підприємства. Інформаційні бази впорядкованих даних 
відносно кабінетних та польових маркетингових досліджень використовуються 
при характеристиці ринкового потенціалу підприємства. Окремими 
інформаційними ресурсами є економічна, статистична, професійна, науково-
технічна, біржова, фінансова, комерційна, маркетингова, зовнішньоекономічна і 
масово-споживча інформація [20, с.67-68]. Ресурсна складова промислового 
потенціалу характеризує інформацію як упорядкований спеціалізований ресурс 
промисловості [15, с.34].  

Реалізація інформації в нових засобах праці, технологіях, професійному 
досвіді робітників, організації виробничих одиниць тісно пов’язана зі складовими 
компонентами потенціалу підприємства. Вимоги сучасного інформаційного 
забезпечення відокремлюють інформаційний потенціал підприємства в складі 
його видової структури. Інформаційний потенціал характеризується єдністю 
організаційно-технічних та інформаційних можливостей, які забезпечують 
підготовку й прийняття управлінських рішень та впливають на характер 
виробництва через збирання, зберігання, обробку та поширення інформаційних 
ресурсів [3, с.19-20]. Інформація розглядається як упорядкований ресурс системи 
та є одним з центральних ресурсів економічного потенціалу підприємства. 
Наукова, технічна та економічна інформація складають зміст нематеріальних 
ресурсів  економічного потенціалу підприємства. Оскільки інформація в сучасних 
уявленнях відноситься до ресурсу, що забезпечує інтенсифікацію економіки, 
прискорення інноваційних процесів, демократизацію та інтелектуалізацію 
суспільства, то відбувається широка інформатизація всіх сфер життєдіяльності 
підприємств промисловості, зростає потреба в нових інформаційно-
комунікаційних технологіях, що принципово змінюють роль інформації в 
організаційній системі потенціалу підприємства. 

Оцінка економічних показників потенціалу підприємства здійснюється за 
допомогою методичного інструментарію, який характеризується єдністю аналізу 
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та синтезу. Процеси розподілу, спеціалізації та диференціації складають зміст 
аналізу й доповнюються протилежними процесами з'єднання та інтеграції – 
синтезом. У сучасній літературі використовуються різні терміни для позначення 
видів аналізу потенціалу підприємства: внутрішній аналіз, самоаналіз, бізнес-
діагностика, аналіз проблем, управлінська або організаційна діагностика. 
Сутністю та метою аналізу потенціалу підприємства є пошук його можливостей 
щодо мобілізації та досягнення конкурентних переваг в умовах ринку по всіх 
цільових напрямах та сферах діяльності. Багаторівнева модель ринкового 
потенціалу відображує аналітичний потенціал як інтегральну складову ресурсного 
забезпечення підприємства [20, с.42-43, 73-76]. Синтез відноситься до активної 
діяльності оцінки системоутворення, конструювання, моделювання потенціалу 
підприємства. Єдність аналізу та синтезу є закономірністю, яка пояснює те, що 
процеси аналізу доповнюються синтезом, спочатку відбувається аналіз, а потім – 
синтез [25, с.64]. Наприклад, у динамічній системі ринкового потенціалу, при 
побудові багаторівневої моделі його складових, обґрунтовані закономірності 
аналізу та синтезу, а методичний потенціал підприємства представлений як 
функція аналітичного, виробничого комунікативного та ринкового потенціалів 
[20, с.42-43]. Окремі методологічні аспекти дії закону аналізу та синтезу як 
самостійних засобів мислення демонструє галузева специфіка форми «Квадрату 
потенціалу» підприємства [3, с.37-51]. 

Адаптація до конкурентного середовища, здатність усувати розбіжність в 
уявному та дійсному становищі, прагнення запобігти суперечності інтересів та 
економному розходженню ресурсів, на нашу думку, ґрунтуються на дії закону 
самозбереження потенціалу підприємства. Схожість думок авторів щодо 
самозбереження цілісності організації потенціалу підприємства та його 
елементного складу пояснює організаційні механізми рівноваги, стійкості, 
адаптивності, розходження та конфлікту потенціалу, як важливих умов  його 
збереження в конкурентному середовищі. Стан динамічної рівноваги та цілісності 
організації системи потенціалу підприємства відображується в його сталому 
розвитку. Сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби 
сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти 
власні потреби [14, с.119]. У концепції соціально-економічного потенціалу 
сталого розвитку розроблено теоретичні положення та методи їх практичної 
реалізації для подолання проблем управління процесами забезпечення 
стабільності та мінливості компонентів триєдиної системи сутності «людина-
біосфера-економіка». Сутність цього підходу пов’язана з однією найбільш 
гострих проблем людства щодо необхідності мобілізації необхідних механізмів 
для забезпечення майбутнім поколінням можливості жити та соціально 
розвиватися на Землі [32, с.17]. Самозбереження цілісності організаційної 
системи, якою є потенціал підприємства, пояснює організаційні механізми 
рівноваги, стійкості, адаптивності, розходження та конфлікту потенціалу 
підприємства як важливих умов його зберігання в конкурентному середовищі. 

Організація потенціалу підприємства, на нашу думку, визначає 
правопорядок динамічних і структурованих систем, дозволяє сформулювати 
структурну характеристику потенціалу підприємства за дією статичних законів: 
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композиції, пропорційності, найменших, онтогенезу; побудувати процесуальну 
характеристику потенціалу підприємства за дією динамічних законів синергії, 
інформованості – упорядкування самозбереження, єдності аналізу та синтезу. 

Закон композиції. Композицію складає структура потенціалу підприємства, 
для якої є необхідним узгодження цілей організаційної системи та підтримки мети 
загального характеру. 

Закон пропорційності. Пропорційність (пряма чи обернена) між частинами 
та цілим, між ресурсними елементами та загальним потенціалом підприємства 
об’єктивно існує в певних співвідношеннях та складає пропорції, забезпечує 
життєдіяльність, ефективність функціонування підприємств. 

Закон найменших. Структурна стійкість потенціалу підприємства як цілісне 
утворення визначається найменшою частковою стійкістю його окремих складових 
при досягненні своїх цільових пріоритетів. 

Закон онтогенезу. Зміна структури етапів життєвого циклу потенціалу 
підприємства надається у вигляді народження, розвитку, досягнення центру, 
занепаду та припинення свого існування. 

Закон синергії. Синергійність потенціалу підприємства як сума 
властивостей системи не дорівнюється сумі властивостей його елементів. 

Закон інформованості-упорядкування. В системі потенціалу підприємства 
стійкість організації визначається упорядкуванням інформації. 

Закон єдності аналізу та синтезу. Оцінка економічних показників 
потенціалу підприємства здійснюється за допомогою єдиного методичного 
інструментарію: аналізу та синтезу. 

Закон самозбереження. Стан динамічної рівноваги та цілісності організації 
системи потенціалу підприємства відображується в його сталому розвитку. 
 
 

Список використаної літератури 
 

1. Осипов В.И. Украина – ХХІ: как вырваться из трясины затяжного 
социально-экономического кризиса? – Одесса: Издательско-информацион-
ный центр ИПРЭИ НАН Украины, 2001. – 362 с.   

2. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3т. /      
За ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П.  
Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. – Т. 1: Економіка знань 
– модернізаційний проект України. – К.: Фенікс, 2007. – 544 с. 

3. Федонін О.С, Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: 
формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с. 

4. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства, формування та оцінка: 
Навчальний посібник. – К.:  Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 

5. Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: 
Науково-метод. посіб. – К.: Кондор, 2009. – 300 с. 

6. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Ращупкіна 
В.М. Управління потенціалом підприємства: Навчальний посібник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с. 

281



7. Балабанова Л.В., Мажинський Р.В. Управління маркетинговим потенціалом    
підприємства: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 288 с. 

8. Отенко І.П. аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. 
Наукове видання / І.П. Отенко, Л.М. Малярець, Г.А. Іващенко. – Харків: 
Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 с.  

9. Ефективність реструктурованих господарських систем: проблеми і фактори 
підвищення: Монографія // За заг. ред. док. екон. наук, професора В.І. 
Осипова. – Одеса: Атлант, 2008. – 362 с.   

10. Советский энциклопедический словарь. Издание четвертое, исправленное и 
дополннное / Под ред. А.М. Прохорова. – М., 1990. – 1631 с. 

11. Задоя А.А. Народхозяйственный  потенциал и интенсивное воспроизвод-
ство / Задоя А.А. – Киев-Донецк: главное издательство издательного 
объединения «Вища школа», 1986. – 154 с.  

12. Шершньова З.Є., Оборська С.В.  Стратегічне управління: Навч. посібник. – 
К: КНЕУ, 1999. – 384 с. 

13. Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного 
предприятия. – М.: Экономика, 1989. – 240 с.  

14. Экономический потенциал  административных  и  производственных   
систем: Монография / Под общей ред. О.Ф. Балацкого. – Сумы: ИТД        
«Университетская книга», 2006. – 973 с. 

15. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-
інноваційних трансформацій / За ред. Ю.В. Кіндзерського. – К.: Інститут 
економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с. 

16. Лапин Е.В. Оценка энономического потенциала предприятия: Монография. 
– Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с. 

17. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – Сумы: 
ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с.  

18. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотко М.Є., Костенко Т.Д., 
Герасимов А.А. Потенціал підприємства: формування та оцінка: 
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. 

19. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посіб. / [Б.Є. 
Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк]. – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 400 с. 

20. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия / Е.В. Попов. – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2002. – 559 с. 

21. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навчально-
методичний   посібник. – Xарків: ВД «ТНЖЕК», 2007. – 296 с. 

22. Румянцев А.М. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4 
томах). – т. 4. Социология. – М.: «Советская Энциклопедия», 1980. – 672 с. 

23. Богданов А.А. Технолгия: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 
1./ Редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. / Отделение экономики АН СССР. 
Институт экономики АН СССР. – М.: Экономика, 1989. – 304 с. 

24. Богданов А.А. Технолгия: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 
2./ Редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. / Отделение экономики АН СССР. 
Институт экономики АН СССР. – М.: Экономика, 1989. – 351 с.  

282



25. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Ученик. – М.: ИНФРА-М, 
2010. – 544 с. 

26. Форд Генри. Моя жизнь, мои достижения. Пер. с англ. / Научн. ред. д-р 
экон. наук Е.А. Кочерин. – Предисл. проф. Н.С. Лаврова (1924 г.); Послесл. 
проф. И.Л. Андреева (1989 г.). – М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с. 

27. Менар Клод. Экономика организаций: Пер. с франц. / Под ред. 
А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с. 

28. Милнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 336 с. 
29. Федорова Н.И. Организационная структура управления предприятием: 

Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 2003. – 256 с. 
30. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник. – Одеса: Маяк, 2005. –  

720 с.  
31. Ішук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого 

потенціалу промислових підприємств // Регіональна економіка. – 2005. – № 
3. – С.48-56. 

32. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / 
Под. ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – 
Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001. – 1120 с. 

33. Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й 
управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 
12. – С.130-137. 

34. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография / Джаин И.О. – 
Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 559 с. 

35. Зверкович І.О. Развитие социального потенциала промышленного 
предприятия, эффективности его управления // Качество, инновации, 
образование. – 2007. – № 9. – С.68-74. 

36. Скляр Е.Н. К вопросу об управлении конкурентным потенциалом 
промышленного предприятия / Е.Н. Скляр, Д.В. Галушко // Качество, 
инновации, образование. – 2007. – № 9. – С.75. 

37. Роберт М. Фалмер. Энциклопедия современного управления / Роберт М. 
Фалмер. – М.: ВИПКэнерго, 1992. – 142 с. 

38.  Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / 
За ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. 
Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. – Т.2: Інноваційно-
технологічний розвиток економіки. – К.: Фенікс, 2007. – 564 с.  

39.  Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и 
автор предисловия Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

283



4.2 ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 
 

Глобалізація світової економіки – це процес взаємозв'язку економік різних 
країн світу, що збільшується внаслідок зростання трансграничних переміщень 
товарів і послуг, експорту капіталів, інтенсивного обміну інформацією і 
технологіями, міграції робочої сили. За суттю, глобалізація логічно виражає 
зростаючу інтернаціоналізацію господарського життя. Глобалізація на рівні 
окремої країни визначає взаємозв’язок її економіки зі світовою економікою за 
допомогою головних показників, що показують рівень інтегрованості економік 
різних держав у глобальну економіку, а саме: співвідношення зовнішньо-
торговельного обігу та ВВП; прямі іноземні інвестиції, які спрямовуються в 
економіку країни й з країни, та портфельні інвестиції; потік платежів роялті в 
країну та навпаки. На рівні промислового виробництва глобалізація визначається 
тим, наскільки конкурентоспроможність окремої компанії в даній країні 
взаємопов’язана з рівнем конкурентоспроможності компанії в іншій країні. Чим 
більше глобалізовано промислове виробництво, тим більше переваг отримує 
компанія від упровадження інноваційних технології виробничого процесу; має 
тенденцію домінувати на кожному ринку одним і тим самим набором глобальних 
компаній, що координують між собою стратегічні дії в усіх країнах своєї 
активності. 

Процес глобалізації ставить питання щодо обґрунтування 
трансформаційних змін в економіці та інноваційної моделі розвитку України. 
Складність ситуації полягає в тому, що темпи концентрації та інтеграції капіталу, 
які полягають в основу великого виробництва, явно недостатні [1, с. 83]. 
Необхідність відповідності форм і методів реалізації національних інтересів 
умовам глобалізації потрібна для того, щоб поєднувати вимоги світового ринку із 
забезпеченням інноваційно-технологічного розвитку, розмежовувати та 
одночасно пов`язувати суспільні завдання з потребами окремих корпорацій, 
інтересами національного та міжнародного капіталу. Важливе значення надається 
формуванню інноваційної моделі розвитку в Китаї. Цьому сприяє державна 
політика щодо залучення національних та іноземних інвестицій, головним 
напрямом якої є зона зовнішньої відкритості в економіці. Вважаємо, що 
першочерговою проблемою сучасного стану конкурентоспроможності 
промислового виробництва на глобальних ринках є прискорення інноваційного 
розвитку, формування нових технологічних устроїв, підтримка розвитку 
наукомістких виробництв, особливо на начальних етапах.  

У сучасних умовах трансформації України, коли продовжує відбуватися 
реформування всіх сфер національної економіки, конкурентоспроможність 
потенціалу підприємства характеризується показниками розвитку промислового 
виробництва. Особливості конкурентоспроможності потенціалу підприємства 
потребують удосконалення  методичних основ оцінювання її рівня в умовах 
зовнішнього середовища.  
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Теорія конкуренції не є новою в науковому світі: А. Сміт ще у 1776 р. 
сформулював поняття конкуренції як певного виду суперництва, що впливає на 
зміну цін, розробив механізм конкуренції, який об'єктивно врівноважує галузеву 
норму прибутку, визначив основні умови ефективної конкуренції. Певний внесок 
у розвиток теорії конкуренції зробили такі вчені, як Д. Рікардо, М. Портер, К.Р. 
Макконнел, С.Л. Брю, А.П. Градов, Г.А. Азоєв, Р.А. Фатхутдінов, Д.Ю. Юданов 
та ін. Теоретико-методологічні погляди на конкурентоспроможність на межі ХХ–
ХХІ століть комплексно подано в роботі [2, с.16]. Спільною є думка, що здатність 
суб’єктів економічної діяльності витримувати конкурентну боротьбу на 
глобальних ринках економічних благ можлива при ефективній адаптації 
промислового виробництва до нових умов господарювання з метою підвищення 
його конкурентоспроможності.  

Дослідження вітчизняних, зарубіжних авторів, досвід країн світу свідчать, 
що конкурентоспроможність потенціалу підприємства, як проблема, є актуальною 
і потребує докладного вивчення. Дослідження провідних вчених, досвід їх 
розробок щодо розвитку теорії формування конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства подані в багатьох наукових працях. Теоретичні основи, 
рекомендації з економічної діяльності компаній на локальному й міжнародному 
ринках,  практичні приклади з конкурентної боротьби наведено М. Портером [3, 
с.85]. Принципи, методи й технології проведення діагностичного дослідження 
підприємства висвітлено в роботі [4, с.105]. Методичний апарат вирішення 
актуальних проблем конкуренції на ринку промислової продукції, послідовність 
діагностики конкурентного середовища підприємства, прийоми і методи аналізу 
діяльності конкурентів, методика формування стратегії конкуренції й шляхи її 
реалізації в різних ринкових умовах подано в монографії [5, с.101].  

Питанням, як вижити компанії та стати конкурентоспроможною в сучасних 
ринкових умовах присвячене дослідження [6, с.23]. Нові теоретичні погляди на 
сутність конкурентоспроможності підприємства подано в монографії [7, с.146]. 
Проте, у вітчизняних наукових працях недостатньо розроблені теоретичні й 
методологічні проблеми щодо оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства переробної галузі, а саме: теоретичні та практичні засади розробки 
механізму оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства та напрями й 
методи оптимізації визначення факторів формування конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства. 

В основу формування економічної категорії конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства полягають концептуальні положення теорії конкуренції 
та теорії потенціалу підприємства. Феномен симбіозу теоретичних і методичних 
засад двох теорій має бути представлений економічним інструментарієм, який 
містить такі поняття, як конкуренція, конкуренти, конкурентоспроможність 
підприємства, виробництва, продукції, потенціалу підприємства, маркетингової 
діяльності, ємкість ринку, конкурентні переваги, ринкова ніша тощо.  

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства є важливою 
характеристикою та сучасним показником розвитку промислового виробництва в 
умовах подолання наслідків економічної кризи в Україні. В табл. 1 подано 
пріоритетні напрямки дослідження конкурентоспроможності потенціалу 
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підприємства. Якщо підприємство має великий набір компетенції на основі 
комплексу інтелектуальних, технічних, технологічних, організаційних та 
економічних характеристик в умовах змін зовнішнього середовища, то 
конкурентоспроможність його потенціалу забезпечує успішну діяльність на 
ринку.  

Таблиця 1 
Пріоритетні напрями дослідження конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства 
Пріоритетний  напрямок Обґрунтування та мета 

Визначення та аналіз 
ринкового потенціалу 

підприємства та конкурентної 
структури 

Зручним інструментом порівняння можливостей 
підприємства та основних конкурентів є побудова 
багатокутників конкурентоспроможності, які являють 
собою графічні поєднання оцінок становища 
підприємства та конкурентів за найбільш значущими 
напрямами діяльності [8, с.136]. Мета: побудова 
багатокутника конкурентоспроможності 

Стратегічне управління 
конкурентоспроможністю 

підприємства 

Конкурентоспроможні продукти – це результат 
функціонування конкурентоспроможної організації [9, 
с.71]. Мета: ефективне використання та розвиток 
наявного потенціалу 

 
Конкурентоспроможність 

потенціалу підприємства та її 
рівні 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства - це 
комплексна порівняльна характеристика, яка відображає 
рівень переваження сукупності показників оцінки 
можливостей підприємства [10, с.53]. Мета: визначення 
успіху підприємства на певному ринку за певний  період 
часу стосовно сукупності аналогічних показників  
підприємств-конкурентів 

Сутність та рівні 
конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства - це 
комплексна порівняльна характеристика, яка відображає 
рівень переваги сукупності індикаторів якості 
використання ресурсів та організації взаємозв'язків між 
ними [11, с.42]. Мета: визначення ефективності 
потенціалу підприємства на певному ринку в певний 
період часу щодо сукупності індикаторів підприємств-
аналогів 

Сутність 
маркетингового потенціалу 

підприємства 

Конкурентний потенціал являє собою сукупність 
наявних конкурентних переваг і маркетингових 
можливостей фірми, які мають здатність при 
сприятливому маркетинговому кліматі 
трансформуватися в конкурентні переваги підприємства, 
забезпечуючи йому стійку конкурентну позицію на 
ринку [12, с.56]. Мета: ефективне використання 
маркетингового потенціалу підприємства 

Потенціал 
конкурентоспроможності 

підприємства 
 

Потенціал конкурентоспроможності підприємства – це  
властивість носія забезпечити потреби ринку за кожною 
номенклатурною позицією продукції за обсягом, 
характеристиками, якістю та ціною в межах виробничого 
та економічного потенціалу підприємства на певному 
рівні [13, с.102]. Мета: оцінка потенціалу підприємства 
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Ці особливості конкурентоспроможності потенціалу потребують розробки 
науково-методичного інструментарію для оцінки її рівня на підприємствах в 
ринкових умовах. Проведення критичного аналізу, дослідження основних 
інструментів оцінки конкурентоспроможності  підприємства,  визначення 
методики, напрямів практичного застосування і оптимізації впливу факторів 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства зроблено на прикладі 
переробної галузі. Основою реалізації поставлених проблем є  умови 
трансформації економіки в Україні. 

Узагальнення вітчизняного та російського досвіду дає змогу зробити 
висновок, що концепція конкурентоспроможності потенціалу підприємства є 
відносно самостійним напрямом дослідження. Складність та невирішеність 
проблем формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства та 
завдань з її забезпечення в переробній галузі на сучасних українських 
підприємствах визначили необхідність подальшого системного наукового 
дослідження. 

Конкуренція є елементом ринкового механізму, який дозволяє зрівноважити 
попит і пропозицію, скоординувати,  узгодити поведінку різних суб’єктів ринку, а 
також є важливою рушійною силою розвитку економічної системи, складовою 
господарського механізму. Конкуренція діє через попит, пропозицію й ціну. 
Конкуренція показує економічне змагання виробників однакових видів продукції 
на ринку за залучення більшої кількості покупців та одержання максимального 
доходу в короткостроковому або довгостроковому періодах. Конкуренто-
спроможність галузі обумовлюється здатністю компаній входити до складу галузі, 
швидко реагуючи на зміну в її структурі, брати до уваги тенденції до зміни, 
відновлювати свої соціально-економічні системи і зберігати досягнутий рівень 
конкурентоспроможності виробництва. Особливість конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства полягає в тому, що вона не є внутрішньою природною 
якістю системи його взаємопов’язаних ресурсів і може бути оцінена тільки за 
наявності конкурентів. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства є 
відносним поняттям і має різний рівень його використання стосовно ринкових 
конкурентів. Визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства має 
не тільки важливе наукове, а й практичне значення, оскільки уявлення про її 
сутність надає промисловим підприємствам можливість створити стратегію 
власної поведінки на ринку. 

На нашу думку, конкурентоспроможність потенціалу підприємства як 
економічна категорія надає порівняльну характеристику та відображає рівень 
переваги результативних показників оцінки стану системи його ресурсів і 
можливостей відносно аналогічних показників конкурентних підприємств на 
ринку. Крім того, це поняття, яке враховує взаємодії всіх складових елементів 
потенціалу, реально оцінює його позиції на ринку, ринкову частку, можливості 
стосовно просування продукції, ефективність збуту. Важливою теоретичною 
характеристикою є категоріальний апарат, який містить поняття конкуренти, 
конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продуктів, 
маркетингової діяльності, ємкість ринку, конкурентні переваги, ринкова ніша.  
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Концепція міжнародної конкурентоспроможності базується на системі 
оцінок порівняльних переваг національних економік за складним переліком 
індикаторів, що більш-менш повно відображують вплив ключових факторів на 
різні сторони економічної діяльності на макро- та мікрорівні [2, с.72]. 

Незважаючи на розробку й появу на світовому ринку нових будівельних 
матеріалів, виробництво цементу у світі зростає щорічно на 3 %. Особливості 
таких процесів можна простежити  на прикладі деяких країн. 

КНР сьогодні єдина країна, якій вдається  впродовж більш ніж десяти років 
утримувати темпи зростання ВВП на рівні, вище 8 % на рік. У 2007 р. ВВП КНР 
склав $2,7 трлн., США – $13,2 трлн., Бразилії – $1,06 трлн., РФ – $985 млрд., Індії 
– $873 млрд. Китай є лідером у світовому виробництві цементу. За останні три 
роки темп зростання обсягу виробництва в галузі складав 103 %. Така ситуація на 
світовому ринку виробників цементу спостерігається, починаючи ще з 1985 р. 
Китай остаточно і беззастережно посів перше місце у світі за обсягами 
виробництва цементу. Частка китайських виробників цього будівельного 
матеріалу у світовому обсязі виробництва складає майже 50 %, причому обсяги 
внутрішнього виробництва цементної галузі демонструють стабільну динаміку 
зростання. У Китаї діють 5000 цементних заводів,  працюють 1,35 млн. фахівців у 
цементній галузі.  

Також необхідно зазначити, що кількість нерентабельних фабрик досягає 
2000, а це 38 % від усієї кількості. Світовий лідер виробляє великі обсяги 
цементу, але при цьому використовує застарілі технології, тим самим забруднює 
довкілля.  Політика Комісії Китаю з національного розвитку та реформування 
направлена на скорочення кількості таких фабрик до 3500 за наступні 5 років. У 
цілому, експерти Асоціації виробників цементу відзначають, що, незважаючи на 
всі прийняті державою заходи, обсяг виробництва цементу продовжуватиме 
зростати. І сприяти цьому буде освоєння нових виробництв, значне 
вдосконалення виробничої й технологічної бази, бурхливий розвиток будівельної 
галузі. Економіка країни набуває все більш широкого розмаху, чим підтверджує, 
що дана ситуація зберігатиметься ще тривалий час (рис. 1).  
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Рис. 1 – Територіальна структура реалізації цементу в КНР у 2008-2009 рр. 
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Індія посідає друге місце за обсягом виробництва цементу у світі. У 
цементній промисловості країни здійснені роботи з технологічного оновлення 
галузі, що привело до значного збільшення масштабів виробництва. За період 
2000-2006 рр. обсяги виробництва цементу в країні збільшилися в 1,7 разів і 
досягли 159 млн. т. Частка країни у світовому виробництві цементу перевищує 6 
%. Цементна промисловість Індії представлена як маленькими підприємствами 
(потужність печі 10 т на добу), так і великими підприємствами (потужність до 
7500 т на добу). На великих підприємствах країни виробляється 85 % цементу, їх 
потужність більше 1 млн. т на рік. У країні працюють 124 великих підприємства 
та 365 міні-заводів. У 2009 р. потужність випуску цементу в країні складала 195,2 
млн. т, а попит на цемент – 168,2 млн. т. Більшість цементних підприємств в 
країні знаходиться поблизу джерел сировини та енергії, тому близько 50 % 
цементу виробляється в південних районах країни. 

США – найбільший світовий імпортер цементу. Обсяг виробництва 
будівельних матеріалів США складає близько $75 млрд., у тому числі 60 % 
доводиться на цемент і бетон. Більшість потужностей з виробництва цементу в 
країні належить зарубіжним компаніям «Holcim» (Швейцарія), «Сетех» 
(Мексика), «Buzzi Unicem» (Італія) і «Lafarge» (Франція). Промисловість 
будівельних матеріалів країни представлена 120 цементними компаніями, 
сотнями місцевими виробниками піску й гравію та багатьма виробниками бетону. 
Крім того, 130 компаній управляє цегельними заводами, 500 компаній виробляє 
асфальт, 200 компаній виробляють продукцію з гіпсу, 1000 компаній здійснюють 
випуск бетонних блоків і труб.  

Основною конкуруючою перевагою є випуск продукції за новою «сухою» 
технологією, проте цей спосіб є більш капіталомістким. 2007 р. у США було 
вироблено 96,3 млн. т цементу, у тому числі 92,1 млн. т портландцементу, на 113 
цементних заводах, розташованих у 37 штатах. Два заводи з випуску цементу 
знаходяться в Пуерто-Ріко. Загальні потужності з випуску цементу в країні 
складають 127 млн. т на рік. Потужності з випуску клінкеру в країні в 2007 році 
складали 102 млн. т на рік. Споживання цементу того ж року в країні в порівнянні 
з 2006 р. зменшилося на 11,4 %, що складало 118 млн. т. Зниження обсягів 
споживання цементу пов'язано з кризою іпотечного кредитування на 
будівельному ринку. За даними «Economic Research» у 2008 р. споживання 
портландцементу в США склало приблизно 102,7 млн. т, тобто за рік знизилось на 
10 %, а в 2009 р. ще на 3,6 %. Високі ціни на паливо і криза іпотечного 
кредитування негативно впливають на економіку країни. Якщо, навіть, у 
поточному році станеться відновлення економіки, то воно майже не торкнеться 
будівельної галузі й цементної промисловості. За даними РСА, відновлення 
економіки почалося лише в другій половині 2009 р., що привело до зростання 
споживання цементу в країні на 5,2 % у 2010 р. і прогнозується до подальшого 
зростання в 2011 р.  

Росія посідає провідне місце у виробництві цементу. У країні, що увійшла 
до п'ятірки найбільших виробників цементу, відбувається бурхливе зростання 
будівельної індустрії. У середньому за 2001-2007 рр. темпи виробництва цементу 
збільшилися на 10,6 %, що викликало попит на цемент в обсязі 4 млн. т на рік за 
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умови, що житлове будівництво в Росії споживає 50 % виробленого цементу. В 
2008 р. обсяг виробництва цементу в Росії оцінювався на рівні 55 млн. т, у 2009 р. 
– досяг 44,3 млн. т. Зниження виробництва цементу обумовлене зростанням 
імпорту після введення з початку 2008 р. нульових імпортних мит. Останні 4 роки 
імпорт цементу зростав випереджаючими темпами, з 366 тис. т у 2005 р. до 663 
тис. т у 2006 р., та до 2,4 млн. т у 2007 р. Стрімке зростання імпорту з Туреччини 
та Китаю обумовлене високим попитом на цемент та агресивною ціновою 
політикою монополіста «Євроцемент груп», що займає біля 50 % ринку.  

За даними Держкомстату, цемент в Україні виробляють 17 підприємств. 15 з 
них входять до Українського концерну підприємств і організацій цементної та 
азбестоцементної промисловості «Укрцемент». У 2009 р. загальний обсяг випуску 
склав 9,02 млн. т цементу, що на 4,89 млн. т менше ніж у 2008 р. За даними 
концерну «Укрцемент» і двох заводів, що не входять до його складу, загальні 
виробничі потужності всіх українських цементних заводів складають 21,4 млн. т 
на рік. Але це лише на папері. Реально український цементний потенціал значно 
менший. Наприклад, ВАТ «Балцем» (м. Балаклея, Харківська область), за його 
власним визнанням, виробляє в два рази менше замовлених 4 млн. т на рік 
(потужність заводу): причина – морально і фізично зношене устаткування. Те ж 
саме можна сказати і про більшість українських підприємств (рис. 2). 
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Рис. 2 – Територіальна структура реалізації цементу в Україні в 2008-2009 рр. 

 
У цементній промисловості України в 2000 р. було залучено чимало 

зарубіжних інвесторів. Компанії світового масштабу «CRH Group» (Ірландія), 
«Lafarge» (Франція), «Dyckerhoff» (Німеччина), Міжнародний концерн 
«Heidelbergcement» контролюють виробництво більш 60 % на українському 
цементному ринку. Західні власники проводять реконструктивні перетворення 
щодо впровадження системи автоматичного управління, оптимізації процесів 
приготування шламу, дозування, відвантаження та упакування готової продукції. 
На сьогодні лише три підприємства в Україні працюють за новою технологією – 
«сухим» способом виробництва: ВАТ «КривойРогЦемент», ВАТ «Днепроцемент» 
і ЗАТ «Дніпропетровський цементний завод». За висновками експертів технологія 
«сухий» спосіб є найбільш ефективною традиційною технологією (на 25-30 %).  

За даними концерну «Укрцемент» у цементне виробництво ВАТ «Івано-
Франківськцемент» інвестовано більше 25 млн. грн. на переобладнання 
технологічної лінії з виробництва клінкеру. В 2009 р. загальні виробничі 
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потужності всіх українських цементних заводів складали 21,4 млн. т на рік. 
Завантаження виробничих потужностей українських цементних підприємств 
ускладнюється станом морального та фізичного зношення фондів і низькими 
темпами їх оновлення. 

Будівельний бізнес – складна та багатокомпонентна структура, успішна 
робота якої заснована на злагодженій роботі чисельних суміжних галузей 
народного господарства: цементної, бетонної, металопрокатної та ін. Соціальний 
попит і доступність банківських кредитів спровокували в нашій країні розвиток 
будівельної галузі, який активно збільшувався з 2004 р. Саме в цей час 
спостерігається активний вихід на вітчизняний ринок іноземних будівельних 
компаній, що призвело до посилення конкурентної боротьби на ринку 
виробництва товарного бетону та ЖБК. З'явилося багато нових підприємств, на 
будівельний ринок  активно проникали  лідери світового виробництва цементу, 
що виявили зацікавленість до виробництва бетону. Варто зазначити, що на 
сьогодні вся цементна галузь України належить іноземним компаніям – 
німецьким, французьким, російським, португальським та ірландським, що не 
могло не ускладнити ринкову ситуацію, істотно загостривши конкурентну 
боротьбу. Проблема досягнення конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства в переробній галузі є актуальною і вимагає детального вивчення. 

Конкурентоспроможність потенціалу виробників бетону в Одеському 
регіоні забезпечується шляхом структурної перебудови й оновлення підприємств, 
їх реконструкції, розвитку інвестиційного потенціалу, а саме, власних 
інвестиційних ресурсів, іноземних інвестиції, банківських кредитів. Для 
переробної галузі строк окупності інвестицій встановлюється на рівні 5-7 років. 
При всіх показниках ефективності, що сприяють створенню конкуренто-
спроможності галузі й окремих її підприємств, можна зробити висновок щодо 
необхідності виявлення пріоритетних конкурентів і визначення їхньої позиції. 
Залежно від своєї позиції в конкурентній боротьбі переробні підприємства в 
сучасних умовах мають займати місце ринкового лідера, претендента, 
послідовника та компаній, що знайшли ринкову нішу. В Одеському регіоні 
існують більше 40 виробників товарного бетону. Незважаючи на те, що всі ці 
підприємства займаються випуском одного продукту, кожне з них відрізняється 
власною матеріально-технічною базою, технологією виробництва, ціновою 
політикою на даному ринку, рівнем рекламної діяльності тощо. Серед виробників 
товарного бетону в Одеському регіоні можна виділити таких головних 
найпотужніших виробників: ТОВ «Комфорт ЛВ», компанія «Дікергофф-бетон», 
ТОВ «Хай-Райз констракшнз», ТОВ «ВЕСТТ». 

Лідирує серед них за обсягом виробництва ТОВ «Комфорт ЛВ», яке можна 
віднести до організації з найбільшою ринковою часткою в галузі. 
Найсучаснішими в плані матеріально-технічної бази, технології виробництва є 
компанії «Дікергофф-бетон» та «Хай-Райз констракшнз». Вищезазначені компанії 
можна віднести до ринкових претендентів, що борються за збільшення своєї 
ринкової частки, за входження в коло лідерів. Компанія «Хай-Райз констракшнз» 
виробляє повний цикл робіт від проектування й будівництва об'єктів до їх 
реалізації та подальшої експлуатації. Власний завод з виробництва бетону 
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обладнано бетонозмішувальним устаткуванням німецької фірми «Liebherr», що 
дозволяє випускати високоякісний товарний бетон широкого спектра марок. 
Мікропроцесорна система управління зберігає рецептури бетону й дозволяє  з 
високою точністю дозувати компоненти бетону будь-якого складу з 
використанням декількох сотень добавок-модифікаторів, які підвищують якість 
бетону і додають йому спеціальні властивості, прискорюють темпи будівництва, 
значно знижують його вартість. Власна сертифікована лабораторія забезпечує 
постійний контроль якості як використовуваних матеріалів, так і готових 
бетонних сумішей. 

Компанія «Дікергофф-бетон» є однією з найстаріших європейських 
компаній, яку було засновано більше 150 років тому як невелике цементне 
виробництво. На сьогодні компанія має більше ніж 40 заводів у 7 країнах світу. В 
2008 р. «Дікергофф-бетон» став членом Групи Buzzi Unicem, увійшовши до 
складу компаній світового масштабу з виробництва цементу, бетону та інертних 
компонентів, таких, як пісок і щебінь. Головний офіс «Дікергофф-бетон» 
розташовано в м. Вісбаден (Німеччина). Основний вид діяльності, довкола якого 
ведуться всі інші види діяльності, – це виробництво цементу, який випускається 
на власних підприємствах у Німеччині, США, Люксембурзі, Чехії, Польщі, Росії 
та Україні.  

На українському ринку компанія «Дікергофф-бетон» з’явилася в 2000 р., 
відкривши підприємство в м. Київ. Ця керуюча компанія координує всю 
діяльність та розвиток трьох український цементних підприємств, які було 
придбано  у 2000 році: ВАТ «Волинь-цемент», ВАТ «Югцемент» та ВАТ 
«Київцемент». Компанія «Дікергофф-бетон» в Україні впроваджує традиційну 
німецьку якість, стабільність і надійність. Для досягнення цієї мети компанія 
проводить комплексну реконструкцію ВАТ «Волинь-цемент», ВАТ «Югцемент» і 
ВАТ «Киівцемент» з метою поліпшення екологічних і економічних стандартів їх 
діяльності і вдосконалення якості продукції. Компанія «Дікергофф-бетон» в 
Україні розпочала виробництво товарних бетонних сумішей на власних заводах у 
містах Києві, Севастополі, Одесі та Миколаєві. Усі бетонні заводи компанії 
«Дікергофф-бетон» є сучасними з усією необхідною інфраструктурою, 
комп’ютерним управлінням та мають сертифіковані лабораторії якості.  

В м. Одеса новий бетонозмішувальний вузол виробництва Німеччини 
забезпечує повністю автоматизований процес приготування бетонних сумішей з 
дотриманням точного дозування компонентів суміші відповідно до рецепту. 
Продуктивність заводу 100 м3 бетонної суміші на годину орієнтовано на 
масштабне будівництво, що потребує значних обсягів товарного бетону 
стабільної якості в обмежений період часу. До ринкового послідовника можна 
віднести компанію «ВЕСТТ», що проводить політику проходження за галузевими 
лідерами, зберігає свою ринкову частку, не приймає ризикованих рішень.     

Вищезазначені компанії дозволяють виробляти більше 100 тис. м³ бетону на 
рік. Кожна з цих компаній має власну територіальну перевагу. Наприклад, ТОВ 
«Комфорт ЛВ» і ТОВ «ВЕСТТ» завдяки своєму територіальному розташуванню 
мають перевагу в центральних районах міста, компанія «Дікергофф-бетон» 
обслуговує будівельні організації південних районів міста і частково Одеську 
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область, компанія «Хай-Райз констракшнз» працює на будівництвах північно-
західних районах міста. 

Особливістю сучасного будівельного бізнесу Одеського регіону є те, що 
багато великих будівельних компаній, наприклад, СК «Стікон», «Прогресс-
Строй», «БМУ-463», «ЮГ-Строй» вважають за краще мати власні виробничі бази, 
де встановлено бетонні вузли з вироблення товарного бетону, зводячи до 
мінімуму вжиток бетону, виробленого сторонніми організаціями. Така практика 
дає цікавий та актуальний приклад зростання конкурентоспроможності 
потенціалу будівельного підприємства, при цьому зростає автономність 
підприємства і конкурентна боротьба на ринку будматеріалів. Структуру 
виробництва бетону в Одеському регіоні подано на рис. 3. 
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Рис. 3 – Виробництво бетону на підприємствах переробної галузі Одеського 

регіону 
 

З погляду результативності діяльності фірм-конкурентів на будівельному 
ринку Одеського регіону можна виділити такі головні фактори, які впливають на 
завоювання ними конкурентних і сильних позицій: імідж фірми; концепція 
продукту, на якій базується діяльність фірми; якість продуктів, рівень їхньої 
відповідності світовому рівню; рівень диверсифікованості виробничо-
господарської діяльності, різноманітність номенклатури продуктів; сумарна 
ринкова частка головних видів бізнесу; потужність науково – дослідної й 
конструкторської бази; потужність виробничої бази, що характеризує можливості 
перебудовуватися на випуск нових продуктів і нарощувати обсяги випуску 
освоєних продуктів; фінанси, як власні, так і залучені з боку; ринкова ціна з 
урахуванням можливих знижок чи націнок; частота і глибина проведених 
маркетингових досліджень, їхній бюджет; ефективність збуту з погляду 
використання каналів товарообігу; рівень стимулювання збуту; рівень рекламної 
діяльності; політика фірми у зовнішньому підприємницькому середовищі, що 
характеризує здатність фірми керувати в позитивному плані своїми відносинами з 
державною і місцевою владою, громадськими організаціями, пресою, населенням.  

Дослідження цих факторів свідчить, що в сучасних умовах на 
підприємствах Одеського регіону гостро постає проблема збору інформації про 
конкурентів. Ця проблема для різних галузей і видів діяльності збирається з 
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різним ступенем складності. Так, для підприємств, що входять до складу галузей, 
що тяжіють до монополістичних чи олігополістичних структур, легше одержувати 
інформацію з вторинних джерел (обсяги й асортимент продукції, що 
випускається, ціни, об’єми  продажів на різних ринках, фінансове становище 
підприємств тощо). Для підприємств, що входять до складу сильно дисперсних 
галузей, зростає роль первинної інформації, що збирається від споживачів, 
посередників, з інших джерел. Клієнт у подібних випадках дуже неохоче надає 
інформацію щодо послуг фірм-конкурентів. У будь якому випадку велика роль 
неформальних методів збору даних, які здійснюються, найчастіше, шляхом 
проведення технічної, комерційної, маркетингової розвідки.  

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства, на нашу думку, є 
економічною категорією, яка надає порівняльну характеристику та відображає 
рівень переваги результативних показників оцінки стану системи його ресурсів і 
можливостей відносно аналогічних показників конкурентних підприємств на 
ринку. 

Система спостереження за конкурентоспроможністю потенціалу 
підприємства в цементній галузі створює цілий комплекс взаємопов’язаних 
компонентів, представлений підсистемами індикаторів конкурентоспроможності 
потенціалу, що входять до системи оцінок порівняльних переваг національних 
економік в глобальному просторі. 

Індикатори конкурентоспроможності потенціалу цементного виробництва – 
це оцінні критерії, що визначають вплив факторів виробництва на різні сторони 
господарчої діяльності підприємства та відображають тенденції світової 
конкурентоспроможності. 

Особливу методологію наукового мислення стосовно конкуренто-
спроможності потенціалу підприємства в економічній теорії визначає системний 
підхід. Системне уявлення сутності конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства пояснює його прогресивний розвиток абсолютно у всіх сферах 
діяльності. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства,  на нашу думку, є 
економічною категорією, яка надає порівняльну характеристику та відображає 
рівень переваги результативних показників оцінки стану системи його ресурсів і 
можливостей відносно аналогічних показників конкурентних підприємств на 
ринку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність 
виробництва цементу – це порівняльна характеристика, яка відображає рівень 
переваги можливостей окремих виробників  відносно конкурентів в умовах 
глобалізації. Глобалізація передбачає, що країни стають не просто 
взаємозалежними з причини формування системи міжнародного інтегрованого 
виробництва, а й більш вразливими щодо негативного впливу світо господарських 
зв’язків. Виграш від глобалізації розподіляється далеко не рівномірно між 
країнами та виробниками.  

Позицій, можливості підприємств переробної галузі на сучасному 
конкурентному ринку України потребують теоретичного й методичного 
обґрунтування  аспектів формування конкурентоспроможності потенціалу, за 
яким має бути побудовано дійсний механізм спостереження за конкуренцією. 
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Поширення інвестицій супроводжується залученням банків до інвестиційних 
проектів для забезпечення росту переробних підприємств. Основою взаємодії 
банків і підприємств мають стати методики оцінки конкурентоспроможності їх 
потенціалу  як інструмент встановлення оптимальних інвестиційних можливостей 
підприємства. 
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4.3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 
ПОТУЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

 
Найважливішим чинником, що визначає величину виробничого потенціалу 

промислового підприємства, є його виробнича потужність. Остання 
характеризується максимально можливим обсягом випуску продукції (робіт, 
послуг) або переробки сировини в запланованій номенклатурі при повному 
використанні виробничих площ і устаткування. 

Коректність розрахунків виробничої потужності підприємства багато в 
чому визначається науковим рівнем і обґрунтованістю використовуваних для їх 
здійснення методів. Великий внесок у розвиток методології  розрахунку 
виробничої потужності підприємства був внесений такими відомими зарубіжними 
і вітчизняними ученими, як Б.В. Воскресенський, Я.Б. Кваша, В.П. Красовський, 
Р.Г. Маніловський, І.М. Петрович,  М.Г. Чумаченко, І.Б. Швець та ін.  

Незважаючи на очевидну свою важливість, вказані проблеми вже декілька 
десятиріч знаходяться поза зоною інтересів як вчених економістів, так і 
господарських практиків і, як наслідок, не знаходять належного відображення ні в 
нормативних документах, ні в економічній літературі. Більш того, потрібно 
констатувати відсутність на сьогоднішній день будь-яких методичних документів 
вітчизняного зразка, що регламентують процеси планування виробничої 
потужності як діючих підприємств, так і тих, що  створюються.  

Розробка методичних основ планування виробничої потужності 
підприємства, що враховують сучасні вимоги до побудови системи техніко-
економічних планів, зумовлює необхідність вирішення цілого ряду проблем  
методологічного і методичного характеру. Серед них центральне  місце займають 
проблеми, що пов’язані з формуванням інформаційного поля планування 
виробничої потужності промислового підприємства, визначенням сфери 
застосування принципових підходів щодо її розрахунку в умовах технологічної 
побудови виробничої структури підприємства, обґрунтуванням області 
застосування існуючих підходів до розрахунку потужності окремих виробничих 
одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва та ін. 

У даному розділу монографії пропонується авторський підхід до вирішення 
низки методичних проблем, що дозволяє істотно підвищити коректність 
розрахунків виробничої потужності промислового підприємства. 

У цей час в економічній літературі відсутній єдиний коректний підхід до 
визначення поняття виробничої потужності підприємства. У «Вказівках по 
складанню щорічних балансів виробничих потужностей діючих промислових 
підприємств» («Вказівках»), затверджених ще в 1968 р. Держпланом СРСР і ЦСУ 
СРСР, дається наступне визначення виробничої потужності промислового 
підприємства: «Під виробничою потужністю підприємства потрібно розуміти 
максимально можливий випуск продукції або обсяг переробки сировини в 
номенклатурі і асортименті продукції, що випускається, підприємством у звітному 
році, при повному використанні виробничого обладнання і виробничих площ» [1, с.3].  
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Пізніше в «Типовій методиці розробки техпромфінплану виробничого 
об'єднання (комбінату), підприємства» («Типовій методиці») до даного 
визначення виробничої потужності було додано: «…з урахуванням застосування 
передової технології виробництва і наукової організації праці» [2, с.25]. Після 
чого вказане додання до визначення виробничої потужності підприємства в різній 
редакції перекочувало в десятки підручників із економіки підприємства, 
організації виробництва і планування діяльності підприємства (див. [3, с.230], [4, 
с.144], [5, с.100] та ін.). 

Дане доповнення, на наш погляд, не стільки ускладнює, скільки спотворює 
визначення виробничої потужності підприємства, зроблене у «Вказівках». 
Методика розрахунку будь-якого економічного показника, на відміну від його 
визначення, повніше відображає його суть. Величина виробничої потужності 
визначається кількісним і якісним складом основних виробничих фондів 
підприємства, трудомісткістю одиниці продукції, а також максимально можливим 
часом роботи обладнання і підрозділів основного виробництва [6, с.108].  

У розрахунках виробничої потужності підприємства враховуються 
виробничі можливості (продуктивність) технологічних процесів, що 
застосовуються в основних цехах підприємства, незалежно від рівня їх 
прогресивності.  

Удосконалення організації виробництва і праці при інших рівних умовах 
підвищує одиничну продуктивність технологічного обладнання і знижує 
трудомісткість одиниці продукції і, як наслідок, підвищує виробничу потужність 
підприємства [6, с.109]. Однак величина останньої розраховується з урахуванням 
рівня організації виробництва, що планується, і праці незалежно від рівня її 
прогресивності. 

Таким чином, в самому визначенні поняття виробничої потужності 
підприємства, що набуло  широкого поширення в економічній літературі, 
закладена серйозна методична помилка, що перетворює максимально можливий 
випуск продукції або реальну потужність підприємства в умовно гадану 
(гіпотетичну). 

Разом з тим, базове визначення виробничої потужності підприємства, 
зроблене у «Вказівках», не можна визнати повністю коректним. Причому,  не 
тільки для тих, що створюються, але і для діючих підприємств. У відповідності зі 
статтею 2.29 «Типової методики» основною метою розрахунку виробничої 
потужності підприємства є техніко-економічне обґрунтування його виробничого 
плану [2, с.25]. Тому виробнича потужність, розрахована виходячи із 
номенклатури і асортименту продукції звітного року, не може  бути основою 
оцінки виробничого потенціалу і ресурсного обґрунтування виробничої програми 
діючого підприємства  (для підприємств, що  створюються, такі дані просто 
відсутні). Звідси, визначати виробничу потужність підприємства слід суто на 
основі планової номенклатури і асортименту. 

Сказане вище дозволяє нам сформулювати коректне в науковому значенні 
визначення виробничої потужності підприємства: під виробничою потужністю 
підприємства розуміється максимально можливий випуск продукції або 
видобутки (переробки) сировини в номенклатурі і асортименті, що 
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передбачається планом, при повному використанні виробничого обладнання і 
виробничих площ. Дане визначення, на наш погляд, відображає в повній мірі 
економічну суть виробничої потужності і є основою для використання коректних 
підходів до розрахунку її величини. 

Разом з терміном «виробнича потужність» використовують термін 
«пропускна спроможність». Обидва терміни визначають виробничу потужність, 
але по відношенню до різних об'єктів. Так, термін «пропускна спроможність» 
застосовують для характеристики максимально можливого випуску продукції 
верстата, агрегату, групи устаткування, потокової лінії. Стосовно ж до 
структурної одиниці виробництва – ділянки, цеху, підприємства – 
використовують термін «виробнича потужність». 

Однією з найважливіших сучасних проблем методології планування 
діяльності промислового підприємства є формування інформаційного поля 
розрахунку виробничої потужності. Незважаючи на свою актуальність, вказана 
проблема на сьогоднішній день не знайшла належного відображення в 
економічній літературі.  

Заради справедливості слід зазначити, що в останні роки різними авторами  
були зроблені спроби побудови системи чинників виробничої потужності 
підприємств, адекватної сучасним умовам. Найбільш поширені підходи до 
класифікації чинників, що визначають величину виробничої потужності 
підприємства, передбачають виділення чотирьох   груп  чинників:    технічних,   
організаційних,  економічних  і   соціальних  [7, с.296]. Однак  вказана 
класифікація має ряд істотних недоліків, до основних з яких  відносяться: 

1) ігнорування ієрархічного характеру побудови системи чинників 
виробничої потужності підприємства і наявності складних взаємозв'язків між 
чинниками різних рівнів; 

2) відсутність у системі ринкових  чинників, багато в чому визначаючих 
величину виробничої потужності підприємств, що створюються (або 
проектуються).  

Вказані недоліки істотно ускладнюють використання розглянутої 
класифікації у практиці планування виробничої потужності підприємств. 

У даній статті  пропонується  розроблений автором підхід до формування 
інформаційного поля планування виробничої потужності підприємств в умовах 
ринкової економіки. 

До основних чинників, які безпосередньо визначають виробничу 
потужність діючого підприємства,  традиційно відносять [8, с.90; 9, с.58]: 
• номенклатуру і асортимент продукції, що випускається;  
• кількість виробничого обладнання; 
• одиничну потужність (продуктивність) обладнання; 
• трудомісткість одиниці продукції; 
• розмір виробничих площин; 
• режимний фонд часу роботи підрозділів основного виробництва; 
• ефективний фонд часу роботи обладнання в підрозділах основного 

виробництва. 
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В економічній літературі вказані чинники, як правило, ідентифікують з 
інформаційною базою планування виробничої потужності підприємства, оскільки 
вони прямо враховуються при розрахунку її величини. Разом з тим, незважаючи 
на свою значущість, вони не вичерпують всього різноманіття внутрішніх і 
зовнішніх чинників, що надають як прямий, так і непрямий вплив на виробничу 
потужність підприємства.  Будучи факторними показниками або чинниками 
виробничої потужності першого рівня, вони являють собою тільки один з 
сегментів інформаційного поля планування виробничої потужності підприємства 
(рис. 1). Дана група чинників традиційно враховується  при розрахунку величини 
виробничої потужності діючих підприємств (виробництв). 

 

 
 
Рис. 1 – Систематизація чинників, що визначають виробничу потужність 

підприємства 
 

Однак вимоги, що зросли до рівня обґрунтованості розрахунків виробничої 
потужності підприємства диктують необхідність обліку не тільки прямих, але і 
непрямих чинників. До найважливіших чинників виробничої потужності 
підприємства, що здійснюють непрямий вплив на її величину  (чинників 
виробничої потужності другого рівня) і опосередковано  враховуються при її 
плануванні, на наш погляд, потрібно віднести (рис. 1.): 

• спеціалізацію і кооперування підприємства (виробництва); 
• якість предметів праці; 
• рівень організації праці; 
• кваліфікацію  виробничого персоналу. 
Оскільки в економічній літературі зустрічаються лише іноді згадки 

приведених вище чинників, зупинимося стисло  на дослідженні характеру їхнього 
впливу на величину виробничої потужності підприємства. 
 1. Виробнича потужність багато в чому визначається рівнем спеціалізації і 
кооперування підприємства. Розвиток даних форм суспільної організації 
виробництва є  необхідною і найважливішою передумовою механізації і 
автоматизації виробничих процесів, впровадження прогресивного високо-
продуктивного обладнання, поліпшення виробничої структури підприємства, 
підвищення  уніфікації і стандартизації конструкцій виробів і т. п.  Зрештою 
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розвиток спеціалізації і кооперування виробництва зумовлює зниження питомої 
трудомісткості продукції і підвищення одиничної продуктивності  технологічного 
обладнання, що при інших рівних умовах забезпечує  збільшення виробничої 
потужності підприємства (виробництва). 

2. Якість предметів праці (сировини, матеріалів, напівфабрикатів) впливає 
істотним чином на годинну продуктивність технологічного обладнання і 
трудомісткість одиниці продукції, а отже, і на величину виробничої потужності. 
Характер цього впливу  полягає в наступному: 
• процентний зміст корисної речовини (заліза в руді, сухих речовин в томатах, 

цукру в цукровому буряку, олії в зернах соняшника) визначає вихід  продукту з 
одиниці сировини, що переробляється,  тобто годинну продуктивність 
обладнання в одиницях готової продукції; 

• якість заготівель (наприклад,  лиття, яке отримується по кооперації від заводу 
«Центроліт»), що характеризується мірою наближення їхніх геометричних 
параметрів до параметрів деталей, які виготовляються, визначає 
машиноємність металоріжучих операцій і відповідно трудомісткість одиниці 
продукції. 

3. Рівень організації праці впливає істотним чином як на величину норм 
виробітку, так і на рівень їхнього виконання виробничими робітниками, що багато 
в чому визначає прогресивну трудомісткість одиниці продукції, а отже і величину 
виробничої потужності. 

4. Кваліфікаційний і культурно-освітній рівень виробничого персоналу 
багато в чому визначає можливості впровадження сучасних наукоємних 
технологій і, як наслідок, рівень прогресивності технологічних процесів, що 
застосовуються,  а відповідно і одиничну продуктивність обладнання. Рівень 
кваліфікації робітників значно впливає і на ступінь виконання норм виробітку, 
визначаючи прогресивну трудомісткість одиниці продукції.  

Необхідно підкреслити, що незважаючи на широку необхідність «обліку 
умов ринку» в організації і плануванні діяльності підприємств, що декларується в 
економічній літературі, особливості сучасної ринкової економіки практично не 
знайшли свого відображення в теоретичних розробках з планування виробничої 
потужності підприємства. Разом з тим, в умовах ринкової економіки 
інформаційне поле планування виробничої потужності підприємств (виробництв), 
що проектуються, повинно включати чинники, які враховують вплив на її 
величину (див. рис. 1) ринкового попиту на продукцію і допустимого рівня 
ризикованості  операційної діяльності підприємства, зокрема:  
• місткість і потенціал ринку збуту;  
• прогнозний  обсяг продажу продукції підприємства;  
• обсяг беззбитковості виробництва (точку беззбитковості);  
• необхідність збільшення виробництва в перспективі.  

Дані чинники визначають як верхню, так і нижню межі виробничої 
потужності підприємства (виробництва), що зумовлює необхідність їхнього 
обов'язкового обліку в процесі розробки бізнес-планів інвестиційних проектів. 
Верхня і нижня межі виробничої потужності підприємства (виробництва), що 
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проектується, визначаються  рівною мірою  як зовнішніми, так і внутрішніми 
чинниками, хоч існують і інші точки зору [10, с.179]. Нижня ж межа  більшою 
мірою визначається внутрішніми чинниками.  

Розглянемо характер впливу вказаних чинників на величину виробничої 
потужності підприємства (виробництва), що проектується, і особливості їхнього 
обліку в процесі техніко-економічного планування. 

1. Місткість і потенціал ринку визначає максимально можливий  обсяг 
продажу на цільовому ринку, і на цій основі – максимальну величину обсягу 
реалізації продукції підприємством, що проектується, в умовах 100-процентного 
охоплення ним цільового ринку (і як результат – його виробничу потужність).  
Даний чинник потрібно враховувати при визначенні виробничої потужності 
підприємств-монополістів, а також при організації виробництва нової продукції. 

2. Прогнозний обсяг продажу продукції підприємства визначає верхню 
граничну величину виробничої потужності підприємства, що працює на 
конкурентному ринку. Цей обсяг є похідним від трьох факторних показників (рис. 
2):  

а) величини попиту на цільовому ринку;  
б) рівня конкурентоспроможності продукції підприємства, що проектується;  
в) потужності маркетингової програми підприємства. 

 

 
 

Рис. 2 – Схема формування прогнозного обсягу продаж продукції 
підприємства 

 
3. Обсяг беззбитковості виробництва (точка беззбитковості) служить 

основою визначення  мінімально допустимої величини виробничої потужності 
(ВПmin), що забезпечує прийнятний  для підприємства  рівень надійності його 
операційної діяльності.  

Точка беззбитковості являє собою такий обсяг виробництва і реалізації 
продукції, при якому досягається рівність  між виручкою від реалізації продукції  
і її повною собівартістю. Вона розраховується  за формулою: 
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де      Vб – обсяг беззбитковості виробництва в натуральному вираженні;  
        ПВ –  річна сума постійних витрат підприємства;  
          Ц –  планова ціна одиниці продукції;  
      Пзв –   питома величина змінних витрат на одиницю продукції;  
    ПМП –  величина питомого (на одиницю продукції) маржинального прибутку, 
                  що визначається як різниця між ціною товару і величиною питомих 
                  змінних витрат.  
 
 На основі точки  беззбитковості розраховується мінімально допустимий 
обсяг виробництва, що забезпечує прийнятний  рівень надійності операційної 
діяльності підприємства (Vmin): 
 

                                                        КнVбV ×=min ,                                                     (2) 
 
де       Кн –  коефіцієнт надійності, значення якого відповідає мінімально 
                    допустимому рівню надійності операційної діяльності підприємства.  
 

Величина даного коефіцієнта визначається за шкалою надійності, в якій для 
кожного рівня надійності бізнесу (досить надійний, надійний, високонадійний і 
інш.) вказане значення однойменного коефіцієнта [11, с.68]. Наприклад, для 
високонадійного бізнесу (операційної діяльності підприємства) виконується 
нерівність 6,0 ≤ Кн < 8,0. 

На основі Vmin визначається  мінімально допустима величина виробничої 
потужності підприємства (ВПmin) з урахуванням  рівня  її використання, що 
планується:  

 
                                                 

КПп
VВП minmin = ,                                                    (3) 

 
де       КПп –  рівень коефіцієнта використання виробничої потужності, що 
                       планується. 

 
4. Необхідність збільшення виробництва в перспективі  зумовлює 

необхідність створення резервних виробничих потужностей з урахуванням 
прогнозних оцінок попиту на продукцію підприємства.  

Розширення інформаційного поля планування виробничої потужності 
промислового підприємства за рахунок розглянутих вище чинників другої і 
третьої групи, на наш погляд, істотно підвищить обґрунтованість розрахунків її 
величини, а отже, і обґрунтованість  виробничої програми підприємства. 

Промислове підприємство є виробничою системою вищого рівня, до складу 
якої входять системи нижчих рівнів: цехи, ділянки, лінії, групи устаткування. 
Існують два різні підходи до розрахунку виробничої потужності виробничої 
системи будь-якого рівня (підприємства, цеху, дільниці, лінії), застосування яких 
залежить від форми спеціалізації вхідних в дану систему виробничих одиниць. 
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Перший підхід використовується при предметній побудові структури 
виробничої системи; його загальна  (принципова) схема представлена на рис. 3.  

Відповідно до даної схеми потужність виробничої системи рівна сумі 
потужностей вхідних в неї наочно спеціалізованих виробничих одиниць. 
Вказаний підхід використовується на багатьох підприємствах харчової 
промисловості (консервних заводах, комбінатах харчових концентратів, 
олієжирових комбінатах), на взуттєвих і швейних фабриках та ін.   

 

 
Рис. 3 – Загальна схема розрахунку виробничої потужності виробничої системи 
при предметної побудові її структури (предметної спеціалізації її елементів) 

 
Так, виробнича потужність консервного заводу  розраховується як сума 

потужностей наочно спеціалізованих цехів: цехи овочевих консервів, сокового 
цеху, цеху фруктових консервів і ін. Виробнича потужність цеху фруктових 
консервів дорівнює сумі потужностей вхідних в нього предметно спеціалізованих 
виробництв:  виробництва компотів і виробництва варення (рис. 4); у свою чергу, 
потужність кожного виробництва визначається як сума потужностей предметно 
спеціалізованих потокових ліній.  
Другий алгоритм розрахунку виробничої потужності використовується при 
технологічній побудові структури виробничої системи. Його суть, сформульована 
у «Вказівках» стосовно промислового підприємства, полягає в тому, що 
потужність останнього «повинна визначатися по потужності основних 
виробничих цехів, агрегатів і дільниць, перелік яких встановлений в галузевих 
інструкціях» [12, с.5].  

Іншими словами, виробнича потужність підприємства визначається  
потужністю одного з основних цехів, цеху – потужністю однієї з  дільниць (ліній), 
дільниці (лінії) – потужністю однієї з груп устаткування або агрегату. Загальна  
(принципова) схема даного алгоритму відображена на рис. 5. 

Відповідно до вказаної  схеми виробнича потужність підприємства, цеху, 
ділянки, технологічної лінії визначається потужністю провідної виробничої 
одиниці (цеху, дільниці, лінії, групи устаткування, агрегату).  
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Рис. 4. Схема розрахунку  виробничої потужності цеху фруктових консервів 

  
Найважливішою умовою коректного розрахунку виробничої потужності є 

правильний вибір провідної виробничої одиниці. Під провідним цехом  
розуміється цех основного виробництва, в якому виконується найбільший обсяг 
робіт або найважливіші стадії виробничого процесу виготовлення продукції. У 
машинобудуванні ведучими звичайно є механічні цехи, проте залежно від 
конкретних виробничих умов як ведучі можуть прийматися і інші цехи 
(наприклад, цех лиття або складальний).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
                                 Технологічний  процес  

 
Рис. 5 – Загальна схема розрахунку виробничої потужності виробничої системи 
при технологічній побудові її структури (технологічної  спеціалізації її елементів) 
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На підприємствах текстильної промисловості ведучими є прядильні або 
ткацькі цехи (виробництва). 

Провідною дільницею вважається така виробнича дільниця, в якій 
виконуються найважливіші для цеху часткові виробничі процеси і яка грає 
вирішальну роль у виконанні виробничої програми цеху.  Наприклад, як провідна 
дільниця механічного цеху найчастіше приймається дільниця металоріжучого 
устаткування (окремих груп металоріжучих верстатів) або дільниця верстатів з 
ЧПУ. 

Провідною групою устаткування (машини або агрегату) вважається таке 
устаткування (машина або агрегат), на якому здійснюються найголовніші на 
ділянці технологічні операції по виготовленню продукції.  Наприклад, як провідна 
група устаткування дільниці металоріжучої обробки приймається одна з груп 
металоріжучих верстатів: токарних, фрезерних, свердлувальних, верстатів з ЧПУ і 
ін.  Як провідний агрегат при визначенні виробничої потужності ливарного цеху 
може прийматися плавильна піч. Якщо у складі парку технологічного 
устаткування є автоматичні лінії, групи верстатів-автоматів або верстатів з ЧПУ, 
то розрахунок виробничої потужності ділянки і цеху повинен проводитися по 
цьому прогресивному устаткуванню. 
 Відповідно до нормативних документів розрахунок виробничої потужності 
проводиться з урахуванням заходів по ліквідації «вузьких місць» [2, с.26; 12, с.5].  
У економічній літературі зустрічаються два основні визначення «вузького місця».  

1. Під «вузьким місцем» у виробництві розуміється цех  (дільниця, група 
устаткування, агрегат), виробнича потужність якого нижче за потужність 
провідної виробничої одиниці. 

2. «Вузьким місцем» у виробництві  є цех, дільниця, група устаткування, 
пропускна спроможність яких найменша в порівнянні з виробничими 
можливостями інших ланок технологічного процесу (технологічного 
ланцюжка). 

Відмінності у визначенні поняття «вузьких місць» у виробництві зумовили 
наявність двох принципово різних підходів до їх виявлення.  

Особливості першого підходу полягають в тому, що «вузьке місце» виникає  
тільки у разі наявності в технологічному ланцюжку виробничої одиниці, 
потужність якої нижче за потужність провідної ланки.  Слід зазначити, що зміна 
провідної виробничої одиниці (цеху, ділянки і т.п.) може викликати зміну і у 
складі  «вузьких місць» у виробництві (появі нових або  усуненню тих, що є).    

У табл. 1 наведені умовні дані, що відображають  величину виробничої 
потужності цехів основного виробництва заводу, верстатобудування.  

Таблиця 1 
Виробнича потужність цехів основного 

виробництва верстатобудівельного заводу 
 

Варіант 
Виробнича потужність цехів в одиницях готової продукції  

ливарний цех механічний цех термічний цех складальний цех 
А 980 850 1320 800 
Б 980 850 1320 1100 

 

305



Провідним при розрахунку виробничої потужності приймається механічний 
цех. Як ми бачимо, варіант «А» характеризується наявністю «вузького місця» у 
виробництві, яким є складальний цех: його потужність (800 од.) нижча за 
потужність провідного цеху (850 од.). При варіанті «Б» «вузькі місця» у 
виробництві відсутні, оскільки мінімальну потужність (850 од.) в технологічному 
ланцюжку має провідний механічний цех.  

Якщо ж провідним (варіант «А») прийняти не механічний, а складальний 
цех, «вузькі місця» у виробництві будуть відсутні. Ухвалення ж провідним 
ливарного цеху (варіант «А») зумовить появу (крім того, що вже є) нового 
«вузького місця», яким стане механічний цех.    

Другий підхід до оцінки «вузького місця» полягає у виявленні виробничої 
одиниці, що лімітує потужність всієї виробничої системи, тобто такої ланки, яка 
має мінімальну виробничу потужність серед всіх ланок технологічного ланцюжка. 
В цьому випадку будь-яка виробнича система з технологічною структурою 
характеризуватиметься наявністю «вузького місця».  

Розглянута вище принципова схема визначення виробничої потужності 
виробничої системи з технологічною формою побудови структури знайшла своє 
конкретне віддзеркалення в численних методичних розробках галузевого і 
міжгалузевого характеру, в   основі яких лежать три постулати: 

1. Виробнича  потужність системи визначається потужністю  провідної 
виробничої одиниці. 

2. «Вузьким місцем» у виробництві є  будь-яка виробнича одиниця (цех, 
дільниця, група устаткування, агрегат), виробнича потужність якої 
нижче за потужність провідної ланки в технологічному ланцюжку. 

3. Наявність «вузьких місць» при визначенні  виробничої потужності у 
розрахунок не приймається. При цьому  на підприємствах щорічно 
планується впровадження комплексу організаційно-технічних заходів 
щодо усунення (ліквідації) виявлених «вузьких місць».  

Проте слід зазначити, що розрахована на основі розглянутого вище підходу 
потужність виробничої системи (підприємства, цеху, дільниці) з технологічною 
формою побудови виробничої структури є не реальний максимально можливий 
випуск продукції, а умовно гаданий  (гіпотетичний). Дану точку зору розділяє і 
відомий фахівець у області методології  управління виробничою потужністю 
підприємства Я.Б. Кваша. Так, він відзначає, що реалізація заходів щодо ліквідації 
«вузьких місць», як правило, вимагає капітальних вкладень і часу, який в 
нормативних документах не обмежений. Внаслідок чого виробнича потужність 
перетворюється на умовно гадану [13, с.8].   

Звідси слідує висновок про правомірність використання іншого підходу до 
розрахунку потужності виробничої системи з технологічною спеціалізацією 
вхідних в її склад виробничих одиниць. Суть його полягає в тому, що потужність 
вказаних виробничих систем визначається по потужності виробничої одиниці, що 
має мінімальну пропускну спроможність (потужність), і що є «вузьким  місцем» у 
виробництві. В цьому випадку «вузьким місцем» у виробництві  є цех, дільниця, 
група устаткування, пропускна спроможність яких найменша в порівнянні з 
виробничими можливостями інших ланок технологічного процесу 
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(технологічного ланцюжка). При цьому  ліквідація «вузьких місць» (на відміну від 
першого підходу) обумовлює збільшення виробничої потужності підприємства, 
цеху, ділянки і не відображається на рівні її використання. 

Основи для використання вказаного підходу закладені ще в Типовій 
методиці розробки техпромфінплану виробничого об'єднання (комбінату), 
підприємства. У даному нормативному документі ліквідація «вузьких місць» у 
виробництві виділена у складі основних чинників збільшення виробничої 
потужності, що справедливо тільки в контексті використання другого підходу до 
розрахунку величини останньої. [2, с.38]. Вказаний підхід в тій або іншій мірі 
зустрічається і в економічній літературі останніх років. Зокрема, А.І. Ільїн указує 
на необхідність за відсутності можливості ліквідації «вузьких місць» 
встановлювати потужність підприємства по потужності цеху, що лімітує обсяг 
виробництва продукції [14, с.354].  

Правомірне питання: чи є розглянуті вище підходи альтернативними 
(взаємовиключними) або кожен з них має свою особливу область застосування? 

Як відомо, основним функціональним призначенням розрахунків величини 
виробничої потужності є ресурсне обґрунтування виробничої програми 
підприємства. Останнє, як показали проведені нами дослідження, здійснюється в 
контексті формування виробничої програми в тактичних планах підприємства і в 
бізнес-планах інвестиційних проектів. 

Перший підхід, на нашу думку, правомірно  використовувати в процесі 
ресурсного обґрунтування виробничої програми в перспективних 
(довгострокових і середньострокових) тактичних планах підприємства і в бізнес-
планах інвестиційних проектів. 

Що ж до поточних тактичних й оперативних планів, то потужність 
виробничої системи, що розрахована по потужності провідної виробничої 
одиниці, на наше переконання, не може служити інформаційною базою 
ресурсного обґрунтування виробничої програми підприємства. Так, велика 
частина заходів  щодо розширення «вузьких місць» носить капіталоємний 
характер, а їх реалізація вимагає значного часу, що часто виходить за рамки 
поточного планового періоду. Іншими словами, підприємство може не мати 
грошових коштів і (або) часу, необхідних для ліквідації «вузьких місць» в 
поточному періоді. При цьому невиконання плану організаційно-технічних 
заходів щодо ліквідації «вузьких місць» у виробництві (що нерідко зустрічається 
в господарській практиці) неминуче приведе до зриву плану виробництва і 
постачань продукції зі всіма витікаючими звідси негативними наслідками для 
фінансового стану підприємства. 

Звідси, в поточних тактичних планах підприємства, на нашу думку, 
необхідно використовувати суто інший підхід до розрахунку потужності 
виробничих систем. 

Таким чином, систематизація підходів до розрахунку потужності 
виробничих систем і обґрунтування області їх застосування істотно підвищить 
коректність оцінки виробничої потужності підприємства. Остання дійсно 
відображатиме максимально можливий випуск продукції підприємства (цеху, 
дільниці) за певний період часу і може служити інформаційною базою ресурсного 
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обґрунтування  виробничої програми, як в перспективних, так і в поточних планах 
підприємства. 

Незалежно від форми побудови виробничої структури, потужність 
підприємства, кінець кінцем, визначається потужністю окремих  виробничих 
одиниць основного виробництва (цехів, дільниць, груп устаткування), що входять 
в його склад. Звідси, коректність розрахунків виробничої потужності 
підприємства багато в чому визначається науковим рівнем і обґрунтованістю 
методів, що використовуються для розрахунку потужності окремих виробничих 
одиниць.  

Початковим етапом планування потужності є визначення вхідної 
потужності окремих виробничих одиниць основного виробництва 
підприємства. В умовах  однономенклатурного виробництва вона 
розраховується як відношення наявного ресурсу виробничої одиниці на 
початок планового року до його планової питомої витрати (на одиницю 
продукції, вузол, комплект заготівок, деталекомплект). В умовах же 
багатономенклатурного виробництва при вирішенні вказаної задачі  
виникають труднощі, пов'язані з тим, що: 

• на одному і тому ж устаткуванні виготовляються машинокомплекти 
заготівок і деталекомплекти до великої кількості найменувань виробів; 

• на одних і тих же площах здійснюється збірка різних видів продукції. 
В даних умовах можуть використовуватися різні підходи, викладені в 

друкарських роботах, що присвячені методології техніко-економічного 
планування і організації виробництва на промисловому підприємстві. Однак  
представлені в економічній літературі методики мають ряд принципових 
недоліків, що істотно ускладнюють їх практичне використання. В зв'язку з 
цим давно назріла необхідність у формалізації і систематизації існуючих 
алгоритмів і розробці комплексної методики розрахунку потужності окремих 
виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного  виробництва.  

Ряд авторів пропонує різні варіанти розрахунку потужності виробничих 
одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва, вживані суто в контексті 
формування виробничої програми підприємства. Так, в цілях обґрунтовування  
останньої наявними потужностями для кожної виробничої одиниці (цеху, ділянці, 
технологічної лінії, групи устаткування, агрегату) розраховується коефіцієнт 
виробничої потужності (названий також коефіцієнтом пропускної спроможності) 
[8, с.95; 15, с.389], або коефіцієнт завантаження потужності [16, с.57]. Для 
окремих груп оброблювального устаткування (агрегатів) розраховують коефіцієнт 
завантаження устаткування [3, с.237; 17, с.277-278; 9, с.61-63]. На основі вказаних 
коефіцієнтів робиться висновок про забезпеченість планованих обсягів 
виробництва продукції наявними потужностями відповідних виробничих 
одиниць.  

Для розрахунку потужності виробничих одиниць у фізичних виробах ряд 
авторів пропонує використовувати такі умовні показники, як «виріб, приведений 
до виробу-представника [3, с.236; 17, с.272] або «набірний комплект» [14, с.351-
352; 18, с.241-242]. Алгоритми, що дозволяють розрахувати потужність 
виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва в конкретних 
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фізичних виробах відповідно до планової номенклатури продукції, представлені в 
роботах  [8, с.94-100; 14, с.351-352; 19, с.119-117]. 

Представлені в економічній літературі методи розрахунку вхідної 
потужності виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва 
мають цілий ряд недоліків. Так, окремі методи не повною мірою формалізовані, 
частина з них має незавершений характер. Не вказані задачі, в контексті рішення 
яких доцільно використовувати той або інший метод. Немає чіткості у визначенні 
структури, до якої прив'язана виробнича потужність, що розраховується. Велика 
частина алгоритмів має приватний характер і застосовна тільки по відношенню до 
оброблювального (в першу чергу металооброблювального) устаткування. Жоден з 
методів не дозволяє дати комплексну оцінку потужності виробничої одиниці в 
умовних, набірних і конкретних фізичних виробах (відповідно до планової 
номенклатури виробничої програми).  

Проведений нами аналіз показав, що все різноманіття відомих  алгоритмів 
розрахунку потужності виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного 
виробництва можна звести до двох принципово різних підходів (або методів):  
спрощеному, заснованому на балансових розрахунках, і методу, що забезпечує 
розрахунок виробничої потужності у фізичних виробах. 

Перший метод, який ми пропонуємо назвати балансовим, реалізує 
спрощений підхід, що не передбачає розрахунок потужності окремих 
виробничих одиниць і підприємства в цілому  у фізичних виробах. Другий 
метод дозволяє розрахувати потужність у фізичних виробах – в умовних (або 
набірних) і конкретних виробах відповідно до планової номенклатури 
виробничої програми. Даний метод ми пропонуємо назвати методом прямого 
рахунку.  

Балансовий метод заснований на зіставленні для кожної виробничої 
одиниці наявного і потрібного (виходячи з планованих обсягів виробництва)  
ресурсів. При цьому розраховується коефіцієнт виробничої потужності ( .пК ), 
званий також коефіцієнтом пропускної спроможності ( ..спК ) або зворотний йому 
показник – коефіцієнт використання потужності виробничої одиниці ( ..пКв ). В 
економічній літературі показник, що розраховується для окремої групи 
устаткування, називають коефіцієнтом завантаження устаткування. На основі 
даних коефіцієнтів робиться висновок про забезпеченість проектних обсягів 
виробництва продукції наявними ресурсами відповідних виробничих одиниць 
(цехів, ділянок, агрегатів, груп устаткування).  

Слід особливо підкреслити, що балансовий метод не дозволяє розрахувати 
виробничу потужність як таку, тобто максимально можливі обсяги виробництва 
продукції. Тому сфера застосування даного методу обмежується суто ресурсним 
обґрунтовуванням виробничої програми підприємства. Саме в контексті 
вирішення вказаної задачі балансовий метод знайшов найширше застосування на 
практиці. 

Необхідність оцінки виробничого потенціалу промислового підприємства 
обумовлює необхідність розрахунку потужності виробничих одиниць, що входять 
в його склад, у фізичних виробах. З цією метою слід використовувати метод 
прямого рахунку, який широко застосовується і в контексті ресурсного 
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обґрунтовування виробничої програми підприємства. Як вже було відзначено 
вище, в економічній літературі представлено різноманіття конкретних підходів до 
реалізації даного методу. Кожний з них дозволяє розрахувати потужність 
виробничих одиниць у фізичних виробах відповідно до планової номенклатури 
виробничої програми [8; 14; 19], або в приведених (до виробу-представнику) 
виробах [3; 17], або в набірних комплектах [14; 18]. 

Методи, що засновані на застосуванні умовних показників, відрізняються 
простотою. Проте результати, що одержані на їх основі,  недостатньо 
інформативні і носять досить таки абстрактний характер. В зв'язку з цим дані 
методи, на наш погляд, можна розглядати суто як складову частину комплексної 
методики розрахунку потужності виробничих одиниць в умовах 
багатономенклатурного  виробництва. 

Для розрахунку потужності в конкретних фізичних виробах відповідно до 
номенклатури виробничої програми необхідно визначитися з її структурою. Із 
цього приводу в інструкції по розрахунку виробничих потужностей 
машинобудівних підприємств РД5.160.13.37-84, затвердженій ще за радянських 
часів, чітко вказано, що в планових розрахунках виробнича потужність 
визначається по номенклатурі і кількісним співвідношенням окремих видів 
продукції, встановлених планом [20, с.5]. 

На основі узагальнення існуючих підходів до реалізації методу прямого 
рахунку нами розроблена комплексна методика розрахунку потужності 
виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва, включаючи 
наступну послідовність розрахунків. 

1) виділяється виріб-представник, що має найбільшу питому вагу у 
виробничій програмі цеху, ділянки (або будь-який інший виріб); 

2) розраховується потужність виробничої одиниці (цеху, ділянки, групи 
устаткування) у виробах-представниках (комплектах заготівок, деталекомплектах-
представниках) ( пВП , шт.): 
 

                                               пноп РРВП = ,                                            (4) 
 

де   ноР  – загальний річний обсяг наявного ресурсу відповідної виробничої одиниці 
              (потужність плавильної печі в тоннах металу; річний ефективний фонд 
              часу групи устаткування у верстато-годинах; ресурс складального цеху 
              (ділянки) в м2-год. і т.п.);   
       пР – нормативні питомі витрати ресурсу даної виробничої одиниці на один 
              виріб-представник (комплект заготівок або деталекомплект-представник) 
              (нормо-год.; м2-год. та ін.). 
 

3) визначається питома вага продукції i-го вигляду в плановому обсязі 
виробів (комплектів заготівок, деталекомплектів) ( іУ ) %: 
 

                                                             100⋅
∑

=
пі

пі
і V

VУ ,                                                   (5) 
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де niV  – річний обсяг випуску i-го виробу (деталекомплекта), що планується 
              відповідно до проекту виробничої програми підприємства, шт. 
 

4) розраховується нормативні питомі витрати ресурсу на один набірний 
виріб (набірний комплект заготівок, набірний деталекомплект) ( к.нР ) (нормо-год.; 
м2-год. та ін.): 
 

                                                            ∑ ⋅
=

100
УРР іі

к.н ,                   (6) 
 

де іР  – нормативні питомі витрати ресурсу відповідної виробничої одиниці на 
            один виріб i-го виду (комплект заготівок, деталекомплект, виріб) (нормо 
            -год.; м2-год. та ін.). 
 

5) визначається потужність (пропускна спроможність) виробничої одиниці в 
набірних виробах (набірних комплектах заготівок, набірних деталекомплектах) 
( кнВП . ), шт.: 

кн

но
кн Р

Р
ВП

.
. = .                         (7) 

 
6) розраховується потужність (пропускна спроможність) виробничої 

одиниці у фізичних виробах (комплектах заготівок, деталекомплектах) ( іВП ), шт.: 
 

100
. ікн

і
УВП

ВП
⋅

= .                                      (8) 
 

Слід підкреслити, що структура виробничої потужності, розрахована у 
фізичних виробах, (комплектах заготівок, деталекомплектах) на основі формули 
(8), повністю відповідає кількісному співвідношенню окремих видів продукції в 
проекті виробничої програми цеху, дільниці.  
 Приклад застосування комплексного підходу до розрахунку виробничої 
потужності групи фрезерних верстатів в умовах багатономенклатурного 
виробництва (4-8) представлений в табл. 2. 

Таким чином, систематизація існуючих підходів до розрахунку потужності 
виробничих одиниць в умовах багатономенклатурного виробництва дозволила 
нам виділити два основні методи вирішення вказаної задачі: балансовий метод і 
метод прямого рахунку. На відміну від балансового, метод прямого рахунку є 
універсальним і може бути використаний як у контексті ресурсного 
обґрунтування виробничої програми, так і в цілях оцінки виробничого потенціалу 
підприємства. Комплексна методика, яка розроблена на основі існуючих підходів 
до реалізації методу прямого рахунку, відрізняється простотою і 
інформативністю. Її застосування дозволяє отримати вичерпну інформацію про 
величину потужності групи виробничих одиниць. 
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Таблиця 2 

Комплексний розрахунок вхідної потужності групи фрезерних верстатів 
 

Показник 
№ 

рядка
 

Всього
в т.ч. по видах продукції 
А Б В 

1 2 3 4 5 6 
Обсяги виробництва в деталекомплектах, що 
плануються, шт. 

 
01 

 
1041 

 
246 

 
610 

 
185 

Планова трудомісткість фрезерної обробки 1 
деталекомплекта, н-год. 

 
02 

 
Х 

 
19 

 
32 

 
13 

Ефективний фонд часу групи фрезерних 
верстатів у плановому році, верстато-год. 

 
03 

 
32832 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

Виробнича потужність групи фрезерних 
верстатів у деталекомплектах,  приведених  
до виробу «Б», шт.   (гр.3 р.03 / гр.5 р.02) 

 
 

04 

 
 

1026 

 
 
Х 

 
 
Х 

 
 
Х 

Питома вага виробу в плановому обсязі 
продукції, % (гр. 4 (5; 6) р. 01 / гр.3 р.01) ×100 

 
05 

 
100,0 

 
23,6 

 
58,6 

 
17,8 

Планова трудомісткість фрезерної обробки 
одного набірного деталекомплекта, нормо-
год. (гр.4 р.02 × гр.4 р.05 + гр.5 р.02 × гр.5 
р.05 + гр.6 р.02 × гр.6 р.05) / 100 

 
 
 

06 

 
 
 

25,6 

 
 
 
Х 

 
 
 
Х 

 
 
 
Х 

Виробнича потужність групи фрезерних 
верстатів у набірних деталекомплектах, шт. 
(гр.3 р.03 / гр.3 р.06) 

 
 

07 

 
 

1285 

 
 
Х 

 
 
Х 

 
 
Х 

Виробнича потужність групи фрезерних 
верстатів в деталекомплектах у відповідності 
з плановою номенклатурою виробничої 
програми, шт. (гр.3 р.08 × гр.4 (5; 6) р.05) / 
100 

 
 
 

08 

 
 
 

1285 

 
 
 

304 

 
 
 

753 

 
 
 

228 
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4.4 АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИХОДУ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВІ РИНКИ 

 
 
В Україні вже не перший рік кажуть про IPO-бум (від англ. Initial Public 

Offering – первинна публічна пропозиція), тобто пропозиція інвесторам стати 
акціонерами компанії. Остання прагне продати пакет своїх акцій (як правило, 
невеликий, але близький до такого, що блокує) інвесторам на біржі, як з метою 
отримання фінансового вливання для розвитку, так і для того, щоб за 
котируваннями акцій на біржі визначити свою капіталізацію чи реальну ринкову 
вартість. Ще одна мета – публічність (підвищення свого інвестиційного рейтингу 
для отримання доступу до інших недорогих джерел фінансування) [1, c.7]. 
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Однак масове виведення акцій вітчизняних компаній на міжнародні фондові 
ринки ніяк не зафіксоване, а в період поточної економічної кризи немає навіть 
надії на позитивну тенденцію: на сьогоднішній день, на світові фінансові ринки 
свої акції вивели всього сім українських підприємств (у Росії – кілька десятків).  

Незважаючи на це, IPO – це, безумовно, одна з найбільш гарячих тем в 
українському бізнесі, а також в бізнесі країн ближнього зарубіжжя, навіть 
незважаючи на кризу. Свідчення цього – численні статті в періодичних виданнях, 
присвячені даній темі, а також постійне проведення заходів щодо зазначеної 
проблематики. Так, в м. Києві на громадських засадах створений і функціонує 
Національний комітет IPO, куди входять визнані експерти українського та 
міжнародного бізнесу [2]. 

Практика і проблеми виходу на фондові ринки, тобто IPO, є топ-темою для 
компаній пострадянського економічного простору, починаючи з 2002 р., а для 
України – з 2004 р. Тому, ми визнали за необхідне проаналізувати та 
систематизувати наявну інформацію, в основному про українські компанії, які 
мали наміри стати публічними і залучити інвестиції за допомогою виходу на IPO. 
Серед них були такі, що успішно розмістили свої акції на ринках IPO і залучили 
інвестиційні ресурси, а також і такі, які з тих чи інших причин відмовилися від 
даного заходу. 

В останні роки аналізом можливостей виходу підприємств на фондові ринки 
займалися вітчизняні та закордонні автори. Серед вітчизняних і закордонних 
учених заслуговують на увагу роботи В. Кукса, В. Селика, Г. Росса, А. Грегори, 
А.В. Лукашкова, С.В. Гардина, Г. Грега, Т. Коупленда та ін. Всі ці автори 
присвятили свої роботи залученню інвестиційних ресурсів на підприємства 
шляхом виходу на фондові ринки. 

В той же час ще залишилися невирішеними деякі питання стосовно 
механізму  IPO, не до кінця розглянуті всі переваги та недоліки даного бізнес-
ходу, не виявлені всі фактори, що впливають на вартість цього процесу та ін. 

Метою дослідження є аналіз проблем залучення додаткових інвестиційних 
ресурсів вітчизняними підприємствами шляхом виходу на закордонні фондові 
ринки. Згідно мети дослідження були поставлені наступні задачі: 

• розглянути основні переваги та недоліки виходу підприємств на 
фондові ринки; 

• дослідити вимоги даного процесу; 
• проаналізувати досвід вітчизняних підприємств по виходу на фондові 

ринки; 
• розглянути можливі альтернативи виходу на IPO; 
• зробити висновки про доцільність даного бізнес-ходу в сучасних 

умовах господарювання. 
Численні переваги цього бізнес-ходу роблять його нині модним 

стандартним стратегічним рішенням успішних компаній. Основними перевагами 
цього процесу є:  

1. Підвищення статусу компанії. Автоматичне підвищення статусу 
компанії, рейтингу довіри (в тому числі кредитного) за рахунок проведення 
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міжнародного аудиту і повної публічності інформації про діяльність компанії. 
Слід підкреслити, що, як правило, вітчизняні компанії приймають рішення про 
вихід на IPO для вирішення іміджевих питань і обирають майданчик для 
розміщення акцій, як можна більш амбітну, наївно вважаючи, що це шлях 
спрощення проблем легалізації капіталів, податкової оптимізації та залучення 
інвестицій. Така логіка є не тільки хибною, але й загрожує великими фінансовими 
втратами. 

2. Ріст потенційного обсягу інвестування. Доступ до більш ємного (в 
сотні разів) фондового ринку, ніж внутрішній український. До того ж, 
міжнародний ринок характеризується більш ефективною організацією, оперує 
незрівнянно більш широким інструментарієм і механізмами фінансування, що 
дозволяють отримувати необхідне інвестування навіть невеликим за розмірами 
компаніям. 

3. Безвідсоткове фінансування. Можливість уникнути зовнішнього 
боргового тягаря при залученні додаткового фінансування, так як акціонерне 
фінансування не створює зовнішньої заборгованості і позбавляє від необхідності 
виплачувати відсотки. Це твердження, м'яко кажучи, не відповідає істині. 
Наприклад, відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» пунктом 4.2, підпунктом 4.2.9 «не включаються до складу валового 
доходу суми одержаного емісійного доходу» [3]. 

 Однак, продані акції повинні бути забезпечені, і за ним необхідно 
виплачувати дивіденди. Цей факт нейтралізує досить поширена думка про 
«безкоштовне» залученні фінансування за допомогою IPO. Так, податок на 
дивіденди в Україні становить 25 %, що обмежує (точніше, створює додаткові 
труднощі) для підприємства можливості оптимізації оподаткування. Наприклад, 
підприємство отримало чистий прибуток після сплати податків у розмірі $ 1 млн. 
За рішенням зборів акціонерів 50 % прибутку направляється на розвиток 
підприємства і 50 % на виплату дивідендів. Податок на дивіденди складе $ 125 
тис. (500 000 × 0,25).  

4. Більш висока ринкова оцінка. Отримання реальної ринкової оцінки 
компанії, часто більш високою в порівнянні з українською. У підприємств 
з'являється можливість збільшити вартість підприємства за рахунок оцінки 
гудвілу.  

5. Створення ліквідного бізнесу. Поява ознак динамічних змін структури 
володіння бізнесом. Поява в структурі власників тих учасників, які безпосередньо 
зацікавлені у володінні частиною саме цієї компанії. Цей факт робить можливим 
для поточних власників бізнесу динамічно змінювати свою частку в ньому і 
навіть повністю вийти з бізнесу, отримавши гідну компенсацію.  

6. Залучення інвестицій (у формі акціонерного фінансування) при 
збереженні контролю над бізнесом. Можливість зберегти контрольний пакет 
акцій і при цьому отримати значне фінансування. Роздрібна продаж акцій 
компанії «у різні руки» дозволяє колишнім повноправним власникам компанії 
утримувати руку на пульсі бізнесу.  

7. Доступ до дешевих кредитних коштів. Можливість залучення 
позикових коштів за кордоном (набагато більш дешевих, ніж в Україні). 
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8. Диверсифікація ризиків. Зниження ризиків власників компанії за 
рахунок їх переведення в міжнародну сферу. Залучення західного капіталу багато 
в чому знижує ризики компанії, побоюється реприватизаційного переслідування. 
У нашому випадку – це виведення підприємства з під дії українського 
законодавства [4, c.46]. 

Проте не слід забувати про ризики, яким піддаються власники копаній, що 
виходять на міжнародні фондові ринки:  

• Необхідність дотримуватися правил публічності (відкритість і практично 
необмежений доступ до документації компанії).  

• Розмивання контролю;  
• Обов'язкова прозора структура вартості компанії;  
• Процес є дорогим, довгостроковим і складним;  
• Залежність кінцевих результатів від кон'юнктури та думки аналітиків / 

експертів;  
• Істотні витрати після проведення IPO для підтримки іміджу і публічного 

статусу компанії.  
Слід відзначити, що будь-яка компанія однозначно повинна строго 

виконувати вимоги виходу на IPO. Вони надзвичайно жорсткі і відразу відсівають 
компанії-мрійниці, залишаючи тільки гідних. Основними вимогами є:  

1. Успішна фінансово-економічна діяльність, протягом не менше 3 років, 
тобто: стійке зростання фінансових показників (обороту, активів),  
зростання частки ринку; ліквідний баланс, не обтяжений надмірної 
кредиторською заборгованістю. Розмір активів та/або річного обороту не 
менш ніж $ 10-15 млн. (оптимальним вважається розмір понад $ 25 млн.), 
а, на думку деяких експертів, виводити акції на міжнародний ринок не 
має сенсу, якщо 15-30 % статутного капіталу, запропонованого при IPO, 
коштують менше $ 50-200 млн. у залежності від сфери діяльності 
компанії та майданчика розміщення.  

2. Проходження аудиту за міжнародними стандартами та наявність 
звітності, підготовленої за міжнародними формами.  

3. Приваблива сфера бізнесу. Здійснення діяльності у привабливих для 
інвесторів секторах економіки (для високотехнологічних компаній 
обов'язково також мати зареєстровані ноу-хау, для виробничих і 
торговельних - рейтингові бренди, торгові марки і т.д.).  

4. Наявність довгострокової конкретної та зрозумілої стратегії розвитку 
бізнесу, а також кваліфікованого менеджменту, який довів свою 
компетентність протягом кількох останніх років діяльності компанії.  

5. Повна прозорість, розкриття приватної інформації про акціонерів 
(наприклад, про особисті дивіденди на одну акцію), прозора структура 
власності, а також управління компанією [5, c.132], [6].  

З одного боку, вимоги можуть здатися досить жорсткими, з іншого, якщо 
придивитися до них уважно, виявиться, що, крім одного пункту (розмір компанії), 
всі інші – це просто характеристики успішного цивілізованого підприємництва, 
що має сильну стратегію розвитку і що претендує на міжнародний рівень якості 
ведення бізнесу.  

316



Вимоги до компанії, чиї акції торгуються на біржі, можна розділити на три 
групи.  

Перша – вимоги до фінансової звітності. Система обліку та звітності 
компанії повинна відповідати міжнародним чи американським стандартам, а то і 
тим і іншим, упродовж як мінімум останніх трьох років. Крім цього, вона має 
пройти аудит, причому обов'язково – однієї з компанії «великої четвірки». У 
бухгалтерського департаменту повинен бути напрацьований досвід швидкого 
впорядкування звітності за міжнародними стандартами. Якщо компанія затримує 
звітність, публікує її «на межі» або пізніше за встановлені терміни, це викликає в 
інвесторів підозри. Так буває, коли бухгалтери та аудитори намагаються 
«перевести» внутрішню бухгалтерію на мову міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) або просто не можуть звести кінці з кінцями. Таке 
«переведення» виснажує і аудитора: буває, що перевірка річної звітності 
затягується на рік і більше.  

Друга група вимог стосується прозорості управлінської схеми компанії та 
схеми її власності. Йдеться і про чіткий розподіл повноважень менеджменту всіх 
ланок. Внутрішні документи мають регламентувати, хто які рішення приймає, хто 
в якій формі і в які терміни перед ким звітує. Повинна бути складена схема 
документообігу на підприємстві, штатний розклад і посадові інструкції. По суті, 
потрібна сертифікація системи управління по міжнародним стандартам. Бажано, 
щоб система управління компанії також відповідала західним стандартам, не 
містила нічого зайвого й нічого нового для інвесторів. Зарплата менеджерів і вся 
система їхньої мотивації повинні відповідати ринковим стандартам: інвестор має 
бути переконаний у стабільності команди, в яку він вкладає гроші. Часто при 
підготовці до IPO фірма залучає нових менеджерів, які невідомо, чи затримаються 
в ній після виходу на біржу. Тому додатковим бонусом є можливість представити 
висококласну команду, яка працює на одному місці вже кілька років.  

Не менш прозорою має бути схема власності та корпоративних прав. Не 
вітаються офшори, хіба тільки «цивілізовані» (Кіпр, Швейцарія, Ліхтенштейн), 
але при більш жорсткому контролінгу та персоніфікації власників. Якщо на IPO 
виходить холдинг, який об'єднує компанію, яка працює на різних ринках, 
потрібно продемонструвати необхідність такої диверсифікації. Інакше в очах 
інвесторів це виглядатиме розпиленням коштів або, ще гірше, оптимізацією 
оподаткування. Крім того, холдинг має бути спроможний подавати консолідовану 
звітність.  

Третя група вимог стосується захисту прав інвесторів. Адже той, хто купить 
акцію компанії на біржі, по суті, стане її міноритарним акціонером. Ключові 
власники мають вибудувати схему управління бізнесом так, щоб у міноритаріїв не 
виникали підозри, що їх можуть обдурити [7, c.86] 

Слід відзначити, що в даний час найпоширеніші міркування багатьох 
компаній про вихід на міжнародні фондові ринки є – від зворотного, керуючись 
логікою навпаки: бажання власників піти з бізнесу з певною сумою. За 
допомогою первинного чинника – розміру компанії (який, як статистична 
величина, сам по собі не говорить про її ефективності та 
конкурентоспроможності), вони мимоволі підганяють всі інші фактори під 
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зазначені вимоги, що і приводить їх до програшу і втрат, але вже в кінці шляху, 
перед IPO. Адже фінансово-економічне зростання підробити досить складно і 
дорого, тому компанії з таким неблагородні наміром автоматично відкидаються, а 
витрати, досить солідні й безрезультатні, вже понесені. Щоб перевести компанію 
та облік її діяльності в міжнародні стандарти, потрібні час і гроші. Привабливість 
сфери бізнесу повинна бути довгостроковою, а не ситуаційної.  

Стратегія розвитку, кваліфікований менеджмент і повна прозорість – 
наболілі  питання для українського бізнесу, можливо, саме тому, що їх до цих пір 
вважають вторинними, а не першочерговими. Багато українських бізнесменів не 
можуть звикнути до думки, що акціонери компанії та сама компанія – поняття 
різні, кожне з яких має ряд особливостей і унікальних характеристик. Це 
нерозуміння говорить про те, що багато українських компаній зовсім не готові до 
знаходження і виправдання статусу публічності, необхідного для виходу на 
міжнародний ринок капіталу. Тому кошти на рахунках підприємства власник 
вважає своїми засобами. Як правило, показовим у цьому контексті є 
співвідношення власних і позикових коштів у бізнесі (без урахування вторинного 
обігу розподіленого прибутку).  

Основною проблемою перед IPO також є нерозуміння того, що акціонерний 
капітал має ряд особливостей, тим більше, якщо він обертається на міжнародних 
біржах. Поняття «публічність», корпоративність, «компанія» і «власники» в 
Україні вульгарні, спрощено до межі (що розуміють і чим користуються фінансові 
консультанти-гастролери). Багатьом власникам непросто звикнути до того, що не 
можна буде творити зі своїм бізнесом все, що заманеться. Тому що володіння 
акціонера - це акції, а не компанія, яка тепер стає самостійним живим організмом, 
навіть якщо основний власник зберігає контрольний пакет. Іншими словами, зі 
«своїм бізнесом», у прямому сенсі цього розуміння, потрібно буде, найімовірніше, 
розлучитися назавжди, так як дорога на IPO – це дорога тільки туди, дороги назад 
у практиці не було. У випадках невдач бізнес створювали і організовували заново, 
у новому форматі [8, c.74]  

В даний час, власники багатьох підприємств, які за формальними ознаками 
(оборот, можливість знайти кошти на приведення бізнесу до біржових стандартів) 
мають можливість вийти на IPO, не поспішають цього робити. Прикладом може 
служити торгова марка «Михайло Воронін», фабрика «Желань». Маючи власну 
фабрику з виробництва ділового одягу, іміджевого молодіжного одягу, стабільні 
високі обороти, наявність розкрученого бренду, пізнаваного в Європі і США, 
впроваджені МСФЗ, підприємство не поспішає з виходом на IPO. Причиною 
цього є, по-перше, непередбачуваність ситуації і страх залишитися без бізнесу 
взагалі, а потім – небажання залучати додаткових акціонерів і ділитися частиною 
прибутку, а також нести суттєві витрати з підтримання статусу публічності 
компанії на ринку IPO. У багатьох випадках на тему вигоди IPO говорять, в 
основному, фінансові консультанти, зацікавлені в нових клієнтах. А бізнесмени 
вважають кращим користуватися більш традиційними механізмами залучення 
фінансування: банківськими кредитами та облігаційними позиками. Власників 
компанії, які могли б вийти на міжнародну біржу, бентежить необхідність 
приведення своєї бізнес-моделі до певних, досить жорстких стандартів. Тобто 
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звичну схему управління бізнесом доведеться змінювати на нові, які 
передбачають набагато менший ступінь особистого контролю. А також 
відмовлятися від використання різноманітних схем із викупом своїх облігацій 
філіальними структурами.  

Для підтвердження наведених вище міркувань пропонується табл. 1, де 
наведено інформацію про українські компанії, які здійснювали в останні роки 
розміщення акцій [2; 6; 9; 10; 11].  

                                                                                                          Таблиця 1  
IPO і приватні розміщення акцій українських компаній у 2005-2008 рр.  

 
Компанії Галузь Організатор Тип 

розміщення
Розміщени
й пакет % 

Залучено 
млн.дол. 

Видобувні 
Ferrexpo Горнодобувна JPMorgan 

Cazenova 
Deutsche 
Bank 

IPO-
Лондон 

26 420 

Cardinal 
Resoursces 

Нафта та газ н/д IPO-
Лондон 

36,3 55 

Промисловість 
Укррос Сахарна 

промисловість 
Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 20 42 

Дакор Сахарна 
промисловість 

Concorde 
Capital 

приватне 20 21 

Мотор Січ Машинобуду-
вання 

Dragon 
Capital 

приватне 6 18,7 

Вініфрут Харчова про- 
мисловість 

Альфа 
Капітал 

приватне 24 15 

ЛуАЗ Автомобілебуд
ування 

Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 8 26 

Ukrproduct 
Group 

Харчова про- 
мисловість 

н/д IPO-
Лондон 

27,2 42 

Нерухомість 
Dragon-
Ukraine 
Properties & 
Development 

Нерухомість Dragon 
Capital 

IPO-
Лондон 

100 208 

TMM Нерухомість Concorde 
Capital 

IPO-
Франкфурт 

13,1 105 

Sablink Нерухомість Dragon 
Capital 

приватне 100 48 

VK 
Development 

Нерухомість Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 23 37 

Cantik 
Development 

Нерухомість Dragon 
Capital 

приватне 100 26 

XXI Century Нерухомість ING IPO-
Лондон 

35,7 139 

Банки 
IMB Group Банки Dragon 

Capital 
приватне 38 100 
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Факториал 
Банк 

Банки Concorde 
Capital 

приватне 10 5,8 

Банк Надра Банки Dragon 
Capital 

приватне 7,8 58 

Родовид 
Банк 

Банки Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 18,9 47 

Укринбанк Банки Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 20 36 

Торгівля 
Караван Торгівля Ренессанс 

Капитал 
приватне 10 55 

Велика 
Кишеня 

Торгівля Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 12 27,5 

Фуршет Торгівля Dragon 
Capital 

приватне 6,7 34 

Галнафтогаз Торгівля 
нафтопродукта
ми 

Concorde 
Capital 

приватне 17 27 

Лаона Торгівля Dragon 
Capital 

приватне 28,5 21 

Еквін Торгівля Concorde 
Capital 

приватне 20 14,5 

Інші 
СК 
Універсаль-
на 

Страхування Ренесанс 
Капитал 

приватне 19 16 

Астарта Сільське 
господарство 

ING IPO-ПФТС 20 31 

KP Media Мас-медіа Dragon 
Capital 

IPO-ПФТС 20 11 

 
При складанні табл. 1 були прийняті наступні характеристики і використані 

поняття та взаємозв'язки:  
1. Витрати на розміщення акцій обернено пропорційні сумі залучених 

інвестицій, тобто, чим більший обсяг залучених інвестиції, тим менше їх питома 
вартість;  

2. Пряма залежність ефективності розміщення від рейтингу компанії та 
наявності розкрученого бренду;  

3. Вартість і складність заходів до розміщення залежить від прозорості 
компанії, її структури і фінансових потоків, після розміщення – від витрат на 
підтримку статусу публічності компанії;  

4. Всі розміщення проводяться виключно через інституційні компанії або 
банки;  

5. Типи розміщення:  
IPO-Лондон, IPO-Франкфурт – публічне розміщення акцій на закордонних 

біржах. ПФТС – розміщення на українському майданчику (в позабіржовій 
фондовій торговельній системі). Приватне розміщення – це коли інвестор 
заздалегідь відомий (коли потрібно залучити й легалізувати тіньові власні кошти). 
Особливістю даного розміщення є строго обмежена публічність.  

320



По результатам наведених в табл. 1 даних можемо зробити наступні 
висновки. Першою IPO на альтернативному майданчику Лондонської фондової 
біржі (AIM) провела 11-18 лютого 2005 р. компанія «Укрпродукт» (точніше, її 
дочірня компанія Ukrproduct Group), яка виробляє молочну продукцію. Вона 
продала 27,2 % акцій, отримавши за це 6 млн. англійських фунтів. Їх купили 18 
інституціональних і 33 приватні інвестори. Ринкова капіталізація на момент 
розміщення становила $ 43 млн., а на кінець 2006 р. вона впала до $ 32 млн. 
Юридичним консультантом виступила компанія Pricewayerhouse Coopers.  

У квітні 2005 р. на IPO на тій самій AIM вийшла фірма Cardinal Resources 
LLC, яка займається видобутком нафти і газу в західних регіонах України. Вона 
продала 39,7 % акцій за $ 20 млн. Ринкова капіталізація компанії, яка становила 
на момент розміщення $ 54 млн., на кінець минулого року впала до $ 41 млн. 
Cardinal Resources і «Укрпродукт» здійснювали свої презентаційні заходи на хвилі 
зростання інтересу до України у світі відразу після помаранчевої революції та 
позиціонували себе як «перші українські компанії, які виходять на IPO». Це 
призвело до «перегріву» їх акції. Коли ситуація в країні почала викликати 
розчарування світового співтовариства, інвестори стали позбуватися від даних 
цінних паперів.  

У грудні 2005 р. девелоперська компанія «XXI століття» за допомогою 
дочірнього підприємства «XXI Century Investments» розмістила на AIM 37,5 % 
своєї акції, отримавши $ 139 млн. Акції компанії купили 95 інвесторів із 12 країн. 
Юридичний супровід здійснювала компанія «Baker & McKenzie». Капіталізація 
підприємства за рік зросла з $ 370 млн. (на початку розміщення) до $ 540 млн. 
Сьогодні акції компанії стабільно зростають і торгуються за більш ніж 9,7 
англійських фунтів (за стартової ціни 5,4 фунта) [10; 2]. 

У серпні 2006 р. на Варшавську фондову біржу вийшла компанія «Астарта-
Київ». Вона продала 20 % своїх акцій за $ 30 млн. Капіталізація компанії за 
півроку зросла на кілька відсотків. Наприкінці травня 2007 р. будівельно-
інвестиційна компанія «TMM» (точніше, дочірня кіпрська компанія «TMM Real 
Estate Development») розмістила на Франкфуртській біржі 13,1 % акцій і залучила 
$ 104,9 млн.  Капіталізацію «TMM» за результатами розміщення було оцінено в $ 
800 млн. Весь обсяг розміщення викупили великі іноземні інвестиційні фонди. У 
ролі фінансового консультанта та агента з розміщення виступив інвестиційний 
банк «Concorde Capital». За перший тиждень котирування акції компанії виросли 
на 8,3 % – до 12,4 євро, а капіталізація компанії – майже до 866 млн. євро.  

Одночасно (1 червня 2006 р.) на AIM за $ 208 млн. було продано 100 % 
акцій інвестиційного фонду «Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC», 
який також спеціалізується на вкладеннях у нерухомість. Буквально за кілька днів 
котирування акції компанії виросли більш ніж на 34 %, а її капіталізація досягла $ 
280 млн. Консультантом виступила материнська інвестиційна компанія «Dragon 
Capital». Компанії такого типу створюються як на власні, так і залучені кошти 
(наприклад, банку або фонду, партнерів), або ж зароблені в результаті 
розміщення, але не абстрактні з діючого бізнесу [2]. 

15 червня 2008 р. на основний майданчик Лондонської біржі вийшла 
компанія «Ferrexpo AG», контрольована К. Жеваго, яка володіла 86 % акцій 
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Полтавського ГЗК. Було продано 26 % акцій за $ 420 млн. За підсумками торгів 
капіталізація компанії становила $ 1,67 млрд., що наближалося до нижньої межі 
прогнозних очікувань. Менеджерами розміщення виступили «JPMorgan 
Cazenove» і «Deutsche Bank». Розміщення супроводжувалося корпоративним 
конфліктом: колишні акціонери Полтавського ГЗК оскаржували купівлю 
«Ferrexpo» 40,2 % акцій підприємства, про що широко інформувалися інвестори. 
26 липня 2008 р. Вищий господарський суд України прийняв рішення, відповідно 
до якого «Ferrexpo» втрачає контроль над ГЗК. Однак, на котирування цінних 
паперів компанії це майже не позначилося.  

Можна було б згадати і десяток первинних розміщень акцій українських 
компаній на ПФТС, серед яких – «Велика Кишеня» (12 % за $ 27,5 млн.), банк 
«Родовід» (18,9 % за $ 47 млн.) , «KP Publications» (20 % за $ 11 млн.). Технічно їх 
теж можна вважати IPO, якщо не враховувати, що технологія торгівлі, вимоги до 
емітентів і пул інвесторів на українській і міжнародній біржі серйозно 
відрізняються. Торгові компанії викликають найбільший інтерес тільки у 
приватних інвесторів. Про це свідчить статистика виходу на ринок. Практично всі 
торговельні компанії, що прийняли рішення про залучення сторонніх інвестицій, 
використовували приватний тип розміщення акцій під конкретного інвестора. І 
лише компанії, які мають у своєму активі розкручений бренд (гудвіл), як у 
випадку з «Великої Кишені» мали можливість залучити інвесторів за допомогою 
IPO (але в Україні) [2; 10]. 

У зв'язку з наслідками світової фінансової кризи багато українських 
підприємств призупинили процес виходу на IPO або переглянули терміни його 
проведення. Так, холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавської 
області), єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів, відклала 
проведення первинної публічної пропозиції акцій (IPO) до 2013 р. Раніше, ХК 
«АвтоКрАЗ» планувала в 2008 р. завершити підготовку до виходу на IPO, що 
дозволило б їй залучити інвестиції для виробничих потреб. У той же час вже 
наприкінці 2008 р. компанія заявила про намір тимчасово відкласти питання 
виходу на IPO, не дивлячись на те, що в березні 2006 р. депозитарні розписки ХК 
«АвтоКрАЗ» були включені в лістинг Франкфуртської фондової біржі [9]. 

 Алкогольний холдинг «Global Spirits AMG-77» (Торговий дім «Мегаполіс», 
ЛВЗ «Хортиця» й Одеський коньячний завод) відклав публічне розміщення акцій 
на Лондонській фондовій біржі до 2011 р. Холдингова компанія «Global Spirits 
AMG-77» створена в серпні 2007 р., зареєстрована на Кіпрі. ТОВ «Торговий дім 
Мегаполіс» засновано в 1995 р. Сьогодні його мережа охоплює всю територію 
України (22 представництва, 48 відділів продажів), а також Росію (м. Москва, 
Єкатеринбург, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижній Новгород, Санкт-
Петербург, Перм, Ставрополь), Казахстан (Алма-Ата) і Польщу (м. Варшава). 
Портфель брендів: ТМ Хортиця, ТМ Шустов, ТМ Blagoff, ТМ Мед, ТМ Oreanda. 
Оборот компанії в 2006 р. склав 2,34 млрд. грн. [11]. 

Компанія «Рітейл Груп», що управляє мережею супермаркетів «Велика 
Кишеня», прийняла рішення в 2008 р. додатково розмістити частину акцій на 
Лондонській біржі, однак через наслідки світової фінансової кризи тимчасово 
заморозила даний проект [12]. 
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Хотілося б також зазначити, що IPO – дороге джерело отримання коштів: 
накладні витрати можуть складати до 10-15 % від суми залученого капіталу, але 
це, як правило, авансовані витрати, але компенсаційної негарантовані. Сума 
витрат на підготовку до розміщення акцій залежить від безлічі факторів:  

• обсягу роботи з приведення компанії у відповідність до вимог біржі;  
• вартості послуг радників, консультантів та самої біржі;  
• презентаційних витрат;  
• PR-акцій;  
• вибору майданчика розміщення.  
І менеджмент компаній, які вже вийшли на біржу, і представники 

фінансових компаній погоджуються, що мінімальна ціна виходу на IPO – мільйон  
доларів для середньої компанії з оборотом $ 10-15 млн. Верхня межа може бути 
на порядок вищою, особливо у разі виходу на дорогу біржу. Найдорожча біржа – 
американська. Витрати на підготовку до IPO повинні «де-юре» здійснюватися з 
власних коштів компанії, джерела цих коштів повинні бути прозорі і легітимні. 
Оплата праці більшості радників, консультантів, юристів, аудиторів – погодинна. 
Чим менше в компанії порядку і професійно підготовлених фахівців, то більше 
годин їхнього робочого часу можна обґрунтувати, як необхідних для досягнення 
результату, тим більше треба буде платити [2] 

На презентаційні витрати впливає віддаленість біржі, з якою мають намір 
працювати. Вони включають витрати на телефонні переговори і на організацію 
презентації і роад-шоу (отже, і численні поїздки посадових осіб компанії в країни 
розміщення). Відповідно, взаємодія з Варшавою обійдеться дешевше, ніж із 
Лондоном чи Мюнхеном, а з Лондоном і Мюнхеном дешевше, ніж із Нью-Йорком 
чи Токіо.  

Багато спеціалістів вважають, що якщо прогнозований обсяг залучених 
коштів від IPO не перевищує $ 60-100 млн., то краще подумати про інший формат 
залучення інвестиції.  

Крім цього, підготовка компанії до виходу на IPO – цілком окрема сфера 
діяльності, яка включає ряд етапів, – від реструктуризації бізнесу та 
впорядкування його фінансової звітності до оцінки бізнесу за загальноприйнятою 
в інвестиційному середовищі методикою, підготовки комплексних інформаційних 
матеріалів (інвестиційного меморандуму), налагодження спілкування, з 
потенційними інвесторами, організація роад-шоу і власне виведення акцій на 
біржу та проведення всіх супутніх фінансових розрахунків. Без корінної 
перебудови прийнятих в компанії правил і методик ведення бізнесу, структури 
компанії, обліку і звітності та організаційно-кадрової політики задум приречений 
на провал. Та й самій компанії це навряд чи під силу.  

Крім цього, слід зазначити, що багато в чому успіх IPO компанії залежить 
від біржі, на якій вона буде здійснена. Власники, як правило, прислухаються до 
рекомендацій фінансово-інвестиційних консультантів. А ті, у свою чергу, 
рекомендують емітентам ті біржі, з якими звикли працювати і мають певні 
комерційні угоди. Наприклад, компанія «Сократ» має угоду про співробітництво з 
Варшавською фондовою біржею, а компанія «Конкорд Капітал» – з 
Франкфуртської фондової біржею. Із семи найбільш успішних розміщень акцій 
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українських підприємств на закордонних біржах п'ять здійснено на Лондонській 
фондовій біржі і по одному на Франкфуртській і Варшавській. Ще не було 
жодного розміщення на російських торгових майданчиках, хоча вони 
територіально ближче всіх до України, а також схожі за духом та інтересами. 
Крім того, поки що жодна велика компанія до 2009 р. не виходила на престижні 
американські та японські біржі.  

Деякі українські компанії здійснили первинне розміщення акцій на 
українському майданчику ПФТС (першої фондової торговельної системи). 
Формально такі розміщення теж вважаються IPO. Однак вимоги до лістингу на 
українській біржі значно м'якше, ніж на закордонних. Крім того, для іноземних 
інвесторів не є очевидним, що якщо компанія торгується на українському 
майданчику, то вона відповідає міжнародним інвестиційним стандартам. На 
відміну від України в Росії всі первинні розміщення на місцевих біржах вважають 
IPO. Крім того російські інвестори схильні навіть стирати межу між IPO – 
відкритим  розміщенням акцій і приватним розміщенням, коли цінні папери 
компанії пропонують обмеженому колу заздалегідь відібраних інвесторів (по суті 
– це  легалізація захованих раніше капіталів) [6, 10]. 

Лондонська фондова біржа (LSE) основний майданчик (main market) і 
альтернативний майданчик (alternative investment market, AIM). Тільки в 2006 році 
на піку розвитку світової економіки на LSE було проведено IPO на суму 35 млрд. 
доларів. Для порівняння за цей же період на Нью-йоркській фондовій біржі NYSE 
проведено IPO на суму 17 млрд. доларів. Вимоги до компаній, які виходять на 
AIM біліше м'які. Саме тут розміщувалися всі українські емітенти. Однак останнє 
велике українське розміщення гірничодобувна компанія Ferrexpo провела саме на 
основному майданчику. 

Крім Лондонської фондової біржі, слід зазначити Франкфуртську фондову 
біржу, як одну з найпривабливіших бірж за співвідношенням вимог, вартості та 
термінів розміщення до можливого обсягу залучених коштів. Поки що на цій 
біржі відбулося тільки одне велике розміщення девелоперської компанії ТММ 
(нерухомість). Проте багато компаній при розгляді можливості проведення IPO 
звертають увагу саме на цей майданчик [2]. 

Загалом, при виборі майданчика розміщення акцій компанії використовують 
один і той же принцип: йдуть туди, де гроші дешевше. З розвитком національних і 
регіональних бірж акцент поступово зміщується в їхній бік. Так само велику роль 
грає маркетингова політика самого майданчика розміщення. Наприклад, коли 
Лондонська фондова біржа (LSE) оцінила потенціал російських емітентів, вона 
доклала маркетингові зусилля для їхнього залучення, аж до надання особливих 
умов розміщення. На жаль, українські емітенти поки що не користуються таким 
інтересом [11].  

Отже можна зробити висновок, що компанії з обігом у сотні мільйонів 
доларів США, із розвиненим бізнесом і чіткими планами розвитку віддають 
перевагу виходу на великі фондові майданчики такі як, наприклад, Лондон і 
Франкфурт. У той же час молоді компанії, які мають потребу в капіталі для 
розвитку свого бізнесу, з оборотом у десятки мільйонів доларів США, виходять на 
IPO, на ПФТС чи Варшавську біржу.  
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Крім того, компанії можуть вибирати між публічним і приватним 
розміщенням акцій. По суті, і те й інше це формат залучення інвестицій. Просто у 
випадку IPO потрібен значно більший обсяг роботи і супровідних комунікацій. 
Приватне розміщення обходиться значно дешевше, а в процесі грамотно 
підготовленого IPO компанія може залучити більший обсяг інвестицій. У будь-
якому разі процедура IPO накладає більше зобов'язань на компанію, ніж приватне 
розміщення, у тому числі, що стосується розкриття інформації та надання 
компанії статусу публічності. Багато інвесторів відносяться до приватного 
розміщення як до чогось другорядного. Однак, навіть якщо компанія розмістила 
свої акції приватно серед заздалегідь визначеного кола інвесторів, їй усе одно 
доведеться стати більш прозорою та відкритою, хоча б стосовно нових акціонерів 
і публікувати регулярну фінансову звітність.  

Окрім вище зазначеного, хотілося б звернути увагу на те, що у IPO існує 
альтернатива – зворотні злиття. Використовуючи їх, фірма також може отримати 
публічний статус і пройти лістинг на біржі, але з меншими витратами коштів і 
часу.  

Одним з винахідників методу зворотного злиття вважається американський 
магнат А. Хаммер. У 50-х роках він інвестував кошти в публічну «фірму-
оболонку», а пізніше «влив» в неї свою нафтову компанію і в результаті створив 
нову організацію – «Occidental Petroleum Company». Зворотні злиття процвітали в 
80-і роки, які досягли свого піку в 1996 р., коли їх було зафіксовано більше тисячі.  

Останнім часом цей метод знову набуває популярності на західних 
фондових біржах. Для порівняння зазначимо, що протягом 2004 р. в США 
відбулося 251 IPO і 89 зворотних злиття, а за першу половину 2005 р. – відповідно 
83 і 55. Цікавий також і той факт, що сама Нью-Йоркська фондова біржа вирішила 
отримати статус публічної компанії за допомогою зворотного злиття. Аналогічно 
IPO зворотне злиття являє собою зв'язку з трьох окремих операцій. Компанія: а) 
отримує публічний статус і проходить лістинг на біржі; б) проводить первинне 
розподіл акцій серед інвесторів; в) проводить вторинне розподіл акцій через торги 
на біржі. Подібна зв'язка робить IPO дуже дорогим і складним заходом [13]. 

Однак існують механізми, що дозволяють роздільно провести ці три 
складові компоненти IPO. Так, з допомогою зворотного злиття з «публічної 
(«грошової») оболонкою» компанія може придбати публічний статус (перший 
елемент зв'язки).  

«Грошова оболонка» – це публічна компанія, чиї акції котируються на 
біржі, але яка не має жодного бізнесу, що приносить доходи. Наприклад, фірма, 
яка не веде ніякої бізнес-діяльності або тільки номінальну діяльність і активи якої 
складаються лише з готівки або її еквівалентів. Або, наприклад, що діє публічна 
компанія з мінімальною бізнес-активністю. Припустимо, в пік своєї діяльності 
компанія отримала публічний статус. Потім розвиток бізнесу зупинилося, стан 
фірми погіршився, вона не приносить вже майже ніяких доходів. Тим не менш, 
власники продовжують з тих чи інших причин підтримувати її діяльність, у тому 
числі вони можуть планувати використовувати її як «оболонку».  

Також відносно велика не публічна компанія може отримати публічний 
статус, злившись з іншого, менш великою публічною компанією, яка погодиться 
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на об'єднання. Отже, в основі зворотного злиття лежить угода, при якій акціонери 
закритої (не публічної) компанії отримують контроль над публічною компанією, а 
публічна компанія купує активи закритої (не публічної) компанії.  

Для зворотного злиття з «публічної оболонкою» компанії потрібна 
допомога фінансових консультантів або посередників. Як правило, інформацію 
про «публічних оболонках» можна отримати через корпоративного юриста або 
аудитора. Існують також і спеціалізовані фірми, які виступають посередниками і 
консультантами при проведенні зворотних злиттів. Кращі з них підтримують 
каталог усіх наявних «оболонок», а також контролюють частину з них для своїх 
клієнтів. Останнім нововведенням є створення Інтернет-порталу «Online 
ShellExchange.com», на якому реєструються «публічні оболонки» і приватні 
компанії, які планують зворотне злиття. В даний час на порталі зареєстровано 
більш ніж 400 «публічних оболонок». Будь-яка приватна компанія може 
безкоштовно зареєструватися на порталі і отримати докладну інформацію про 
наявні «оболонки». У свою чергу, «публічні оболонки» реєструються на порталі 
при сплаті щомісячних внесків у розмірі $ 175 [13].  

Існують три основні варіанти операцій по зворотному злиття.  
Варіант перший – звичайне злиття. Це найпростіший вид угоди. Публічна 

компанія набуває цілком приватну компанію з активами та пасивами, повністю її 
поглинаючи. Приватна компанія припиняє своє існування. У процесі злиття акції 
приватної компанії конвертуються в акції публічної компанії. Колишній власник 
приватної компанії отримує контрольний пакет акцій публічної компанії. Для 
даного виду угоди характерно те, що всі борги, судові позови, а також вже 
винесені судові рішення, штрафи та інші можливі неприємності переходять у 
спадок «доповненої» публічної компанії. 

 Варіант другий – реорганізація з обміном акціями. У цьому випадку 
акціонери приватної компанії обмінюють свої акції на акції публічної компанії. 
Приватна фірма стає 100-відсоткової «дочкою» публічної корпорації. Акціонери 
приватної компанії отримують контрольний пакет акцій публічної компанії. 
Відбувається це так. На початку операції є «оболонка» (публічна компанія) і 
приватна компанія з реальним бізнесом. Публічна компанія проводить додаткову 
емісію акцій і в обмін на знов випущені акції отримує 100 відсотків акцій 
приватної компанії. У результаті публічна компанія володіє всіма акціями 
приватної компанії, а колишній власник приватної компанії тепер контролює 
публічну компанію.  

Варіант третій – реорганізація з обміном акцій на активи. Це найбільш 
складний вид операції по зворотному злиття. Публічна компанія проводить 
додаткову емісію, набуває все або майже всі активи приватної компанії і 
розплачується за них контрольним пакетом своїх акцій. Потім приватна компанія, 
врегулювавши свої боргові та інші зобов'язання, самоліквідується 
(розпускається). При цьому отримані акції розподіляються на пропорційній основі 
між акціонерами приватної компанії.  

Таким чином, акціонери приватної компанії мають контрольний пакет акцій 
публічної компанії. При операції третього типу кредитори, співробітники, 
постачальники, орендодавці і т. п. не переходять автоматично до нової компанії, 
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що купила тільки активи. При угоді ж першого типу зберігаються всі 
корпоративні відносини і зобов'язання.  

У принципі третій метод вважається більш безпечним. Наприклад, іноземні 
фірми вважають за краще купувати в Росії активи, а не компанії.  

Як зазначалося вище, IPO може собі дозволити далеко не будь-яка компанія. 
У порівнянні з ним зворотне злиття має ряд своїх переваг. Так, для того щоб 
провести IPO, потрібен інвестиційний банк, який би погодився грати роль 
андеррайтера (підписанта). Але не всі компанії цікаві для інвестиційних банків. 
Для невеликих чи ризикованих компаній буває складно або неможливо знайти 
андеррайтера. Для зворотного ж злиття в андеррайтер немає необхідності.  

Щоб провести IPO, потрібно витратити багато часу на його планування і 
підготовку. Зазвичай на це йде рік або навіть два роки. Тоді як зворотне 
поглинання набагато швидше. Воно займає близько місяця. IPO дуже чутливо до 
ринкових умов. Є періоди, коли ринок акцій падає і все IPO припиняються або їх 
кількість різко скорочується. Зворотне злиття не схильне до такої залежності від 
ринкових настроїв. Крім того, зворотне злиття в багато разів дешевше IPO.  

Публічний статус, придбаний компанією в результаті зворотного злиття, дає 
компанії можливість розміщувати свої акції на біржі. Отже, вона може легше 
залучати капітал та на кращих умовах. Важливо ще й те, що зворотне злиття не 
так привертає увагу до компанії, як IPO. Тому воно цікаве для тих компаній, які з 
різних причин вважають за краще залишатися в тіні. Однак компаніям завжди 
потрібно враховувати ризики, пов'язані із зворотним злиттям. Наприклад, 
«оболонки», як правило, нечисті. Їх власники можуть мати «заховані» акції, про 
які вони не повідомляють покупцям. Потім ці «заховані» акції поступово 
продаються, що призводить до розмивання ціни на акції компанії.  

Крім того, «компанія-оболонка» може мати судові розгляди в минулому. Чи 
існує ризик того, що вони виникнуть у майбутньому. Продавець «оболонки» може 
не поінформувати про це покупця. Таким чином, ці зворотні злиття часто мають 
дискримінаційний, негативний ефект: інвестори можуть побоюватися купувати 
акції компаній, що пройшли через процедуру зворотного злиття. Тим не менш, 
зараз шахрайства з «оболонками» значно знизилися. 

Наприклад, цьому посприяло те, що SEC (американська комісія з цінних 
паперів і бірж) посилила вимоги до розкриття інформації при зворотних злиття 
(починаючи з 7 листопада 2005 р.). Тому, за великим рахунком, «оболонки» – це  
зручний фінансовий інструмент для достатньо недорогого і швидкого набуття 
статусу публічності та виходу на біржу. Але основне, що обмежує широке 
поширення зворотного злиття, чинник - висока вартість публічної оболонки, якщо 
вона являє собою успішно працюючу публічну компанію. Якщо ж це збитковий 
актив, то зростання котирувань негативно вплине на волатильність 
(розрахунковий показник, що визначає ризики інвесторів в часі) акцій компанії.  

Перехід на МСФЗ – дорога процедура, що вимагає залучення фахівців. За 
статистикою, до 10 % річного обороту великої компанії може йти на 
впровадження міжнародних стандартів у перші два роки з моменту початку 
впровадження. Крім витрат на впровадження стандартів, використання 
компаніями МСФЗ може вплинути на фінансові результати через більш жорстких 
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вимог до резервування та підрахунку чистого прибутку. Це відіб'ється на такому 
показнику діяльності, як прибуток на одну акцію. Цілком можливо, що з 
прибутковою за національними стандартами компанія може перетворитися на 
збиткову за міжнародними. Якийсь час необхідно буде паралельно вести облік 
відповідно і з національними, і з міжнародними стандартами. Це позначиться на 
собівартості продукції. Необхідно буде порядок (формалізувати) всі бізнес-
процедури і дисциплінувати документообіг. Вартість повної перекладки для 
великої компанії з оборотом понад сто мільйонів доларів становить кілька 
мільйонів доларів на рік. При переході на МСФЗ витрати будуть залежати від 
готовності структури до організації впровадження нових методик звітності. Якщо 
в компанії на високому рівні дисципліна документообігу, автоматизація обробки 
інформації, якщо вона пристосована до прозорої регулярної звітності і в ній 
прописані бізнес-процедури, записуються рішення, то впровадження може пройти 
швидко і відносно недорого.  

Найбільш оптимальним підходом в умовах інтенсивного росту є перекладка 
даних звітності з українських регістрів до міжнародних (МСФЗ). Дана послуга 
надається сторонніми організаціями. Одночасно компанії готують власних 
фахівців по МСФЗ, прописують бізнес-процедури, автоматизують певні операції 
обліку та ін.   

Таким чином, як мінімум щороку основними витратами переходу на МСФЗ 
є вартість сторонніх компаній, що надають послуги з формування МСФЗ, витрати 
на підготовку фахівців МСФЗ і витрати на утримання цих фахівців. Якщо мова 
йде про повномасштабне впровадження МСФЗ на транзакційній основі (де кожна 
операція знаходить своє відображення, як в регістрах російського обліку, так і у 
звітності МСФЗ, тобто в двох планах рахунків), то вартість впровадження значно 
перевищує «перекладання». Це пов'язано з впровадженням автоматизованого 
рішення (транзакційної системи) і часто з необхідністю реінжинірингу або 
прописування і автоматизацією всіх бізнес-процедур. При цьому якість такого 
масштабного рішення МСФЗ значно перевищує «перекладання», тому що, по-
перше, звітність готується набагато раніше (наприклад, на третій робочий день 
місяця, наступного за звітним), по-друге, існує можливість глибокого аналізу 
МСФЗ звітності, що повністю відсутня за «перекладання», і, по-третє, вартість 
аудиту МСФЗ дешевше, тому що аудитори займаються перевіркою контрольних 
процедур і проведенням тестів, а не повним формуванням МСФЗ.  

Важливим моментом є те, що звітність за МСФЗ націлена на відображення 
реальної картини того, що відбувається, а не на мінімізацію податків. Також не 
сприяє швидкому впровадженню міжнародних стандартів недостатня кількість 
зацікавлених споживачів прозорої фінансової звітності всередині країни, тобто 
вітчизняних акціонерів, які змогли б заробляти на акціях. Фахівців, які знають 
МСФЗ, не вистачає, а навчання або дуже дорого, або відрізняється поверховістю. 
Українські вузи не готують фахівців за МСФЗ. Постає питання: хто буде 
підтверджувати звітність, підготовлену за міжнародними стандартами? Крім 
компаній колишньої «Великої четвірки», в Україні набереться десяток 
аудиторських фірм, здатних якісно провести аудит такої звітності.  
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Підприємства, які мають намір залучити додаткові фінансові інвестиції 
шляхом виходу на міжнародні фондові ринки, повинні зважити всі переваги та 
недоліки і ризики цього процесу. І саме головне – реально оцінити свої 
можливості. Вихід на IPO чи зворотне злиття це дорогий процес. В багатьох 
випадках краще б було б зупинитися на більш дешевих традиційних методах 
залучення інвестиції, наприклад, таких, як банківський кредит. 
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4.5 СКЛАДОВІ ПОКАЗНИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
 

Ефективне використання персоналу – застава успішної діяльності 
підприємства, гарантія досягнення виробничої мети і задоволення особових 
інтересів працівників. 

Тому одним з шляхів підвищення ефективності функціонування 
підприємств є поліпшення використання трудових ресурсів підприємств. Для 
цього необхідна розробка інтегральної оцінки використання персоналу 
промислових підприємств. 

Як показав аналіз наукової літератури, визначенню саме рівня використання 
персоналу підприємств не приділено ніякої уваги. Це, по-перше. По-друге, 
відсутнє визначення самого поняття використання персоналу підприємств. Слід 
відмітити, що це визначення, на наш погляд, слід відрізняти залежно від рівня 
дослідження: підприємство, галузь, економіка, народне господарство в цілому. 
Від обраного рівня дослідження залежатиме і методика розрахунку, і рівень 
самого інтегрального показника оцінки рівня використання персоналу. 
Зупинимося на визначенні інтегрального показника оцінки рівня використання 
персоналу на рівні окремого підприємства. 

Аналіз наукової літератури показує наявність великої кількості методик 
оцінки персоналу підприємства, причому ці методики оцінюють різні аспекти, 
пов'язані з персоналом. Проте, Є.В. Маслов в своїй роботі висловлює точку зору 
щодо не просто відсутності єдиної універсальної методики оцінки кадрів, але і 
взагалі неможливості її існування як такої [1]. Слід також відзначити, що деякі 
наукові розробки останніх років присвячені комплексній оцінці, але, переважно, 
управлінського персоналу підприємств. Так, О.М. Рудницька пропонує 
інтегральний показник для оцінки продуктивності управлінського персоналу [2]. 
Комплексній оцінці трудової діяльності персоналу управління промислових 
підприємств присвячена робота А.Г. Нєвалова [3]. Дослідження ж з приводу 
розробки комплексної оцінки рівня використання персоналу підприємства взагалі 
в економічній літературі відсутні. 

Результатом оцінки використання персоналу підприємств повинні стати 
рекомендації щодо проведення організаційних заходів, спрямованих на 
поліпшення організаційної структури підприємства, підвищення 
загальноосвітнього, професійного, кваліфікаційного, культурного рівня 
працівників з метою більш ефективнішого використання їх трудових здібностей, а 
також для вирішення завдань і досягнення мети, поставленої перед промисловим 
підприємством взагалі. 

У багатьох наукових роботах вітчизняних і закордонних авторів, які було 
присвячені вивченню персоналу підприємств, приділялася увага оцінці персоналу, 
оцінці якості роботи, оцінці продуктивності роботи. Нам для подальшого 
дослідження потрібно вибрати критерії, відповідно до яких ми проводитимемо 
оцінку рівня використання персоналу підприємств. Це потрібно для того, щоб не 
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звести наше дослідження до визначення, наприклад, тільки рівня продуктивності 
праці. 

На наш погляд, можливість розробки інтегрального показника визначення 
рівня використання персоналу підприємства все ж таки існує. Необхідно тільки 
визначитися з набором показників, на яких базуватиметься розрахунок такого 
інтегрального показника. Потрібно також визначити ті чинники, які впливають на 
рівні окремих показників і на інтегральний показник рівня використання 
персоналу підприємства взагалі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Чинники, що впливають на рівень використання персоналу підприємства 

Зовнішні Внутрішні 
Специфіка сформованої структури 
ринку праці 

Наявна кадрова політика на підприємстві 
або її відсутність 

Державна кадрова політика Існуюча система матеріального 
стимулювання працівників 

Сформована законодавча система Стан підприємства в цілому 
 
Унаслідок безперервного розвитку підприємства як динамічної системи 

інтегральний показник потрібно розраховувати в середньому за період, а потім 
проводити аналіз даного показника в динаміці за різні періоди часу. 

Оскільки інтегральний показник оцінки рівня використання персоналу – 
показник синтетичний, такий, що відображає вплив різних чинників, він не може 
мати одиниці вимірювання.  

Припустимо, що чинники, які впливають на рівень використання персоналу 
підприємства, незначним чином впливають один на одного, тому наш показник 
ми змоделюємо за адитивним типом. Оскільки різні складові моделі по-різному 
впливають на інтегральний показник використання персоналу підприємств, буде 
справедливо, на наш погляд, проранжирувати ступінь їх впливу на 
результативний показник шляхом привласнення відповідного вагового 
коефіцієнта. Сума цих коефіцієнтів повинна дорівнювати 1. 

У якості математико-статистичної основи можуть бути використані різні 
моделі задля розрахунку інтегрального показника рівня використання персоналу 
підприємства (Іk). Наприклад, може бути застосована така модель: 
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де    n – кількість показників, які позитивно впливають на результативну 
              ознаку;      
       m – кількість показників, які негативно впливають на результативну 
              ознаку; 
    xmax – максимальне значення певного показника за певний період по 
              досліджуваних підприємствах; 
    xmin – мінімальне значення певного показника за певний період по 
              досліджуваних підприємствах. 
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Модель інтегрального показника, на наш погляд, може бути представлена і 
іншою формулою [4]: 
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=                                                    (2) 

 де     n – загальна кількість показників, які впливають на результативну ознаку; 
ri – ваговий коефіцієнт i-го показника, що показує рівень його значущості 
      в загальному підсумку (            ); 

   хi – значення i-го показника за певний період по досліджуваних 
      підприємствах. 
 
Головними показниками інших складових організаційно-економічного 

механізму використання персоналу підприємств є: продуктивність праці одного 
працівника; прибутковість праці одного робітника; преміювання у середньому на 
одного робітника. У групу цих показників, на наш погляд, слід включити також 
показники фондоозброєності одного робітника, технічної озброєності одного 
робітника, капіталоозброєності одного робітника (за основним капіталом та за 
сукупним капіталом). 

Узагальнюючою формою розрахунку інтегрального показника 
використання персоналу промислового підприємства постає формула методу 
простої середньої арифметичної [4]: 
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де   Іk – інтегральний показник використання персоналу k-го підприємства; 
      Кі – локальні показники (коефіцієнти) використання персоналу 
              підприємства; 
        n – кількість локальних показників; 
       Ві – рівень показника використання персоналу, що склався на k-му 
              підприємстві; 
    Вст і – рівень показника використання персоналу, що склався у тій сфері, 
              яка прийнята у якості стандарту задля порівняння для показників 
              підприємства (середньогалузевий рівень в Україні, 
              середньогалузевий рівень у високорозвиненій країні і т. ін.). 

 
Слід відзначити, що об’єктивно кількість локальних показників буде 

залежати від інформації, необхідної для розрахунків рівнів локальних показників, 
головним чином, рівнів стандартизованих показників. 

Інтегральний показник використання персоналу буде повністю 
інформативним для кожного окремо взятого підприємства. У випадку, коли він 
нижче одиниці, використання персоналу оцінюється негативно, а у випадку, коли 
він вище одиниці – позитивно. Можна також стверджувати, що окремі промислові 
підприємства м. Одеси і інших регіонів України в залежності від стандартизованої 
бази порівняння будуть мати не тільки негативні, але і позитивні оцінки. Останнє 
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може складатись, якщо порівнювати показники підприємства з середніми по 
галузі промисловості України рівнями. 

На наш погляд, оскільки інтегральний показник рівня використання 
персоналу підприємства є синтетичним показником, його рівень залежний від 
багатьох показників, наприклад, таких як: 

1. Показник ресурсовіддачі трудових ресурсів (продуктивність праці). 
2. Середня заробітна плата одного працівника як вираження вартості 

робочої сили. 
3. Рівень використання робочого часу. 
4. Фондоозброєність одного працівника. 
1) Показник ресурсовіддачі трудових ресурсів може бути розрахованим як 

відношення обсягу продукції у вартісному виразі за певний період до загального 
фонду заробітної плати підприємства за той же період або до середньорічної 
чисельності персоналу підприємства. 

Показником ресурсовіддачі трудових ресурсів, тобто відношення обсягу 
продукції у вартісному виразі за певний період до середньорічної чисельності 
персоналу підприємства, є насамперед продуктивності праці, зокрема, виробіток, 
який визначається як відношення обсягу товарної (валової, реалізованої, чистої) 
продукції у вартісному виразі за певний період до середньорічної чисельності 
персонал підприємства. 

Для використання у розрахунку інтегрального показника використання 
персоналу підприємств потрібно показник продуктивності праці (або якісь 
схожий на нього) співвіднести з аналогічним показником на рівні промисловості 
або економіки країни або окремого регіону. 

2) Вартість робочої сили можливо розглядати як з погляду працівника, 
тобто в еквіваленті суми тих коштів, які необхідні працівникові для нормальної 
життєдіяльності, або з погляду працедавця (витрати роботодавця на утримання 
робочої сили).  

Співвідношення середньою заробітною платою на підприємстві за певний 
період з вартістю робочої сили (чи прожитковим мінімумом; витратами за місяць 
на душу працюючого населення або просто на душу населення; середньою 
заробітною платнею по промисловості або взагалі середньою заробітною платнею 
по економіці) може бути складовою частиною інтегрального показника 
використання персоналу підприємств. 

3) Коефіцієнт використання робочого часу – відношення фактично 
відпрацьованої кількості людино-годин (днів, змін) до номінального фонду 
робочого часу в годинах, днях, змінах. 

Співвідношення коефіцієнту використання робочого часу за відповідний 
період на підприємстві з відповідним показником по промисловості або взагалі по 
економіці також може бути використаним у якості складової інтегрального 
показника використання персоналу підприємств. 

4) Фондоозброєність одного працівника може бути розрахована як 
відношення середньорічної вартості основних засобів підприємства. 

В якості складового елементу інтегрального показника можемо 
використовувати співвідношення фондоозброєність одного працівника 
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підприємства до фондоозброєності одного працівника промисловості або країни 
взагалі, або до фондоозброєності одного працівника промисловості окремого 
регіону. 

Розглянемо більш детальніше основні складові запропонованого нами 
інтегрального показника використання персоналу підприємств. 

Показнику як продуктивності взагалі, так і продуктивності праці зокрема 
науковцями завжди приділялось багато уваги. Так проблемам визначення та 
розрахунку продуктивності праці присвячені роботи як вітчизняних, так і 
закордонних науковців протягом багатьох років [5–37]. 

Наприклад, у роботах [35–37] надані визначення обох понять та визначено 
місце продуктивності праці у системі показників ефективності діяльності 
підприємства. 

Багато інших робіт присвячено як визначенню поняття продуктивності 
праці, методикам розрахунку показників продуктивності праці на різних рівнях 
дослідження, так і чинникам, які впливають на рівень продуктивності праці [5–
34]. Слід зауважити, що деякі роботи присвячені продуктивності праці у в 
окремих галузях промисловості [7; 18; 19; 23; 24; 27], також у будівництві [28]. 
Однак, більшість сучасних досліджень продуктивності праці присвячені 
вивченню продуктивності праці у сільському господарстві [13; 16; 17; 20; 21; 29; 
32]. Це пов’язано с тим, що на сьогоднішній день існує багато підходів та методик 
щодо визначення та розрахунку продуктивності праці як у народному 
господарстві взагалі, так і у промисловості зокрема [35], а також визначення 
складових показника продуктивності праці [37]. 

Що ж стосується сільського господарства, то, на думку сучасних вчених, 
більш менш точно можна визначити обсяг продукції саме сільськогосподарських 
підприємств, уникаючи подвійних рахунків (хоча і тут є певні труднощі), на 
відміну від промислових підприємств, де у вартісних показниках виміру обсягів 
продукції іноді значна частина минулої праці, що саме і ускладнює підходи до 
вимірювання обсягів продукції та подальші розрахунки показників 
продуктивності праці. 

Деякі науковці, наприклад Т.І. Грінка, пропонують при розрахунках 
продуктивності праці використовувати «…відносні показники, що 
характеризують зміни продуктивності праці у даному періоді в порівнянні з 
іншими, прийнятими за базовий [19]. 

У своїх роботах А. Ревенко [33; 34] наводить аналіз методик розрахунку 
показника продуктивності праці за часів Роднянського Союзу та у сучасності, 
зокрема, у розвинених країнах, надає їх порівняльну характеристику, відзначає 
певні переваги та недоліки. Він вказує навіть на суперечливість методик, які 
наведені в офіційних документах у нашій країні. 

Хоча А. Ревенко [33] наголошує на тому, що показник продуктивності праці 
сьогодні є несправедливо «забутим», однак наказом Міністерства економіки 
України № 916 від 26.12.2008 р. затверджені «Тимчасові методичні рекомендації 
розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної 
діяльності» [38]. 
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За цими методичними рекомендаціями «Продуктивність праці за видами 
економічної діяльності пропонуємо обраховувати за ВДВ (валова додана вартість 
– прим. авт.) у чисельнику та кількістю зайнятих у знаменнику» [38]. 

Однак, на сьогоднішній день існує проблема з висвітленням деяких 
показників діяльності підприємства, наприклад, у статистичні звітності. 
Держкомстат України вимагає підприємства звітувати тільки відносно 
реалізованої продукції на підприємстві. Це обґрунтовується тим, що в умовах 
ринкової економіки виготовлена підприємствами продукція стає суспільно 
необхідною тільки після її продажу на ринку, тобто саме на ринку проявляється 
суспільна потреба у продукції. Виготовлена продукція ще не є суспільно 
необхідною, ця її риса виявляється тільки після її купівлі споживачем для 
використання за призначенням. 

Саме цим, напевно, обґрунтовано те, що згідно з Методикою розрахунку 
інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та 
будівельної продукції), яка була затверджена Наказом Державного комітету 
статистики України № 224 від 02.08.2005, «індекс продуктивності праці – 
співвідношення обсягів реалізованої продукції в розрахунку на одного 
працюючого за порівнювані періоди» [39]. Однак, на нашу думку, такий підхід до 
визначення продуктивності праці є не зовсім вірним, тому що між вартісними 
показниками вимірювання обсягів продукції, такими як валова, товарна та 
реалізовані продукції, існують певні відмінності. Про це їдеться мова у роботі 
А.В. Калини [37].  

На наш погляд, найбільш доцільним при розрахунку рівня продуктивності 
праці на рівні підприємства було б використання показника товарної продукції у 
порівнянних цінах. Хоча, наприклад, використання для визначення рівня 
продуктивності праці показника чистої продукції або, згідно Тимчасовим 
методичним рекомендаціям розрахунку продуктивності праці в цілому в 
економіці та за видами економічної діяльності [38], показника валової доданої 
вартості, за нашим розумінням, є суперечливим. Ми згодні з тим, що саме цей 
показник більш реально відображає знов створену вартість саме на даному 
окремому підприємстві та не враховує витрат минулої праці, тобто витрат праці 
на виробництво складових даної продукції, які були вже здійснені у минулому на 
інших підприємства або підприємстві. Однак без цих складових елементів знов 
створена на підприємстві нова споживча вартість не була б тією продукцією, яка 
тільки цілком і може задовольняти відповідні потреби споживача саме у цієї 
продукції. 

Таким чином, з точки зору єдності у продукції минулої та живої праці, слід 
відмітити, що показник реалізованої продукції, на відміну від показника товарної 
продукції, містить у собі вартість залишків на складах підприємства готової 
продукції, яка була виготовлена у минулому періоді. Тобто, з точки зору періоду 
виготовлення цих залишків продукції на складах підприємства та періоду, за який 
розраховується показник продуктивності праці, існують очевидні розбіжності. 

Однак, оскільки на сьогоднішній день, як вже відмічалось раніше, згідно з 
офіційно прийнятою «Методикою розрахунку інтегрального індексу 
виробництва» [39] для розрахунку індексу продуктивності праці запропоновано 
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використання обсягів реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого 
за порівнювані періоди, тому у якості показника, якій умовно відповідає 
показнику продуктивності праці на підприємстві, ми будемо використовувати 
показник реалізованої продукції на одного працівника підприємства в середньому 
за рік у тис. грн.  

Ще однією причиною використання саме такого показника у якості 
вимірювача продуктивності праці на підприємстві є те, що згідно вимогам 
офіційних органів статистики у звітах вказується саме показник реалізованої 
продукції. З метою запобігання плутанини у визначеннях загальновідомих 
показників, якім є і показник продуктивності праці, та виникненню непорозумінь 
у якості показника, якій деяким чином характеризує рівень продуктивності праці 
на підприємстві, ми будемо використовувати саме такий показник. 

Таким чином, першою складовою інтегрального показника використання 
персоналу підприємств є коефіцієнт, якій розраховується як співвідношення 
обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) на одного 
працівника підприємства в середньому за рік, тис. грн./особу до обсягу 
реалізованої продукції, робіт, послуг на одного найманого працівника по 
промисловості в середньому за рік, тис. грн./особу. 

 

             

( )

рік за середньому в стіпромислово по
працівника найманого одного на

послуг  робіт, продукції, оїреалізованОбсяг 
рік за середньому в 

вапідприємст працівника одного на
акцизу ПДВ, безпослуг  робіт,

продукції, оїреалізованОбсяг 

К1 = .                       (4) 

 
Оскільки показник продуктивності праці на підприємстві, зокрема, 

виробіток, є показником, якій безпосередньо характеризує ефективність 
використання персоналу підприємств, його використання як складової при 
розрахунку інтегрального показника продуктивності праці є природнім і 
закономірним.  

Дослідженню вартості робочої сили присвячено багато наукових праць 
вітчизняних і закордонних вчених-економістів. Вартість робочої сили – складна 
економічна категорія, що була ведена в оборот у 50-ті роки ХІХ сторіччя поряд з 
категорією «робоча сила», під якою К. Маркс розумів здатність до праці, тобто 
«сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє організм, жива 
особистість людини» [40]. Ці економічні категорії розглядали також А. Смит, Д. 
Рикардо. К. Маркс під вартістю робочої сили мав на увазі вартість її відтворення: 
«Вартість робочої сили визначається вартістю звично необхідних життєвих 
засобів середнього робітника» [40]. 

На сьогоднішній день у міжнародній практиці існує і сучасне визначення 
даної категорії. Згідно з резолюцією, прийнятою Міжнародною конференцією  зі 
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статистики праці (червень 1985 р.), вартість робочої сили – це розмір фактичних 
видатків наймача на утримання робочої сили [41]. 

Тобто, як бачимо, визначення поняття «вартість робочої сили» К. Марксом 
та сучасне відрізняються одне від одного точками зору: К. Марксом розглядав 
поняття «вартість робочої сили» з точки зору працівника, а сучасне трактування 
цього поняття у міжнародні та вітчизняні практиці відбувається з точки зору 
роботодавця, наймача робочої сили. Відповідно до різних точок зору визначення 
даного поняття, на нашу думку, відрізняються вони ї за змістом. 

Наприклад, сучасний український вчений-економіст А. Колот взагалі 
розглядає у своїх дослідженнях поняття не «вартість робочої сили», а «вартість 
послуг робочої сили» [42]. Він пропонує у своїй роботі розглядати вартість послуг 
робочої сили як з боку роботодавця (користувача цих послуг), якій витрачає певну 
суму коштів на використання послуг робочої сили з метою отримати бажаний 
результат, та з боку працівників як носіїв специфічної здатності до надання 
послуг з праці, яка повинна відтворюватися за рахунок оплати вартості цих 
послуг роботодавцем. Він вважає, «...що витратність і результативність – 
обов’язкові складові визначення вартості послуг робочої сили. Їх постійна 
присутність у формуванні параметрів цього показника випливає з двох 
об’єктивних обставин: необхідності забезпечення за будь-яких умов відтворення 
робочої сили хоча б на рівні фізичного виживання й об’єктивної потреби мати 
конкретні результати діяльності, а отже джерело покриття витрат на робочу силу» 
[42]. 

Російський вчений-економіст Р. Коротков пропонує розглядати вартість 
робочої сили як суму двох складових – відтворювальної і якісної (чи 
кваліфікаційної), оскільки в цьому випадку можна врахувати розходження 
робочої сили за рівнями здібностей, професійно-кваліфікаційної підготовки і т.п. 
[43]. Тобто, він розглядає вартість робочої сили тільки з точки зору працівників як 
носіїв специфічної здатності до праці. Він пише, що «відтворювальна складова 
включає у себе всі витрати на її (робочої сили – прим. авт.) відтворення: на 
фізичне (харчування, житло, одяг і т.п.) та морально-психічні (відпочинок, спорт, 
розваги і т.п.) відтворення працівника та його сім’ї; на підтримку необхідного 
культурного рівня життя, причому з врахуванням географічних, кліматичних та 
історичних факторів даної середовища. На практиці ця складова вартості робочої 
сили є базою для розрахунку прожиткового мінімуму та достатньо ретельно 
вивчена вченими» [43]. В своєї роботі він більш детальніше розглядає визначення 
вартості кваліфікаційної складової вартості робочої сили. 

Різноманітні підходи до визначення вартості робочої сили розглянуті в 
працях вітчизняних вчених А. Бугуцького, Ю. Бугуцького [44], Н. Павловської, Н. 
Анішиної [45]. 

А. Бугуцький та Ю. Бугуцький в своїй роботі розглядають визначення 
вартості робочої сили у відповідності до національної методики визначення 
дійсної вартості робочої сили, в основу якої покладено міжнародну стандартну 
класифікацію [44]. Вони приводять дані вибіркових досліджень з визначення 
вартості робочої сили та її динаміки за 1995–1997 рр. На нашу думку, недоліком 
використання методики є нерегулярність проведення досліджень вартості робочої 
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органами Державної статистики, а також те, що дослідження проводять за 
обмеженою кількістю підприємств.  

Н. Павловська та Н. Анішина у своїй роботі [45] надають порівняльну 
характеристику міжнародної стандартної класифікації витрат на робочу силу та 
національної класифікації витрат на робочу силу. Виходячи з цього дослідження 
ми зробили висновок про високу трудомісткість проведення дослідження вартості 
робочої сили на кожному окремому підприємстві, оскільки дані для визначення 
вартості робочої сили потрібно вибирати з багатьох форм статистичної звітності. 
На жаль, на сьогоднішній день ці данні неможливо отримати згідно зі статтею 21 
Закону України «Про державну статистику» [46].  

Ми згодні із А. Колотом, Р. Коротковим, А. Бугуцьким та Ю. Бугуцьким, 
Н. Павловською та Н. Анішиної, що вартість робочої сили та заробітна плата, яку 
отримують працівники за свою працю, – це різні поняття. Однак, слід відзначити, 
що на сьогоднішній день більшість витрат, які подані в класифікації витрат на 
робочу силу в «Інструкції по визначенню вартості робочої сили» [41], або 
фактично на більшості підприємствах не виплачуються працівникам (витрати 
підприємств на оплату житла працівників; витрати підприємств на соціальне 
забезпечення працівників; витрати на професійне навчання), або виплачуються 
державі у вигляді податків та зборів (витрати на утримання громадських служб; 
витрати на робочу силу, які не віднесені до інших груп; податки, що відносяться 
до витрат на робочу силу). Таким чином харчування на роботі, оплату за житло, 
проїзд на роботу в суспільному транспорті працівники змушені сплачувати із 
суми своєї заробітної плати, не кажучи вже про оплату професійного навчання, 
оплату підвищення кваліфікації. Тому, з точки зору працівника, саме заробітна 
плата повинна забезпечувати відтворення не лише здатності до праці кожного 
працівника, але і відтворення поколінь, здатних працювати. 

Оскільки заробітна плата в Україні не відбиває вартості робочої сили, а 
може бути лише приблизною основою для визначення вартості робочої сили (з 
точки зору працівника), то можна зробити висновок про те, що заробітна плата не 
виконує одну з основних своїх функцій – функцію з відтворення вартості такого 
специфічного ресурсу як робоча сила, тому що рівень середньої заробітної платні 
по Україні не дає змогу зайнятому населенню у повному обсязі відтворювати 
свою здатність до праці, не кажучи вже про те, що населення, яке має роботу, 
повинно матеріально забезпечувати також непрацездатних членів своїх сімей за 
рахунок тієї ж заробітної платні.  

Динаміка рівня середньомісячної номінальної заробітної плати в економіці 
України у 1995–2008 рр. надана в табл. 2 (складена автором за даними 
Держкомстату України). 

Дані табл. 2 підтверджують тенденцію заробітної плати до зростання, однак 
мова їде лише про номінальну заробітну платню, яка зростає у відповідності з 
інфляційними процесами в економіці. 

Найбільш близьким до розуміння вартості робочої сили К. Марксом та 
мінімальним рівнем вартості робочої сили, на нашу думку, на сьогодні є 
прожитковий мінімум. 
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Таблиця 2 
Рівень та динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати в 

економіці та по промисловості України за 1995–2008 рр. 

Роки 

Номінальна з/п, грн. Відсотків до 
попереднього року 

Відсотків до рівня 
1995 р. 

в економіці 
по 

промис-
ловості 

в економіці
по 

промис-
ловості 

в 
економіці 

по 
промис-
ловості 

1995 73 89 100 100 100 100 
1996 126 153 172,6 171,9 172,6 171,9 
1997 143 174 113,5 113,7 195,9 195,5 
1998 153 184 107,0 105,7 209,6 206,7 
1999 178 217 116,3 117,9 243,8 243,8 
2000 230,13 302* 129,2 139,2 315,1 339,3 
2001 311,08 406 135,2 134,4 426,0 456,2 
2002 376,38 485 120,9 119,5 515,1 544,9 
2003 462,27 591 122,9 121,9 632,9 664,0 
2004 589,62 743 127,7 125,7 808,2 834,8 
2005 806,19 967 136,7 130,1 1104,1 1086,5 
2006 1041 1212 129,2 125,3 1426,0 1361,8 
2007 1351 1554 129,8 128,2 1850,7 1746,1 
2008 1806 2017 133,7 129,8 2474,0 2266,3 

*Починаючи з 2000 року не враховані дані малих підприємств та громадян-підприємців 
 
У Розділі І Закону Україні «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії», ст. 1 подано визначення: «Прожитковий мінімум – вартісна 
величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму 
людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також 
мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 
особистості» [47].  

У ст. 6 цього ж закону написано, що прожитковий мінімум є базовим 
державним соціальним стандартом, «на основі якого визначаються державні 
соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-
комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони 
здоров’я та освіти» [47].  

Однак, в ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум» № 966-ХІV від 
15.07.1999 р. йде мова про застосування прожиткового мінімуму при розрахунках, 
у тому числі, «розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за 
віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, 
допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат...» [48]. 
Тому слід зробити висновок, що прожитковий мінімум у нашій країні 
використовується багато років лише у якості розрахункової величини, тому що, 
виходячи з величини прожиткового мінімуму встановлюється мінімальна 
заробітна плата в країні, нижче рівня якої не може бути найнижча заробітна плата 
працівників підприємств. 
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Виходячи з аналізу динаміки мінімальної заробітної плати та прожиткового 
мінімуму можливо зробити висновок, що Уряд України протягом багатьох років 
навмисно встановлював рівень мінімальної заробітної плати нижчим за 
прожитковий мінімум, тим самим навмисно занижуючи вартість робочої сили в 
країні. Тільки з кінця 2009 р. заплановано зрівняння мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму (див. табл. 3, яка складена автором за даними 
Держкомстату України, а також з урахуванням основних положень українського 
законодавства з питань оплати праці). 

Таблиця 3 
Порівняння середньої місячної номінальної заробітної плати в економіці, по 
промисловості, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму в 

Україні за 2000-2010 рр. 

Роки 
Номінальна з/п, грн. Мінімальна заробітна 

плата, грн. 
Прожитковий мінімум, 

грн. в 
економіці 

по 
промисловості

2000 230,13 302 74; 90; 118 287,63 
2001 311,08 406 118 331,05 
2002 376,38 485 140; 165 365 
2003 462,27 591 185; 205 365 
2004 589,62 743 205; 237 386,73 
2005 806,19 967 262; 290; 310; 332 453 
2006 1041 1212 350; 375; 400 483; 496; 505 
2007 1351 1554 400; 420; 440; 460 525; 561; 568 
2008 1806 2017 515; 525; 545; 605 647; 649; 669 
2009 - - 605; 625; 630; 650; 744 669; 744 
2010 - - 869; 884; 888; 907; 922 869; 884; 888; 907; 922 

 
Таким чином, проаналізував дані табл. 3, можна дійти висновку, якщо 

навіть середня річна заробітна плата в економіці країни (яка, звісно, перевищує 
мінімальну) не виконує своїх основних функцій, то рівні державних соціальних 
гарантії на сьогоднішній день тим більш не відповідають реальній вартості 
робочої сили, тому що прожитковий мінімум як і мінімальну заробітну плату 
Уряд підвищує законодавчо.  

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні ні якою мірою не в змозі 
реально оцінити вартість робочої сили тому що ця соціальна гарантія виконує 
тільки так звану розрахункову функцію в народному господарстві, на базі якої 
проводяться деякі розрахунки, але ж ні якою мірою не в змозі ні реально 
відображати вартість робочої сили в Україні, ні, тим більш, бути джерелом її 
відтворювання. 

Це ми розглянули ситуацію з вартістю робочої сили тільки усередині 
держави. Якщо ж порівняти рівень заробітної плати у нашій країні з рівнем 
заробітної плати в інших країнах, як розвинутих, так і країнах у минулому, так 
званого, соціалістичного табору, то висновки будуть не на користь ситуації у 
нашій країні. 

Така ситуація з низькою вартістю вітчизняної робочої сили призводить до 
поглиблення, як відмічалось вище, вже існуючої негативної демографічної 
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ситуації в країні, до небажаних перекосів у розвитку як промисловості, так і 
всього народного господарства України взагалі. Як вже відмічалося, наслідками 
цього є відтік з країни досвідчених, кваліфікованих кадрів з досить високим 
рівнем освіти, відповідно неефективним використання державних коштів на 
підготовку фахівців, тому що, врешті решт, фахівці виїжджають працювати та 
жити за кордон та працюють на підвищення рівня добробуту інших країн, в той 
час як у нашій країні залишаються некваліфіковані, інертні працівники, що 
призводить до збільшення попиту на досвідчених, висококваліфікованих фахівців. 

Зрозуміло, що низький рівень заробітних плат спонукає значну частину 
населення шукати роботу за межами України. І, за різними оцінками, 2,5–3 млн. 
осіб у середньому протягом шести місяців працюють за кордоном.  

Сама по собі масштабна трудова міграція — досить поширене явище в 
бідних країнах, вона є важливою складовою процесу їхньої інтеграції в глобальні 
ринки, зокрема у ринок праці. Проте в Україні вплив трудової міграції на 
соціально-економічну і демографічну ситуацію багаторазово посилюється в 
зв’язку з відвертим прагненням більшості мігрантів, особливо тих, хто працює у 
країнах ЄС, залишитися в цих країнах назавжди. 

А оскільки виїжджають переважно молоді, освічені, активні люди, їхнє 
неповернення завдає великої шкоди і демографічному, і освітньому, і трудовому 
потенціалу України. Достатньо відзначити, що перший всеукраїнський перепис 
населення (у 2001 р.), попри збільшення обсягів підготовки спеціалістів із вищою 
освітою майже в півтора разу, вперше за повоєнні роки зафіксував зниження 
їхньої питомої ваги в складі населення віком від 25 до 34 років. Отже, нехтування 
політикою оплати праці призводить до того, що багатомільйонні бюджетні 
витрати на вищу освіту реально спрямовуються на підтримку економік інших 
країн. 

Забезпечуючи конкурентоспроможність шляхом уцінки, а не підвищення 
якості, роботодавці не докладають особливих зусиль для створення робочих 
місць, що потребують освіченого персоналу, а віддають перевагу 
некваліфікованим низькооплачуваним працівникам, зберігаючи стійкий попит на 
некваліфіковану робочу силу… Особливо великий попит на некваліфіковану 
робочу силу спостерігається в сільському господарстві, промисловості, торгівлі. 
Дешева робоча сила не стимулює підприємців до її економії шляхом 
упровадження сучасних технологій, до створення високоефективних робочих 
місць» [47]. 

«З часу набуття незалежності (1991–2008 рр.) Україну залишило 626 
докторів наук. Облік кандидатів наук, які виїхали за кордон, ведеться 
українськими статистичними відомствами починаючи з 1996 р. Протягом 
останніх 13 років (1996–2008 рр.) 1212 вітчизняних кандидатів наук змінили 
країну проживання» [48]. 

В наслідок проведеного аналізу, зважаючи на існуючи складності та 
суперечності щодо визначення вартості робочої сили, для розрахунку 
інтегрального показника використання персоналу підприємств ми обрали 
середньомісячну заробітну плату працівників підприємств. Оскільки цей показник 
є вартісним, а інтегральний показник використання персоналу підприємств, як 
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відмічалось раніше, не має одиниці виміру, тому ми пропонуємо для розрахунку 
одного зі складових елементів інтегрального показники співвіднести 
середньомісячну заробітну плату працівників підприємств з середньомісячною 
заробітною платою працівників по промисловості або на рівні держави, або на 
рівні окремого регіону. Ми в розрахунках використовували середньомісячну 
заробітну плату працівників по промисловості на рівні держави. 

Тобто, другою складовою інтегрального показника використання персоналу 
підприємств є коефіцієнт, якій розраховується як співвідношення середньої 
місячної заробітної плати одного працівника окремого підприємств за 
відповідний період (рік) до середньої місячної заробітної плати одного працівника 
по промисловості з той же період та розраховується за формулою: 

 

                

 стіпромислово по працівника одного 
плата заробітна місячна Середня

вапідприємст працівника одного
плата заробітна місячна Середня

=К2 .                          (5) 

 
Для того, щоб найкращим чином відбиватися на розмірі інтегрального 

показника, показник К2 має бути більше одиниці та збільшуватися, наближатися 
до максимуму. Таке ситуація буде свідчить про те, що середній рівень заробітної 
плати на підприємстві вищий за рівень зарплати у промисловості. Якщо значення  
показника нижче одиниці, це свідчить про те, що і рівень зарплати на 
підприємстві нижчий за рівень зарплати в середньому у промисловості.  

Фактично відпрацьований всіма працівниками час, на нашу думку, теж 
відбиває рівень використання персоналу на підприємстві. Тому ми пропонуємо 
використовувати коефіцієнт використання фонду робочого часу на підприємстві у 
розрахунках інтегрального показника використання персоналу підприємств. 

Таким чином, третьою складовою інтегрального показника використання 
персоналу підприємств є коефіцієнт, якій розраховується як співвідношення 
коефіцієнта використання фонду робочого часу на підприємстві до коефіцієнта 
використання фонду робочого часу по промисловості за відповідний період за 
формулою: 

                  

 стіпромислово почасу   робочого
фонду нявикористан Коефіцієнт

віпідприємст начасу  робочого
фонду нявикористан Коефіцієнт

=К 3 .                             (6) 

 
Наступною складовою інтегрального показника використання персоналу 

підприємств може бути відношення фондоозброєності одного працівника 
підприємства до фондоозброєності одного працівника по промисловості:  
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грн/особу тис.сті,промислово
працівника одного єністьФондоозбро

грн/особу тис.ва,підприємст
працівника одного єністьФондоозбро

=К 4 .                      (7) 

 
Фондоозброєність на рівні підприємства будемо розраховувати як 

відношення середньої річної вартості основних засобів підприємства до середньої 
кількості працівників підприємства, фондоозброєність на рівні промисловості – як 
відношення середньої річної вартості основних засобів по промисловості до 
середньої річної кількості найманих працівників у промисловості. 

Нажаль, на сьогодні на підприємстві не розраховують показник середньої 
річної вартості основних виробничих фондів. У формах статистичної звітності 
підприємства, що стосуються основних засобів, є показник первісної вартості 
основних засобів та показник залишкової вартості основних засобів на кінець 
звітного року. На рівні промисловості у статистичні звітності є показник «Основні 
засоби промисловості (у фактичних цінах, на кінець року)». Вище вказані показники 
як на рівні підприємства, так і на рівні промисловості ми будемо використовувати 
для розрахунку середньорічної вартості основних засобів. 

Деякі інші складові інтегрального показника використання персоналу 
підприємств, на нашу думку, можливо включати у його розрахунок тільки за 
певних умов. Наприклад, якщо розраховувати показник для порівняння рівнів 
використання персоналу двох підприємств, тоді у якості складових можуть бути 
використані співвідношення частки робітників з високою та середньою 
спеціальною освітою на досліджуваному підприємстві до такого ж показника по 
підприємству, з яким здійснюється порівняння; співвідношення часток робітників, 
які в останні п’ять років проходили підвищення кваліфікації або одержання другої 
професії, по двох підприємствах; співвідношення коефіцієнтів плинності кадрів 
по двох підприємствах; співвідношення коефіцієнтів змінності по двох 
підприємствах (за додатковою умовою однакової змінності роботи підприємств); 
співвідношення коефіцієнтів безпеки праці по двох підприємствах. Тобто, 
використання цих показників є можливим за умови проведення дослідження на 
рівні підприємств. 

Так, застосування прибутковості праці одного робітника у якості складової 
інтегрального показника використання персоналу підприємств має деякі недоліки. 
По-перше, на підприємстві не завжди показник прибутку є об’єктивним, оскільки 
суми прибутку за бухгалтерським обліком та за податковим обліком 
відрізняються у зв’язку з відмінностями, які існують у нормативно-правових 
документах з бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві щодо 
визначення суми прибутку. По-друге, за результатами діяльності підприємства 
можуть отримувати збитки. По-третє, виникають труднощі зі співвідношенням 
цього показника з аналогічним показником на рівні промисловості країни.  

Щодо деяких інших показників, як вже було вказано раніше, вони не 
можуть бути використаними у якості складових інтегрального показника 

343



використання персоналу підприємств тому що їх аналоги на рівні економіки 
країни держави органами державної статистичної звітності не розраховуються. 
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5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
 
 

5.1 СИСТЕМА ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
Конкурентоспроможність підприємства є тимчасовим вигідним становищем 

підприємства в умовах конкурентного ринку протягом певного часу по 
відношенню до конкурентів. Відтак важливим є визначення  факторів 
конкурентоспроможності, які впливають на успішний розвиток суб’єкта 
господарювання. 

Дослідженню конкурентних переваг, конкурентоспроможності присвятили 
свої праці вчені з різних країн, в тому числі Г. Азоєв [1], А. Градов [2], М. Портер 
[3], Ж.-Ж. Ламбен [4] та ін.  

Кожен з дослідників дотримувався власної думки щодо сутності і 
класифікації факторів конкурентоспроможності підприємства. Тому метою 
нашого дослідження став пошук найбільш прийнятної системи факторів 
конкурентоспроможності. Для цього ми  вирішимо такі завдання: виділимо  
підходи до визначення чинників конкурентоспроможності, їхні переваги і 
недоліки, оберемо найбільш доцільну класифікацію факторів, доповнивши її 
тими, яких, на нашу думку, в ній не вистачає. 

Викладення основного матеріалу. Конкурентоспроможне підприємство 
перевершує результатами своєї діяльності аналоги підприємств-конкурентів, 
володіючи певними перевагами порівняно з ними. Відтак конкурентні переваги 
становлять невід’ємну складову частину конкурентоспроможності підприємства. 

На сутність конкурентних переваг  вчені мають різні погляди. Так,  Г. Азоєв 
розуміє під конкурентними перевагами концентрований прояв переваги над 
конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності 
підприємства, які можна виміряти економічними показниками (додатковий 
прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг продажу) [1, с.48]. 

Конкурентна перевага у визначенні А. Войчака та Р. Камишнікова є 
характеристикою чи властивістю, яка забезпечує підприємству перевагу над 
прямими конкурентами [5, с.50]. 

Н. Мойсеєва і П. Забєлін вважають конкурентну перевагу інтегральною 
стосовно конкурентоспроможності і конкурентного потенціалу величиною, що 
характеризує здатність підприємства успішно конкурувати у коротко- й 
довгостроковому періодах [6]. 

А. Градов дивиться на конкурентну перевагу як на продуктивність 
використання ресурсів, яка проявляється в зіставленні з іншими господарюючими 
суб’єктами (підприємствами, галузями, національними економіками інших країн), 
є глобальною метою економічної стратегії підприємства й сфери національної 
економіки [2, с. 83]. 
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Конкурентні переваги у тлумаченні М. Портера є сукупністю факторів, що 
визначають успіх або неуспіх підприємства в конкуренції; продуктивністю 
використання ресурсів [3]. 

Ж.-Ж. Ламбен, В. Нємцов і Л. Довгань  досліджують конкурентні переваги 
як характеристики або властивості (атрибути) товару або торговельної марки, що 
забезпечують підприємству перевагу над прямими конкурентами [4], [7]. 

На думку В. Оберемчука, конкурентними є переваги, які забезпечують 
доходи, що перевищують середньогалузевий рівень і сприяють завоюванню 
міцних позицій на ринку; вони є основою успішного існування і розвитку 
підприємства [8, с.40]. 

І. Отенко та Є. Полтавська розглядають конкурентну перевагу як результат 
більш ефективного за конкурентів управління процесами формування таких 
якісних і кількісних властивостей системи, які становлять цінність для покупця 
або інвестора. 

Таким чином, підходи до визначення поняття «конкурентна перевага» 
можна розділити на три групи: компаративістський; ресурсний; ціннісний, про що 
свідчать наведені вище визначення.  

Конкурентні переваги мають специфічні властивості, основними з яких є: 
1. Відносність. Конкурентна перевага має порівняльний характер, тобто 

проявляється тільки в результаті порівняння окремих аспектів діяльності 
підприємств або окремих товарів різних виробників. Конкурентна перевага, яка 
забезпечує успіх у реалізації однієї конкурентної стратегії, не може розглядатися 
як основа для іншої. 

2. Динамічність. Ця властивість проявляється у якості мінливості під 
впливом детермінуючих факторів. У процесі існування основні параметри 
конкурентної переваги змінюються при переході від однієї стадії життєвого циклу 
до іншої. 

3. Адаптивність. Конкретна конкурентна перевага має можливість 
адаптуватися до умов, які змінюються. 

4. Стійкість. Ця властивість є відносною, оскільки визначає тривалість 
життєвого циклу конкурентної переваги та є здатністю останньої зберігати свою 
цінність протягом тривалого періоду часу. 

5. Ефективність. Від використання конкурентної переваги підприємство 
має можливість досягати певного результату на одиницю витрат, пов’язаних з 
реалізацією даної конкурентної переваги [10, с.35]. 

Крім того, вчені-економісти розглядають конкурентні переваги з точки зору 
їх класифікації за певними критеріями (рис. 1). 

Разом із зазначеними, класифікаційними ознаками можуть також виступати: 
зміст фактору переваги; метод або засіб одержання переваги; ступінь   
відтворюваності (стабільності) і характер динаміки; сфера прояву; відповідність 
характеру цілям підприємства; роль у забезпеченні конкурентної стратегії тощо. 

Класифікація конкурентних переваг, здійснена відомим економістом Ж.-Ж. 
Ламбеном на ті, які засновані на диференціації, і ті, що ґрунтуються на низьких 
витратах, плавно переходить у нього до факторів, які впливають на конкурентну 
перевагу [4]. Конкурентна перевага співвідноситься з характеристиками чи 
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властивостями (атрибутами) товару чи торгової марки, за наявності яких 
підприємство отримує перемогу у боротьбі з прямими конкурентами. Ці 
характеристики чи властивості можуть бути найрізноманітнішими та стосуватися 
як самого товару (базової послуги) та необхідних чи додаткових послуг до нього, 
так і способів виробництва, дистрибуції або продажів, що застосовуються 
підприємством. Будь-яка перевага над конкурентами є відносною, вона 
встановлюється шляхом порівняння з кращим із конкурентів на даному товарному 
ринку чи в даному сегменті. Отже, мова йде про найбільш небезпечного, чи 
пріоритетного конкурента. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
     

 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

Рис. 1 – Класифікація конкурентних переваг 
 

Відносна перевага конкурента може бути результатом різних  факторів, які 
можна віднести до однієї з трьох категорій згідно з природою конкурентної 
переваги, яку вони забезпечують: 

1. Якість. 
2. Витрати. 
3. Ключові компетенції. 

Джерело походження 
- Зовнішні 

- Внутрішні 

Рівень ієрархії 
- На рівні товару 

- На рівні підприємства 
- На рівні галузі 

- На рівні економіки Методи конкуренції 
- Цінові 

- Нецінові 

Сили конкуренції 
- Взаємодія з 

постачальниками 
- Взаємодія зі 
споживачами 

- Захист від товарів-
субститутів 

- Протидія новим 
конкурентам 

- Конкуренція на 
«центральному рингу» 

Вид ефекту від реалізації 
переваги 

- Науково-технічний 
- Екологічний 
- Соціальний 

- Економічний 

Ступінь значущості для 
підприємства 

- Базові 
- Другорядні 

Тривалість дії 
- Довгострокові 

- Середньострокові 
- Короткострокові 

Характер виникнення 
- Первинні 

- Вторинні (похідні) 

 
 
 

Класифікаційна ознака 
 і види конкурентної 

переваги 
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Як базис конкурентної переваги, що ґрунтується на якості, виступають 
особливі якості товару, які представляють підвищену цінність для покупця або за 
рахунок зниження пов’язаних з товаром витрат, або за рахунок збільшення його 
ефективності. Підприємство, таким чином, отримує можливість встановлювати на 
товар більш високу, ніж у конкурентів, ціну. 

Зовнішня конкурентна перевага забезпечує підприємству підвищену 
ринкову владу. Вона може примусити ринок погодитися платити більш високу 
ціну, ніж у пріоритетного конкурента, який не має відповідної відмінної якості.  
Стратегія, що ґрунтується на зовнішній конкурентній перевазі, є стратегією 
диференціації. В даному випадку підприємство має продемонструвати свою 
здатність виявляти очікування покупців, які не задоволені жодним з існуючих 
товарів, і відповідати цим очікуванням. Стратегія зовнішньої конкурентної 
переваги може бути успішною, якщо цінова премія, яку готовий платити 
споживач, перевищує витрати на забезпечення додаткової цінності. 

Конкурентна перевага, яка ґрунтується на витратах, обумовлена тим, що 
підприємство виграє у своїх конкурентів у питаннях контролю за рівнем цін і 
витрат, а також адміністрування та управління товаром. Це є особливо цінним для 
виробника, оскільки собівартість товару стає більш низькою, ніж у пріоритетного 
конкурента підприємства. Внутрішня конкурентна перевага є результатом 
підвищеної продуктивності, що робить підприємство більш прибутковим, а також 
більш стійким щодо зниження цін, яке нав’язується ринком чи конкурентами. 
Стратегія, що ґрунтується на внутрішній конкурентній перевазі, є стратегією 
домінування у витратах, яка визначається перш за все організаційним і 
технологічним ноу-хау підприємства. Така стратегія призводить до успіху в тому 
випадку, якщо споживачам пропонується прийнятна вартість і ціни є близькими 
до середньо ринкових. Якщо заради здешевлення товару підприємство надто 
знижує якість, то падіння ціни, якого вимагають споживачі, не зможе 
компенсувати  низьку собівартість. 

К. Прахалад і Г. Хемел сформулювали третій чинник, який надає уяву про 
тип конкурентної переваги, – ключову компетенцію – особливу навичку чи 
технологію, яка створює унікальну цінність для споживача [4, с.371]. Спеціальні 
навички підприємства значною мірою виражені в колективному знанні його 
співробітників і процедурах, що визначають характер їхньої взаємодії. Таким 
чином, у підприємства виникає конкурентна перевага, яка ґрунтується на 
ключових компетенціях. За правильного застосування ключові компетенції 
дозволяють з часом створити стійкі джерела конкурентної переваги, причому 
застосовувати їх можна і в інших, на перший погляд далеких сферах бізнесу.  

Ключову компетенцію можна вважати стійкою, якщо вона: 
• порівняно з пропозиціями конкурентів представляє значну цінність для 

споживачів; 
• є складною для відтворення конкурентами чи третьою стороною, що 

створює конкурентні бар’єри для входу на ринок; 
• відкриває підприємству доступ до різноманітних і зовнішньо не 

пов’язаних один з одним ринків за рахунок об’єднання навичок і технологій 
традиційних бізнес-одиниць. 
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Ідентифікація і розвиток ключових компетенцій передбачає вичленення 
основних можливостей організації з наступним визначенням її основних сильних 
сторін. Саме на ключових компетенціях ґрунтується багато успішних стратегій 
диверсифікації. 

Проміжок часу, протягом якого підприємству вдається утримати 
конкурентну перевагу, залежить від трьох чинників: 

1. Характеру джерела конкурентної переваги, тобто складності її 
копіювання. 

2. Кількості наявних у підприємства джерел конкурентної переваги. 
3. Постійного вдосконалення всіх процесів, пошуку перспективних 

нововведень. 
Крім зазначеного, існує багато інших підходів до розгляду факторів 

конкурентних переваг, а відтак і конкурентоспроможності підприємства. 
Так, В.А. Гайдук вважає, що конкурентоспроможність на рівні підприємства 

складається з трьох основних факторів:  
- ресурсного – фізичні витрати ресурсів на одиницю готової продукції – 

зворотній зв'язок з частковими і загальними показниками ефективності; 
- цінового – рівень і динаміка цін на усі ресурси виробництва і готову 

продукцію; 
- фактор «середовища» – економічна політика держави, ступінь її впливу 

на ринкового контрагента [11, с.22-23]. 
І.В. Багрова і О.Г. Нефедова виділяють такі фактори конкуренто-

спроможності підприємства: 
1. Державна політика: 
 1.1. Зовнішня – ступінь участі країни у світових інтеграційних процесах. 
 1.2. Внутрішня: 
        - напрямки зовнішньої політики, стан і напрямок реформ; 
        - пріоритети розвитку країни; 
        - стабільність обраного курсу. 
2. Соціальні умови: 
       - структура робочої сили; 
       - рівень підготовки фахівців; 
       - співвідношення між категоріями працівників; 
       - ціна робочої сили; 
       - рівень зайнятості; 
       - культурний рівень розвитку суспільства. 
3. Економічні умови: 
       - середній рівень зарплатні в галузі, економіці в цілому; 
       - податки і пільги; 
       - інвестиційний потенціал країни; 
       - рівень розвитку окремих галузей; 
       - доля наукоємної продукції в експорті країни. 
4. Природно-ресурсний потенціал: 
       - рівень забезпечення економіки власними природними ресурсами; 
       - рівень від’ємного екологічного навантаження; 
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       - стан водних ресурсів. 
5. Правове середовище: 
       - гармонійність законодавчої бази, спрямування на розвиток; 
       - дієвість нормативних актів. 
6. Монополізація економіки: 
       - загальний рівень концентрації продавців; 
       - антитрестове регулювання; 
       - вертикальна інтеграція. 
7. Товарні ринки: 
       - структура галузевих ринків; 
       - ємність товарних ринків; 
       - вибагливість покупців; 
       - стандартизація товарів; 
       - стійкість позицій лідерів [12, с.14]. 
Більшість дослідників поділяють фактори, які впливають на 

конкурентоспроможність підприємства, на дві великі групи: зовнішні і внутрішні. 
Проте І.В. Багрова і О.Г. Нефедова виділяють не внутрішні і зовнішні фактори, а 
складові і фактори конкурентоспроможності. Дані вчені вважають, що «фактори – 
характеристики, що є зовнішніми і не формують (як складові), а лише впливають 
на рівень конкурентоспроможності» об’єкта дослідження [12, с.13]. Але те, що в 
такому випадку виділяється як складові, є насправді джерелами 
конкурентоспроможності. Крім того, те, що для конкурентоспроможності як 
поняття може бути зовнішнім, для підприємства як суб’єкта, який володіє 
конкурентоспроможністю, може бути і внутрішнім. Отже, якщо поділити фактори 
на внутрішні і зовнішні за принципом можливості підприємства впливати на їхню 
зміну, то отримаємо ті ж самі складові і фактори, які були чітко розмежовані І.В. 
Багровою і О.Г. Нефедовою.  

На наш погляд, перелік факторів конкурентоспроможності підприємства, 
наданий зазначеними вченими, зосереджений в основному на зовнішньому боці 
питання. Можна було б як внутрішні фактори використати складові 
конкурентоспроможності, але самі автори дослідження [12] роблять наголос на 
принциповості розмежування складових і факторів.  

Крім наведених вище зауважень, існує ще низка таких, які можна висунути 
до поданої класифікації факторів. Наприклад, І.В. Багрова і О.Г. Нефедова 
віднесли до внутрішньої державної політики напрямки зовнішньої політики. Деякі 
фактори можна включити до різних груп (ціну робочої сили і рівень зайнятості 
можна ототожнювати як з економічними, так і з соціальними умовами), але 
згадані вчені жодним чином не аргументують, чому вони віднесли дані фактори 
до цієї групи, а не до іншої. Можна було б дорікнути і недостатнім переліком 
певних факторів, які складають ту чи іншу групу, проте кожний дослідник виділяє 
в першу чергу ті показники, які вважає найважливішими, а потім може 
доповнювати свою класифікацію менш вагомими. 

І.З. Должанський і Т.О. Загорна долають один з недоліків, властивих 
попередній класифікації факторів: вони розрізняють зовнішні і внутрішні фактори 
конкурентоспроможності. До зовнішніх факторів в даному випадку належать: 
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політична обстановка в державі, економічні зв’язки, наявність конкурентів, 
розміщення виробничих сил, наявність сировинних ресурсів, загальний рівень 
техніки та технології, система управління промисловістю, концентрація 
виробництва, законодавча база. До внутрішніх факторів конкурентоспроможності 
дані вчені відносять: систему та методи управління підприємством, рівень 
технології процесу виробництва, рівень організації процесу виробництва, систему 
довгострокового планування, орієнтацію на маркетингову концепцію, 
інноваційний характер виробництва. З останньої групи факторів випливають і 
ступінь задоволення додаткових потреб конкретного споживача, і якість розробки 
з точки зору оптимальності показників надійності [13, с.32]. 

Подана класифікація факторів має певні недоліки. В першу чергу, вона 
виділяє замало факторів конкурентоспроможності, адже відомо, що існуюча 
кількість рушійних сил, які критичним чином впливають на ефективну діяльність 
підприємства серед конкурентів, є дуже великою. Крім того,  не зовсім доцільним 
є віднесення ступеня задоволення додаткових потреб конкретного споживача до 
результатів дії лише внутрішніх факторів конкурентоспроможності, адже на 
даний показник впливають і певні зовнішні фактори.  

Для проведення системного і комплексного аналізу І.С. Грозний розробив 
ієрархічну систему факторів [14, с.32], які впливають на конкурентоспроможність 
підприємства (див. рис. 2). 

Наведена схема факторів має певні недоліки. По-перше, фактори мезорівня 
мають таке ж відношення до поняття «Фактори зовнішнього середовища», як і 
фактори макрорівня і мікрорівня, а тому необхідно вказати цей зв'язок. По-друге, 
вважаємо за доцільне додати до факторів внутрішнього середовища стабільність 
фінансування. І.С. Грозний невиправдано не згадав групу фінансових чинників 
конкурентоспроможності, зокрема такий фактор, як наявність можливості робити 
інвестиції.  Крім того, вважаємо за доцільне розглядати не просто групу факторів 
зовнішнього середовища, а виділити серед них такі, що здійснюють прямий вплив 
(діяльність державних органів влади, національна та іноземна законодавча база, 
характеристики та переваги конкурентів, розвиненість ринкової інфраструктури 
тощо), і такі, що здійснюють непрямий вплив на конкурентоспроможність 
підприємства (рівень науково-технічного прогресу, міжнародні події і міжнародні 
економічні відносини, соціально-культурні обставини тощо). 

Таким чином, із певним корегуванням, ієрархічна система факторів 
конкурентоспроможності підприємства, наведена І.С. Грозним,  може вважатися 
найбільш повною і такою, що враховує існуючі зв’язки між факторами 
зовнішнього і внутрішнього середовища суб’єкта господарської діяльності. 

Розмаїття підходів до визначення сутності і класифікації факторів 
конкурентоспроможності підприємства не тільки не погіршує ситуацію, яка 
склалася щодо цієї проблеми в економічній літературі, а й допомагає 
зацікавленим особам обрати те тлумачення, яке найкращим чином враховує 
особливості, наявні у того чи іншого об’єкта дослідження. 
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Рис. 2 – Система факторів конкурентоспроможності підприємства 
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Фактори конкурентоспроможності підприємства як впливові сили, що 
визначають ефективність функціонування суб’єкта господарської діяльності з 
зовні, так і з середини, є предметом дослідження багатьох учених, яких умовно 
можна віднести до прихильників одного з трьох підходів: компаративістського, 
ресурсного, ціннісного. Подолання недоліків і виявлення переваг, властивих 
певному підходу, є можливим лише при розгляданні факторів 
конкурентоспроможності як системи, що враховує дію і тих чинників, які 
знаходяться під контролем підприємства, і тих, на які воно впливати не в змозі. 
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5.2 ВПЛИВ ЧИННИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 
У теперішній час у будь-якій країні світу господарюють ринкові відносини. 

Фірм, що випускають однорідну продукцію зараз велика кількість. Між ними 
існує жорстка конкуренція. Випуск якісної, недорогої, конкурентоспроможної 
продукції та послуг у порівнянні з аналогами – головна задача будь-якої фірми у 
будь-якій країні. І кожна фірма намагається зробити все, щоб її продукція була 
конкурентоспроможною. Як правило, таке відношення веде до швидкого 
вичерпування природних ресурсів, що не поновлюються, погіршення стану  
навколишнього середовища, і як слідство, негативно позначатиметься  на стані 
здоров’я громадян. 

Осмислення світовим суспільством об’єктивної необхідності кардинальних 
змін взаємодії людини з оточуючою середою знайшло своє відображення в 
стогових документах Конференції ООН по оточуючому середовищу та розвитку, 
що відбулася у червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Сутність висновків, 
зроблених Конференцією, зводиться до того, що усі три компоненти – екологія, 
економіка та людина знаходяться у тісному взаємозв’язку та взаємозалежності, із 
чого випливає необхідність переходу світового суспільства до нової суспільно-
економічної   моделі – стійкому розвитку. 

Проголошений світовим суспільством напрям сталого розвитку, 
насамперед, включає розв'язання питань зменшення екологічного навантаження 
на навколишнє природне середовище. Але якщо розглянути прийняті в світовій 
практиці методи попередньої оцінки впливу будь-якого проекту на нього, такі як 
аналіз вигод і витрат, аналіз ефективності витрат, метод оцінки альтернативної 
вартості або інші методи, то усі вони полягають в оцінці розміру втрачених 
можливостей або в оцінці готовності населення платити за можливість 
користування чистим довкіллям і т.д. 

Вітчизняна влада не стоїть осторонь світових перетворень в економіці та 
суспільстві. Міністр охорони навколишнього природного середовища України В. 
Бойко підкреслив в інтерв’ю «Голосу України», що також і в наший країні в 
максимально короткі терміни має бути створено екологічний бізнес на основі 
європейського досвіду [1]. 

Вітчизняні науковці також все більше уваги приділяють концепції сталого 
розвитку, та її впливу на різноманітні сторони суспільного та економічного життя 
українців. В.А. Лоза вважає, що економіка стійкого розвитку, головним чином, 
базується на законодавчому рівні. Потрібно привести національне законодавство 
у відповідність з Модельним кодексом охорони навколишнього середовища, 
розробленим експертами на замовлення Європейського союзу, гармонізувати 
підходи до створення системи національних екологічних стандартів, забезпечити 
упровадження екологічно чистих технологій, ресурсо- та енергозбереження, 
гармонізацію системи аналітичних вимірів і оцінки екологічного стану. Стає 
чіткішим усвідомлення про обмежені можливості і недостатність 
адміністративних методів управління в галузі екології, що в свою чергу породжує 
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ідеї щодо запровадження економічної зацікавленості суб’єктів екологічного права 
у дотриманні вимог екологічного законодавства, стимулювання підприємств, 
установ, організацій та громадян до підвищення ефективності власної 
природоохоронної діяльності за рахунок економічних важелів, а також до 
впровадження нових технологій [2]. 

В.І. Осипов указує, що основу всіх підприємств України складають приватні 
та колективні підприємства, тому, на його думку, саме ці підприємства і 
формують основу економічної, екологічної та соціальної стійкості країни. Вчений 
зазначає, що сутність підприємства глибоко розкривається через його основні 
функції: інноваційну, ресурсну, організаційну та стимулюючу. Стимулююча 
функція – це формування мотиваційного механізму ефективного використання 
ресурсів з урахуванням досягнень науки, техніки, управління і організації 
виробництва в умовах максимального задоволення потреб споживачів. Реалізація 
вищеозначених принципів та функцій дасть змогу суб’єкту господарювання стати 
лідером на ринку, задовольнити суспільні потреби краще інших суб’єктів 
господарювання за допомогою конкурентоспроможного товару або послуги, 
отримувати високі прибутки як результат активної, самостійної, ініціативної 
діяльності [3].  

Т.В. Кожемякіна зазначає, що саме чинники сталого економічного розвитку 
мають сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
світовому ринку [4]. Л.Г. Мельник та Л. Хенс відмічають, що велика кількість 
людей починає серйозно замислюватися про своє здоров’я та своїх близьких, а 
тому приділятимуть велику увагу продуктам харчування, в тому числі екологічно 
чистим продуктам. Саме екологічно чиста продукція і являється одним із 
головних факторів стійкого розвитку, що впливає на конкурентоспроможність 
підприємства [5]. 

Виникає питання, яким чином задекларовані на найвищому міжнародному 
рівні постулати впливатимуть на розвиток окремої країни або регіону, чи 
позначатимуться чинники сталого розвитку на конкурентоспроможності 
продукції?  

За мету у проведеному дослідженні було означено виявлення впливу 
концепції сталого розвитку та чинників сталого розвитку на пересічних 
споживачів продукції харчової промисловості та її виробників. Відповідно до 
мети завданнями дослідження було виявити та  проаналізувати пріоритети 
споживачів продуктів харчування на Одещині; визначити конкурентні переваги в 
харчової промисловості на сучасному етапі розвитку економіки і суспільства; 
довести, що синергія чинників сталого розвитку на мікроекономічному рівні може 
бути економічно вигідною. 

Покупець – головний оцінщик товару. А це приводить до дуже важливої в 
ринкових умовах істини: всі елементи конкурентоздатності товару повинні бути 
настільки очевидними для потенціального покупця, щоб не могло виникнути 
найменшого сумніву чи іншого тлумачення по відношенню будь-якого з них.  

Відповідно до європейського дослідження міжнародної консалтингової 
компанії «Ernst&Young», проблема екологізації стоїть на четвертому місці у 
переліку рисків. Тиск, який компанії відчувають з боку уряду та споживачів 
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вимагає прийняття соціально відповідальних рішень. Тому є сенс розглянути 
екологічність  продукції у якості одного з чинників сталого розвитку, що 
впливатиме на конкурентоспроможність продукції підприємства харчової 
промисловості. Відомо, що частина споживачів у розвинутих країнах купує 
екологічно чисті продукти за цінами, що на 40-50 % або навіть більше 
перевищують ціни на продукти, виготовлені по традиційним технологіям. А 
готові покупці Одещини платити більше та надавати перевагу екологічно чистим 
продуктам?  

 За результатами опитування жителів Одеської області, на сьогоднішній 
момент більше 83 % респондентів заклопотані проблемою здорового харчування, 
при чому жінки у віці від 18 до 24 років та від 45 років і більше стовідсотково 
відповіли, що приділяють велику увагу вказаній проблемі. Більше 93 % наших 
респондентів згодні купувати екологічно чисту продукцію.  90 % повідомили, що 
готові більше платити за екологічно чисті товари. На питання, що вини розуміють 
під екологічно чистим продуктом, більшість респондентів відповіло: відсутність 
шкідливих домішок та добавок (57 %), використання натуральної сировини (43 
%). 

У відповідності з проведеними опитуваннями можна виділити дві основні 
групи споживачів, спираючись на критерій відношення до формування ринку 
екологічно чистих продуктів. До першої групи відносяться споживачі, які 
вважать, що виробники використовують екологічне маркування задля отримання 
необґрунтовано великого прибутку (серед опитуваних  такої думки дотримується 
37 %). Друга група респондентів, до якої відноситься основна доля споживачів, 
вважають, що виробники зобов’язані виготовляти саме екологічно чисті 
продукти, розцінюючи діяльність виробників такого роду продуктів як належне 
(серед опитуваних такої думки дотримується 63 %). Чоловіки, вікова категорія 
яких підпадає під 24-44 роки, стовідсотково вважають, що екологічне маркування 
зроблено виробником та є обов’язком виробника.  

Лише 37 % серед загальної кількості опитуваних вважають, що 
екологічному маркуванню, зробленому на упаковці, можна довіряти, а 63 % 
упевнені, що даному маркуванню не можна вірити, при чому чоловіки віком від 
24 до 44 років стовідсотково впевнені, що даний надпис не завжди відповідає 
дійсності. 

Для оцінки перспектив розвитку регіонального ринку екологічно чистих 
продуктів було виділено критерії, що визначають споживацький вибір екологічно 
чистих товарів. 

    Найбільш вагомішими факторами, що впливають на пріоритети 
споживачів, являються:  

- відповідність продукції стандартам екологічно чистої продукції – 43 % 
опитаних; 

- рівень ціни – 12 % опитаних; 
- користь товару – 30 % опитаних; 
- репутація торгівельної марки – 13 % опитаних; 
- легкість здійснення покупки – 1 % опитаних; 
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- реклама – 1 % опитаних. 
В цілому пріоритети одеських споживачів слід охарактеризувати як 

маркетинговий «сигнал» для більш активного застосування екологічно чистих 
технологій, який має бути сприйнятий як вітчизняними виробниками, так і 
органами державної влади. 

Даючи відповідь на запитання: що є свідченням екологічної чистоти 
товарів, що купуються, респонденти різних вікових категорій та соціального 
становища віддають перевагу: 

- репутації торгової марки – 7 % опитаних; 
- відгуку колег, знайомих, родичів – 17 % опитаних; 
- рекомендаціям спеціалістів – 7 % опитаних; 
- висновкам органів державного контролю – 30 % опитаних; 
- готові прислухатися до результатів експрес-аналізу безпосереднього 

контролю при купівлі товару – 39 % опитаних. 
Більшість опитаних уважно читають дані, що вказані на упаковці (63 % 

респондентів), лише третина, а саме 33 % респондентів не завжди приділяють 
увагу вказаним даним, 20 % – взагалі на це не звертають уваги.  

Разом з тим, довіряють свідченням, вказаним на упаковці 23 % опитаних, 
при чому у даному питанні більш довірливішими можна вважати чоловіків (33 % 
опитаних чоловіків в цілому), особливо у віці від 45 років (60 % опитаних 
чоловіків у вказаному віці). Серед жінок, що довіряють свідченням, зазначеним на 
упаковках виробниками – лише 13 % опитаних жінок в цілому. Взагалі не 
довіряють свідченням, зазначеним на упаковці 37 % опитаних, іноді довіряють – 
40 % опитаних. 

На питання: чи згодні ви купувати екологічно чисту продукцію, усі із 
опитуваних жінок стовідсотково дали позитивну відповідь, а із загальної кількості 
опитуваних 7 % (як було встановлено – це чоловіки) зізнались, що вони не 
знають, що це таке. З даного опитування випливає висновок: жінки різного віку 
вимогливіші до якості їжі, віддаючи перевагу екологічно чистим продуктам. 
Також як і чоловіки віком від 25 до 44 років. Серед опитаних чоловіків, що 
підпадають до вікової категорії від 18 до 24 років та від 45 років і старше 80 % 
згодні купувати екологічну чисту продукцію, а 20 % не знають, що це таке. Ні 
один із респондентів не відмовився від купівлі екологічно чистої продукції.  

Таким чином, конкурентоспроможність продукції напряму залежить від її 
екологічності. Тому можна зробити висновок, що однією з вимог, яку українське 
суспільство очікує від сучасного бізнесу, є екологічність компанії по відношенню 
до оточуючого середовища та громади. 

Стійкий розвиток, як сучасна суспільно-економічна парадигма, включає в 
себе гармонійне сполучення економічних, соціальних та екологічних складових 
якості життя населення, орієнтацію мислення та дій кожного на збереження 
балансу між соціально-економічним розвитком та станом глобальної екосистеми. 
Для визначення того, як сьогодні підприємці харчової промисловості визначають 
пріоритети свого розвитку було проведено дослідження найважливіших чинників 
стійкого розвитку підприємства. Методом експертних оцінок визначено, що 
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найбільш вагомішим фактором при визначенні стійкого розвитку підприємства є 
економічний фактор (36 %), друге місце по значимості займає соціальний фактор 
(34 %), останнє місце – екологічний фактор (30 %).  

Проаналізовані чинники являються основою стійкого розвитку 
підприємства та є невід’ємною її частиною, значимість яких важко переоцінити. У 
відсотковому співвідношенні розрив між вказаними факторами  незначний, але 
все ж таки просліджується, що основою є економічний фактор, а вершиною – 
екологічний.  

З аналізу слід зробити висновок, що якщо підприємство матиме сильну 
основу, тобто економічний вектор буде добре розвинений, то відповідно і 
соціальний фактор (ядро), і екологічний (пік піраміди) будуть здоровими. 
Відповідно, чим кращі будуть показники по економічному фактору, тим кращі 
будуть показники і по соціальному та екологічному факторах, що дасть змогу 
підприємству конкурувати з іншими суб’єктами господарювання. Тобто слід 
розвивати економічну базу підприємства шляхом соціального задоволення 
покупців та екологічної безпеки підприємства, продукції, технологій, якими воно 
користується при виробництві своєї продукції, що призведе до підвищення 
конкурентоздатності підприємства.     

Під екологічними факторами слід розуміти заходи по охороні навколишньої 
середи, біологічно чисте виробництво продукції, умови виробництва, рівень 
ризику, гігієнічні фактори та інші. Серед найвагоміших екологічних факторів, що 
дають змогу підприємству достойно конкурувати з іншими є:  

- по-перше, виробництво біологічно чистої продукції, тобто без домішок, 
консервантів, виробництво з натуральної сировини (екологічно чистої) – 148 
балів; 

- по-друге, заходи по охороні навколишньої середи, на думку експертів, 
займають провідне місце серед чинників стійкого розвитку, що впливають на 
конкурентоспроможність підприємства – 138 балів; 

- по-третє, серед значимих соціальних факторів для визначення стійкості 
підприємства слід приділити увагу заходам по охороні здоров’я (149 балів). 

 Взагалі, результати експертних оцінок дуже тісно співпадають з 
проведеним опитуванням. Хоча економічний фактор є найбільш вагомим при 
визначенні стійкості підприємства, якщо при його розвитку та функціонуванні не 
будуть враховані два інші фактори, які становлять ядро та вершину піраміди, а 
саме: соціальний та екологічний, то такий однобокий розвиток призведе до краху 
даного суб’єкта господарювання при ситуації, що склалася нині, коли 
найважливішим для споживачів стала якість продукції, а не її дешевизна. Тобто, 
яке підприємство не піклуватиметься про високі екологічні показники, то 
економічні результати дадуться взнаки.  

У розвинених країнах держава виступає гарантом того, що споживачі 
отримають саме ту продукцію, характеристика якої вказана на упаковці, тобто 
ймовірність обману споживачів виробниками зводиться до мінімуму. В таких 
країнах передбачена сертифікація такої групи товарів. На території України діє 
Закон «Про якість та безпечність харчових продуктів та продовольчої сировини» 
[6], в якому зазначається, безпека харчових продуктів – це відсутність токсичного, 
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канцерогенного, мутагенного, алергенного чи іншого несприятливого для 
організму людини дії харчових продуктів при їх споживанні в загально прийнятій 
кількості, розмір яких встановлюється Міністерством охорони здоров’я України. 
Але усі перераховані параметри не являються свідоцтвом екологічної чистоти. 
Даний факт дає нам право сказати, що в Україні відсутня законодавча база, яка б 
регулювала процеси виробництва, виведення на ринок, маркування та 
сертифікації екологічно чистої продукції [4, с.124].   

На питання, які товари вітчизняного чи імпортного походження 
респонденти вважають більш екологічно чистими, віддали перевагу: 

- вітчизняним товарам – 76 %; 
- імпортним товарам – 10 %; 
- затрудняються відповісти – 14 % . 
Одесити, що віддали перевагу вітчизняним товарам саме тому, що вважають 

їх більш екологічно чистими у зв’язку з тим, що в імпортних товарах присутня 
велика кількість добавок і консервантів, при чому респонденти зазначають, що за 
кордоном більше уваги приділяють контролю та відповідності стандартам 
виробництва. Пов’язано,  це в першу чергу з тим, що в Україні відсутня 
законодавча база, що регулювала б виробництво екологічно чистих продуктів 
харчування, розвиток ринку екологічно чистих продуктів. Поняття «екологічно 
чистий товар» законом не визначено. 

Успішне функціонування сучасного підприємства харчової промисловості  
наряду з економічними, ринковими впливами пов’язане з екологічними ризиками 
та погрозами, або навпаки, шансами, пов’язаними з виробництвом екологічно 
чистої продукції. Тому менеджери повинні розуміти сутність сучасних 
екологічних проблем, що стоять перед суспільством, а також бути спроможними 
застосовувати економічно-управлінські методи для їхнього вирішення. 

У харчової промисловості вплив екологічних чинників сталого розвитку на 
конкурентоспроможність продукції є найбільш вагомим. Так, виходячи з 
результатів проведеного дослідження, слід зазначити, що практично усі 
потенційні покупці згодні придбати екологічно чисті товари, якщо ціна на них 
буде щонайменш на 10 % більше, ніж на продукцію, вирощену та виготовлену за 
традиційними технологіями. Найбільший інтерес до екологічно чистої продукції 
проявили жінки (93 %), особливо у віці від 45 років (100 %), а також чоловіки 
віком від 45 років і старше (100 %), що пов’язано з їх підвищеною турботою до 
здоров’я. Також було виявлено, що жінки є більш вимогливішими до якості 
продуктів харчування, а чоловіки – більш довірливішими. 

Відсутність законодавчої бази по екологічно чистим продуктам призводить 
до того, що компанії-виробники, намагаючись «рухатися у ногу з часом», вводять 
в оману споживачів, виробляючи товари не існуючої категорії. В результаті чого 
складається ситуація: і виробники, і споживачі готові до росту ринку екологічно 
чистих товарів, але маркування «екологічно чистий товар» не гарантує нічого. 

Подальший розвиток світового суспільства включає дотримання концепції 
сталого розвитку, що вимагає забезпечення сьогоднішніх постійно зростаючих 
потреб із збереженням такої ж можливості для майбутніх поколінь. Впровадження 
в життя цієї концепції потребує розроблення відповідного еколого-економічного 
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механізму, що забезпечив би виконання вимог усіма господарюючими суб'єктами 
як на мікро-, так і на макрорівні незалежно від рівня економічного розвитку 
країни. Кожне підприємство працює не відокремлено, а в певному екологічному 
та соціальному контексті. Тому, урахування усіх чинників сталого розвитку на 
мікроекономічному рівні надасть конкурентних переваг та підвищить 
конкурентоспроможність як продукції, так і підприємства. 
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5.3 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 
ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

У роботі розглядаються актуальні питання застосування економіко-
математичних методів для аналізу обсягу реалізації продукції підприємства як 
показника, що характеризує рівень конкурентоспроможності підприємства, а 
також його прогнозування в умовах сезонного характеру виробництва. Зокрема – 
це  індексний факторний метод, метод аналітичного вирівнювання, методи 
аналізу сезонних коливань. Надаються пропозиції щодо застосування методів, а 
також висновки та рекомендації до отриманих результатів. 

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні, посилення конкуренції, не 
виробництво визначає обсяг продажу продукції, а навпаки, можливий обсяг 
продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство може 
виготовляти лише ту продукцію і в такому обсязі, яку воно може реально 
реалізувати. Тому аналізу обсягів реалізації продукції на промислових 
підприємствах приділяється першочергова увага. Досягнення високого рівня 

363



 

управління підприємством та планування його розвитку в складних умовах ринку 
потребує використання економіко-математичних методів, у тому числі і методів 
моделювання,  прогнозування, індексного методу та інших.  

Для аналізу виробництва і реалізації продукції використовують систему 
методів, серед яких важливе місце займає факторний індексний аналіз. Як і будь-
який метод аналізу, індексний метод має свої недоліки, але він має й певні 
переваги перед іншими методами аналізу впливу чинників на результативний 
показник. Тому його проблематиці присвячується багато робіт. Наприклад, П.Г. 
Вашків відмічає, що «безсумнівною перевагою індексних систем є можливість 
визначити на їх основі абсолютні величини зміни результативного показника 
через фактори» [1, с.234]. Г.В. Ковалевський пропонує найбільш ефективний 
спосіб індексного факторного методу – спосіб розрахункових систем [2, с.23].  

Для підприємств, які мають сезонний характер виробництва, одним із 
важливих завдань є оцінка сезонних коливань, а також прогнозування показників 
їх діяльності з урахуванням даного фактора. Сезонні коливання відбуваються не 
лише у промисловості, а й у в багатьох інших сферах життєдіяльності, тому 
дослідження даного явища є актуальним. Так, І.М. Нікітіна, Л.О. Попова 
вивчають вплив сезонності на динаміку валового внутрішнього продукту [3, с.22], 
М.Т. Микитенко,  Н.І. Недашківська вивчають сезонні коливання у промисловості 
[4, с.90], М.В. Мазур доводить необхідність коригування індексу споживчих цін 
на сезонність [5, с.26].  

Широке використання економіко-математичних методів для аналізу 
показників діяльності підприємств викликає необхідність обґрунтування 
побудови тих чи інших моделей, урахування особливостей застосування методів 
моделювання для прогнозування показників на підприємствах із сезонним 
характером виробництва.  

У роботі пропонується об’єднання індексних моделей, які 
використовуються для аналізу результатів виробничої діяльності промислового 
підприємства (обсягу реалізації продукції), доводяться переваги побудованої 
моделі. На прикладі підприємства з сезонним характером діяльності ілюструється 
методика аналізу сезонних коливань та прогнозування виробничих показників з 
урахуванням цього фактора.  

Обсяг виробництва та реалізації продукції на підприємствах враховується як 
у натуральних, так і у вартісних одиницях. Основним вихідним методом обліку є 
натуральний, тобто облік продуктів у властивих їм фізичних одиницях 
вимірювання. Такий облік є необхідною основою для інших способів обліку 
продукції. Тому в рамках підприємства організовують суцільний облік продукції 
у натуральних вимірниках на основі облікової номенклатури – спеціального 
переліку усіх різновидів продукції [6, с.150]. Однак значення натурального 
методу обліку продукції цим не обмежується. Його дані характеризують обсяг 
виготовлених споживчих вартостей, пропорційність розвитку окремих 
виробництв і галузей, індустріальну міць країни, визначають її місце серед інших 
країн у виробництві найважливіших видів продукції. 
 Облік продукції у натуральних одиницях має певні обмеження. Він дає 
можливість характеризувати обсяг виробництва та реалізації лише конкретного 

364



 

виду або підвиду продукції, але не дозволяє одержати загальні підсумки обсягів 
різнорідної продукції внаслідок несумірності конкретних видів споживчих 
вартостей. 
 Єдиним методом, за допомогою якого можна одержувати загальні обсяги 
випуску, відвантаження і реалізації різних видів продукції, охоплювати єдиним 
показником продукти, що мають різний ступінь готовності, відображати зміни у 
рівні якості виробів, обчислювати єдині за змістом показники продукції по 
підприємствах, галузях і економіці країни у цілому, є вартісний метод обліку 
продукції. 
 Порівняння окремих видів продукції у вартісних одиницях можливе тому, 
що усі вони є продуктами праці, а ціна є грошовим вираженням упредметненої у 
товарі праці, показник величини вартості товару. 
 Найбільш повно витрати праці враховані в роздрібних цінах, а та їхня 
частина, що безпосередньо відноситься до виробництва промислової продукції, – 
в оптових цінах підприємств (собівартість виготовлення плюс прибуток 
підприємства-виробника), що і визначає переважне використання саме цих цін на 
промислових підприємствах. 

Обсяг продукції на промислових підприємствах у вартісному вираженні 
характеризується системою показників, серед яких показником, що відображає 
кінцевий результат роботи підприємства є саме реалізована продукція, оскільки  
врешті решт підприємство прагне отримати оцінку результатів своєї діяльності 
саме у вигляді коштів за реалізацію виготовленої продукції.  
 Обсяг реалізації пов’язує воєдино процеси виробництва і обертання, як 
своєрідний індикатор стану виробництва, суспільної корисності виготовленої 
продукції. Реалізація продукції – це ланка зв’язку між виробником і споживачем. 
Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить обсяг її 
виробництва, а також конкурентоспроможність підприємства.  

Показник обсягу реалізації продукції на підприємстві розраховується по-
різному залежно від виду обліку. У бухгалтерському обліку продукція вважається 
реалізованою у момент оформлення документів, незалежно від надходження 
платежів за неї, тобто це та продукція, яка відвантажена у звітному періоді. У 
податковому обліку для підприємств, що знаходяться на загальних умовах 
оподаткування, моментом реалізації продукції є перша подія: відвантаження 
продукції покупцеві або сплата ним за продукцію незалежно від того, коли вона 
була чи буде відвантажена. Для тих же підприємств, які є платниками єдиного 
податку, моментом реалізації продукції є виключно отримання коштів за 
продукцію. В управлінському обліку (для аналізу результатів діяльності 
підприємства) реалізованою, зазвичай, вважають сплачену покупцями продукцію. 

Реалізована продукція виробничого об’єднання, до якого входять самостійні 
підприємства, визначається як сума реалізованої продукції виробничих одиниць і 
самостійних підприємств. 

На обсяг реалізації продукції впливає безліч чинників (факторів).    
На промислових підприємствах для аналізу динаміки обсягу реалізації 

продукції (під реалізованою розуміють сплачену продукцію) та впливу на його 
формування факторів доцільно використовувати таку функціональну модель: 
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ВП
ВП
ТП

ТП
ВВП

ВВП
РПРП ⋅⋅⋅= ,,                                                                                            (1)  

 
де РП – обсяг реалізованої (сплаченої) продукції; 
    ВВП – обсяг відвантаженої продукції; 
    ТП – обсяг товарної продукції (продукції, призначеної для реалізації); 
    ВП – обсяг валової продукції (загальний обсяг усієї виготовленої продукції). 
  

Скорочено функціональну модель (1) можна записати у наступному вигляді: 
   

ВПКККРП ТВВр ⋅⋅⋅= ,,                                                                                                    (2)  
  

де РК  – коефіцієнт реалізації, який показує, скільки гривень реалізованої 
              продукції припадає у середньому на 1 грн. відвантаженої у даному періоді 
              продукції;     
    ВВК  – коефіцієнт відвантаження, який показує, скільки гривень відвантаженої 
              продукції припадає у середньому на 1 грн. виготовленої товарної 
              продукції;     
     ТК  – коефіцієнт товарності, який показує скільки гривень товарної продукції 
              припадає у середньому на 1 грн. виготовленої валової продукції.  
  

Чим більшим є коефіцієнт реалізації, тим швидше оплачується продукція, і, 
отже, краще працюють фінансові служби підприємства. Чим більшим є коефіцієнт 
відвантаження, тим швидше здійснюється відвантаження готової продукції, і, 
отже, краще працюють збутові служби підприємства. Чим більшим є коефіцієнт 
товарності, тим меншим є нагромадження нетоварних елементів валової 
продукції, отже, краще працюють служби внутрішньовиробничого оперативного 
планування підприємства.  
 Для аналізу впливу факторів на результативний показник в індексних 
моделях можна використовувати один із двох методів – метод виявлення 
ізольованого впливу чинників та метод ланцюгових підстановок. Обидва методи 
мають як позитивні, так і негативні риси. Багато економістів є прибічниками і 
того і іншого підходу.  

На наш погляд, досить обґрунтовану позицію відносно переваг 
використання методу ланцюгових підстановок дає Г.В. Ковалевський. Серед 
факторів-співмножників в індексних моделях він виділяє незалежні та залежні. У 
відповідності до цього для усунення викривленого впливу сторонніх факторів в 
агрегатних індексах незалежні фіксовані величини повинні закріплюватись на 
базисному рівні, а залежні – на звітному [2, с.25]. 

 У даному випадку доцільно використовувати саме метод ланцюгових 
підстановок, оскільки метод виявлення ізольованого впливу факторів дає систему 
співмножників, які досить складно пояснити.  

Використовуючи метод ланцюгових підстановок, обґрунтованою є така 
послідовність зміни факторів. Першим у моделі (2) повинен змінюватись 
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показник обсягу валової продукції, оскільки він є об’ємним, а далі – усі інші 
залежно від послідовності формування на виробництві: коефіцієнт товарності, 
коефіцієнт відвантаження, коефіцієнт реалізації. 

Одним із основних факторів, які впливають на обсяги виробництва 
продукції на підприємствах, є рівень продуктивності праці. На підприємствах для 
характеристики ефективності використання робочої сили у цілому та робочого 
часу зокрема розраховують систему показників продуктивності праці (виробітку 
продукції). Для категорії робітників розраховують середню годинну та середню 
денну продуктивність праці, а також середній рівень продуктивності праці за 
період. Під час розрахунку цих показників обсяг виготовленої продукції 
зіставляється з кількістю відпрацьованих за період людино-годин чи людино-днів 
або із середньообліковою чисельністю робітників.  

Для оцінки ефективності роботи усіх працівників підприємства у якості 
узагальнюючого показника використовують рівень продуктивності праці 
промислово-виробничого персоналу підприємства.  

Рівень цього показника формується під впливом багатьох факторів. Як один 
із інструментів його  аналізу використовується така функціональна модель 
зв’язку: 
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де .. годлюдТ − – кількість відпрацьованих робітниками у звітному періоді людино-
годин, 
     .. днлюдТ − – кількість відпрацьованих робітниками у звітному періоді людино-днів, 
         РТ  – середньооблікова чисельність робітників у звітному періоді, 
      ПВПТ  – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу 
                  підприємства у звітному періоді. 
  

Модель (3) можна навести і в такому вигляді: 
 

РПДГПВП dttqq ⋅⋅⋅= ,                                                    (4) 
 
де Гq  – середня годинна продуктивність праці (середній годинний виробіток)  
             одного робітника,  
     Дt  – середня фактична тривалість робочого дня,  
     Пt  – середня фактична тривалість робочого періоду, тобто кількість днів, 
             відпрацьованих у середньому одним робітником у звітному періоді, 
     Рd  – частка робітників у загальній чисельності промислово-виробничого 
             персоналу. 
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Кожен фактор у моделі (4) відіграє ключову роль і відображає ефективність 
використання робочого часу та оптимального співвідношення чисельності 
робітників та інших категорій працівників на підприємстві.  

Для аналізу впливу факторів на результативний показник в даному випадку 
також використовують метод ланцюгових підстановок. Послідовність їх зміни у 
моделі є такою: першим змінюється показник частки робітників у загальній 
чисельності промислово-виробничого персоналу, далі – інші фактори: середня 
фактична тривалість робочого періоду, середня фактична тривалість робочого 
дня, середній годинний виробіток одного робітника.  

Враховуючи те, що обидві розглянуті моделі (2), (4) відображають різні 
сторони діяльності підприємства, на наш погляд, для всебічного системного 
аналізу результатів роботи підприємства доцільно їх об’єднати. У цьому випадку 
виникає необхідність ввести у модель вихідний об’ємний фактор, який є 
визначальним у формуванні обсягу виробництва та реалізації продукції на 
підприємстві – середньооблікову чисельність промислово-виробничого 
персоналу. 

У результаті отримуємо наступну функціональну модель: 
 

ПВП
ПВП

Р

Р

днлюд

днлюд

годлюд

годлюд

Т
Т
Т

Т
Т

Т
Т

Т
ВП

ВП
ТП

ТП
ВВП

ВВП
РПРП ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −

−

−

−

..

..

..

..

.                       (5) 

  
Таке об’єднання надало моделі завершеного вигляду: вона всебічно відображає 
результати роботи підприємства і вихідним об’ємним фактором є чисельність 
промислово-виробничого персоналу. Модель (5) можна записати наступним 
чином: 
 

ПВПРПДГТВВР ТdttqКККРП ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= .                                       (6) 
 
Для використання індексного факторного методу в моделі (6) можна 

обґрунтовано навести послідовність зміни факторів: першим змінюється показник 
середньооблікової чисельність промислово-виробничого персоналу, як об’ємний 
показник, а далі – усі інші, а саме: частка робітників у загальній чисельності 
промислово-виробничого персоналу, середня фактична тривалість робочого 
періоду, середня фактична тривалість робочого дня, середній годинний виробіток 
одного робітника, коефіцієнти товарності, відвантаження та  реалізації продукції.  

Таким чином, абсолютні зміни обсягу реалізації продукції, пов’язані зі 
зміною кожного фактора, визначаються за формулами: 

 
)( 010000000 ВПВПВПPПДГТВВРТ ТТdttqКККРП

ПВП
−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Δ ; 

101000000 )( ПВПPPПДГТВВРd ТddttqКККРП
P

⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Δ ; 
110100000 )( ПВПPППДГТВВРt ТdtttqКККРП

П
⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅=Δ ; 

111010000 )( ПВПPПДДГТВВРt ТdtttqКККРП
Д

⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=Δ ;                                   

368



 

111101000 )( ПВПPПДГГТВВРq ТdttqqКККРП
Г

⋅⋅⋅⋅−⋅⋅⋅=Δ ;                              

111110100 )( ПВПPПДГТТВВРК ТdttqККККРП
Т

⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅=Δ ; 
111111010 )( ПВПPПДГТВВВВРК ТdttqККККРП

ВВ
⋅⋅⋅⋅⋅⋅−⋅=Δ ;  

111111101 )( ПВПPПДГТВВРРК ТdttqККККРП
Р

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−=Δ .                          (7)  
  

При використанні методу ланцюгових підстановок розподіл загального 
приросту за факторами у системі моделей (7) здійснюється без залишку, тобто 
сума факторних абсолютних приростів дорівнює загальному абсолютному 
приросту результативного показника. 

Запропонована модель дає можливість оцінити роботу значної частини 
категорій працівників та служб підприємства і виявити невикористані резерви. 
Так, наприклад, зменшення коефіцієнта реалізації свідчить про погіршення 
роботи фінансових служб підприємства, які зайняті питаннями своєчасної сплати 
відвантаженої продукції. Зменшення коефіцієнта товарності свідчить про 
погіршення роботи служб внутрішнього планування, що призводить до 
збільшення нетоварної частини виготовленої продукції. Зменшення коефіцієнта 
відвантаження – це результат поганої роботи збутових служб підприємства. 
Скорочення тривалості робочого дня і робочого періоду – результат поганої 
організації праці на підприємстві. 

Розглянемо аналіз динаміки обсягу реалізації продукції промислового 
підприємства на основі використання наведеної моделі. Вихідні дані та 
розрахункові показники наведено в табл. 1. 

 Таблиця 1 
Показники діяльності підприємства 

 
Показник 2008 р. 2009 р. 

1. Обсяг виготовленої (валової) продукції, тис. грн. 3123,4 4075,2 
2. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 2731,2 3612,4 
3. Обсяг відвантаженої продукції, тис. грн. 2573,7 3164,3 
4. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 2604,3 3278,5 
5. Коефіцієнт товарності 0,87443 0,88644 
6. Коефіцієнт відвантаження 0,94233 0,87596 
7. Коефіцієнт реалізації 1,01189 1,03609 
8. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого 
    персоналу, люд. 48 53 

9. Середньооблікова чисельність робітників, люд. 34 37 
10. Частка робітників у загальній чисельності промислово-
виробничого персоналу, % 70,8 69,8 

11. Загальні витрати робочого часу робітників, люд.-годин  62640 66907 
12. Середня фактична тривалість робочого дня, годин 7,8 7,9 
13. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за 
рік 236,2 228,9 

14. Середній годинний виробіток валової продукції одного 
робітника, грн.  49,86 60,91 
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 Результати роботи підприємства свідчать про те, що обсяг реалізованої 
продукції на підприємстві у 2009 р. порівняно з 2008 р. збільшився на 674,2 тис. 
грн. (3278,5 – 2604,3). 
 Підставивши у формули факторних приростів вихідні та розраховані 
показники, які наведено у табл. 1, отримуємо наступні результати: 
                  
                 0,271=Δ

ПВПТРП  тис. грн.,                           2,616=Δ
ГqРП  тис. грн., 

                 7,40−=Δ
PdРП  тис. грн.,                             5,46=Δ

ТК
РП   тис. грн., 

                 7,87−=Δ
Пt

РП  тис. грн.,                             7,242−=Δ
ВВКРП  тис. грн., 

                 2,35=Δ
ДtРП  тис. грн.,                               4,76=Δ

РК
РП  тис. грн. 

  
Сума факторних приростів дає загальний приріст обсягу реалізованої 

продукції. За результатами проведених розрахунків можна зробити наступні 
висновки. У 2009 р. порівняно з 2008 р. обсяг реалізованої продукції збільшився 
на 674,2 тис. грн. Це зростання відбулось в результаті збільшення середньої 
тривалості робочого  дня – на 35,2 тис. грн., підвищення середнього годинного 
виробітку робітників – на 616,2 тис. грн., збільшення коефіцієнта товарності – на 
46,5 тис. грн., збільшення коефіцієнта реалізації – на 76,4 тис. грн. А зменшення 
частки робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу 
підприємства призвело до зменшення обсягу реалізованої продукції на 40,7 тис. 
грн., скорочення середньої тривалості робочого періоду скоротило обсяг 
реалізації продукції на 87,7 тис. грн., зменшення коефіцієнта відвантаження – на 
242,7 тис. грн. 

Отже, керівництву підприємства слід звернути увагу на погіршення роботи  
тих служб, які зайняті збутом готової продукції (про це свідчить зменшення 
коефіцієнта відвантаження), а також приділити увагу організації праці робітників 
(зменшилась середня тривалість робочого періоду). Крім того, скоротилась частка 
робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, що також 
негативно вплинуло на кінцеві результати роботи підприємства. 

Якщо діяльність промислового підприємства має сезонний характер, то 
аналіз результатів його діяльності, а також планування виробничих показників 
значно ускладнюються, оскільки потрібно враховувати не лише стан ринку, 
наявність факторів виробництва, а й сезонний характер самого виробництва.  

Сезонні коливання притаманні підприємствам багатьох галузей 
промисловості. Найбільш виразно вони проявляються у переробній 
промисловості, енергетичній галузі та ін. Звичайно, що є доцільним здійснювати 
аналіз впливу даного чинника на результати роботи підприємства. Це дає 
можливість більш повно використовувати робочу силу та інші ресурси 
підприємства.  

Для аналізу сезонних коливань зазвичай розраховують індекси сезонності 
на основі осереднених значень аналізованого показника. Проте така методика 
«повністю відкидає можливість еволюції сезонного фактора, і тому вона є більш 
прийнятною для економічних рядів динаміки в стабільних економіках, ніж в 
перехідних» [7, с.24].  

370



 

Крім сезонних коливань, у більшості випадків, результати діяльності 
підприємств мають ще й певну тенденцію до зміни (зростання або зменшення), 
тому для їх аналізу необхідна нейтралізація еволюції тренду. Розрахунок індексів 
сезонності на основі використання трендових моделей дозволяє також 
здійснювати прогноз показників діяльності підприємства на перспективу з 
урахуванням сезонних коливань, що має неабияке значення для більш 
ефективного управління підприємством.  

Реалізацію даної методики розглянемо на прикладі підприємства, що 
займається газопостачанням. Логічно припустити, що на діяльність такого 
підприємства впливає сезонність. Вихідною інформацією слугують щоквартальні 
показники виручки від реалізації продукції (наданих послуг) підприємства за 
2007-2009 рр. 

Аналіз сезонних коливань і прогнозування здійснюється в декілька етапів.   
На першому етапі розраховуються індекси сезонності (сезонна хвиля) 

щоквартальних показників  виручки від реалізації продукції за 2007-2009 рр. 
методом співвідношення простих середніх величин: 

 

100
.
×=

заг

i
s Y

YI ,                                                       (8) 

 
де    iY  –  середні показники виручки від реалізації, які розраховуються  
                 для кожного кварталу за даними 3-х років; 
        .загY – середній показник виручки від реалізації, який розраховується  
                 за усіма вихідними даними.  

 
Результати розрахунків індексів сезонності на основі формули (8) наведені 

у табл. 2. 
Таблиця 2 

Розрахунок індексів сезонності виручки від реалізації продукції  
за 2007-2009 рр. 

 

Квартал 
Виручка від реалізації 
продукції, тис. грн. 

Усього за 3 роки, 
тис. грн. 

 

У середньому, 
тис. грн. 

 ( iY ) 

Індекси 
сезонності, 

% )( sI  2007 р. 2008 р. 2009 р. 
А 1 2 3 4=ст.1+ст.2+ст.3 5 = ст.4 : ст.3 6 
I 79775 53506 116365 249646 83215,3 113,4 
II 31413 105337 42556 179306 59768,7 81,4 
III 30814 78180 35855 144849 48283,0 65,8 
IV 111318 101348 94328 306994 102331,3 139,4 

Разом 253320 338371 289104 880795 =.загY 73399,6 – 
 
Як видно з табл. 2, найбільші значення індекси сезонності  приймають у I і 

IV кварталах, що пов’язано з високим рівнем споживанням газу в цей період. У II 
і III кварталах, навпаки, споживання газу знижується і середньо квартальні рівні 
для II і III кварталів значно нижчі від загального середнього квартального 
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показника, тому й індекси сезонності для цих кварталів мають значення менше 
100 %. 

За результатами розрахунків індексів сезонності побудуємо так звану 
сезонну хвилю аналізованого показника (рис. 1). 
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Рис. 1 – Сезонна хвиля виручки від реалізації продукції у 2007-2009 рр. 
 
Для здійснення подальшого прогнозу виручки від реалізації продукції з 

урахуванням сезонних коливань використаємо метод аналітичного вирівнювання 
за рівнянням прямої: 

 
taaYt 10

ˆ += ,                                                       (9) 
 
де   t  – порядковий номер кожного кварталу (фактор часу) за три суміжні роки. 

Параметри а0 і а1 моделі (9) знаходяться методом найменших квадратів. 
Після розрахунків нами отримано наступне рівняння тренда: 

 
.012,741583,73399ˆ tYt +=                                            (10) 

 
Підставляючи в рівняння (10) послідовно значення t, отримали теоретичний 

ряд показників виручки від реалізації продукції ( tŶ ). Результати розрахунків 
наведені у графі 2 табл. 3.  

Індекси сезонності (сезонна хвиля) визначаються як процентне 
співвідношення фактичних (емпіричних) та теоретичних (розрахованих на основі 
рівняння тренду) показників виручки від реалізації продукції (результати 
розрахунків наведені у графі 3 табл. 3). 
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Таблиця 3 
Розрахунок індексів сезонності виручки від реалізації продукції 

за 2007-2009 рр. на основі лінійного тренда (10) 
 

Рік, квартал 
Виручка від реалізації 
продукції, тис. грн. 

( tY ) 
tŶ  

Індекси 
сезонності, % 

)100ˆ( ×=
t

i
s Y

YI  

А Б 1 2 3 

2007 

I 79775 65248,5 122,3 
II 31413 66730,5 47,1 
III 30814 68212,5 45,2 
IV 111318 69694,5 159,7 

2008 

I 53506 71176,6 75,2 
II 105337 72658,6 144,9 
III 78180 74140,6 105,5 
IV 101348 75622,6 134,0 

2009 

I 116365 77104,6 150,9 
II 42556 78586,7 54,2 
III 35855 80068,7 44,8 
IV 94328 81550,7 115,7 

Усього 880795 880795 – 
 

На основі отриманої сезонної хвилі можна здійснити прогноз виручки від 
реалізації продукції. Для розрахунку прогнозних значень використовується 
модель, яка має наступний вигляд [1, c.210]: 

 
,t̂kt YIY ⋅=′                                                         (11) 

 
де   tY ′– прогнозна величина виручки від реалізації продукції в момент часу t; 
       Ik – середній індекс сезонності k-го кварталу; 
      tŶ  – оцінка  величини виручки від реалізації продукції в момент часу t. 

 
З певною ймовірністю можна стверджувати, що прогнозні значення 

виручки від реалізації продукції, розраховані на основі моделі (11), будуть 
відрізнятися від фактичних значень на величину, яка являє собою ширину 
інтервалу прогнозних значень аналізованого показника:  

 

 ,
n

t tε
σ
⋅                                                               (12) 

 
де    t – заданий коефіцієнт довіри, який гарантує з певною ймовірністю межі 
             прогнозу;  
     

tε
σ – середнє квадратичне відхилення випадкового компонента, що 

373



 

             розраховується за наступною формулою: 
1

2

−

Σ
=

n
t

t

ε
ε

σ
σ .                                                   

Ширину інтервалу прогнозних значень виручки від реалізації продукції за 
формулою (12) для кожного кварталу визначаємо з ймовірністю 0,954 (t = 2), яка є 
оптимальною для такого роду розрахунків.  

Крім того, визначимо середні (для кожного кварталу) індекси сезонності як 
прості середні арифметичні з індексів сезонності, наведених у графі 3 табл. 3. 
Результати розрахунків наведено у табл. 4.  

Таблиця 4 

Розрахунок випадкової величини 
n

t tε
σ
⋅  

Квартал 
Середній індекс 

сезонності  
Ik 

22 )ˆ( tt YY
t

−=εσ  
1

2

−
=

n
t

t

ε
ε

σ
σ  n

t tε
σ
⋅  

А 1 2 3 4 
I 1,161 2064648314,8 32129,8 37101,4 
II 0,821 3613414975,3 42505,4 49082,4 
III 0,652 3369815822,3 41047,6 47399,1 
IV 1,365 2557571352,7 35760,1 41293,4 

 
Розрахунок дисперсій 22 )ˆ( tt YY

t
−=εσ  здійснювався за даними табл. 3, після 

чого щоквартальні показники підсумовувались. Результати цих розрахунків 
наведені у графі 2 табл. 4. 

Після здійснення розрахунків середніх щоквартальних індексів сезонності 
(графа 1 таблиці 4) отримали моделі для прогнозу виручки від реалізації продукції 
в розрізі кварталів. 
 Модель для першого кварталу:     ItŶ  = 1,161(73399,583 + 741,012t). 
 Модель для другого кварталу:      IItŶ  = 0,821(73399,583 + 741,012t).              
 Модель для третього кварталу:    IIItŶ  = 0,652(73399,583 + 741,012t).            
(13)  
 Модель для четвертого кварталу: IVtŶ = 1,365(73399,583 + 741,012t). 

 
Межі прогнозних значень аналізованого показника знаходяться так: 

n
tYY

n
tY tt

ktktkt
εε σσ

⋅+≤≤⋅− +++
ˆˆ                                                (14) 

 
Визначимо прогнозний обсяг виручки від реалізації продукції підприємства 

для кожного кварталу 2010 р. за формулами (13), а також нижню і верхню межі 
прогнозу за формулою (14). Результати розрахунків наведено у табл. 5. 

Фактичні показники виручки від реалізації продукції за 2007-2009 рр. і 
прогноз на 2010 р. зображено на графіку (рис. 2). 
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Таблиця 5 
Прогноз виручки від реалізації продукції на 2010 р., тис. грн. 

 

Квартал Прогноз виручки  
від реалізації продукції на 2010 р. 

Нижня межа  
прогнозу 

Верхня межа  
прогнозу 

I 96401 59300 133502 
II 69387 20304 118469 
III 56070 8671 103469 
IV 119409 78115 160702 
 
У разі необхідності, якщо є достатня передісторія показника (вихідна 

інформація за 5-6 років), то можуть бути розраховані його прогнозні значення з 
урахуванням сезонних коливань не на один, а на два-три роки.  
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Рис. 2 – Виручка від реалізації продукції у 2007-2009 рр. і прогноз на 2010 р.  
 
Результати розрахунків дають підставу зробити висновок про те, що якщо 

збережеться сформована у 2007-2009 рр. тенденція сезонних коливань виручки 
від реалізації продукції підприємства, то можна очікувати, що у I кварталі 2010 р. 
вона  складе 96,4 млн. грн., у II кварталі 2010 р. – 69,4 млн. грн., у III кварталі 
2010 р. – 56,1 млн. грн., а у IV кварталі 2010 р. – 119,4 млн. грн.  

Поряд із запропонованими індексними моделями для аналізу показника 
обсягу реалізації продукції підприємства використовують й інші індексні моделі, 
а також моделі, що характеризують стохастичні зв’язки даного показника з 
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факторами, які на нього впливають. У кожному конкретному випадку обирають 
той чи інший метод, ту чи іншу модель залежно від поставлених завдань аналізу. 

Сезонний характер, який притаманний підприємствам багатьох галузей 
економіки, значно ускладнює аналіз їх діяльності та планування. Використання 
розглянутої методики дає можливість здійснювати прогнозування показників 
роботи таких підприємств, дозволяє спланувати більш ефективне використання 
усіх наявних ресурсів, а також спробувати зменшити сезонність шляхом 
проведення інших видів робіт у той час, коли сезонна хвиля йде вниз.  
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5.4 ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 
Можливість країни бути на вістрі технологічних нововведень визначає 

конкурентоспроможність її економіки в світі, забезпечує основу для економічної 
та політичної незалежності, забезпечує високі соціальні стандарти. Динаміка 
розвитку сучасного світового господарства вимагає від країн постійного, 
швидкого та істотного зростання  рівня продуктивності праці, яке можливе лише 
в умовах створення чи запозичення та впровадження новітніх технологій, випуску 
інноваційної продукції з високою доданою вартістю. Головне гасло всіх 
розвинених країн за останні десятиліття не змінилось і полягає в постійному 
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досягненні економічного зростання за рахунок підвищення продуктивності праці, 
яке в свою чергу базується на інноваціях у всіх сферах економіки. Тому інновації 
виступають основою розквіту економіки та запорукою подальшого прогресу. 

 На сьогодні для України першочерговим питанням є формування дієвої 
національної інноваційної системи, здатної зробити вітчизняні підприємстві 
здатними протистояти усім економічним, політичним та соціальним негараздам, а 
також використання глобалізаційних процесів й можливостей для доступу до 
найкращих надбань світової науки. Одним з інструментів національної 
інноваційної системи повинен стати трансфер технологій, як  передача 
систематизованих знань для випуску відповідної продукції, для застосування 
відповідного процесу чи надання відповідних послуг. 

В сучасному світі глобальної економіки міжнародний трансфер технологій 
та організації міжнародного співробітництва є базисним підґрунтям для підйому, 
стійкого зростання та розвитку вітчизняних підприємств.. 

Питання трансферу технологій в сучасній науці виступає як одне з 
найперспективніших та найактуальніших. Різні аспекти трансферу технологій 
висвітлювали в своїх працях багато як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. 
Найбільш визначні закордонні праці в цій сфері належать Х. Бремеру. П. 
Квінтасу, М. Портеру, Р. Фостеру. До російських вчених, які досліджували 
поняття «трансфер технологій», можна віднести В.В. Титова, О.А. Нагаєва, Г.Д. 
Ковальова, Н.М. Фонштейн, В.В. Меншикова. У вітчизняній економічній науці 
проблемою трансферу технологій займались Н.І. Чухрай, Л.І. Федулова, В.А. 
Денисюк, З.С. Варналій.  

Не зважаючи на досить детальний розгляд цієї тематики, залишаються 
відкритими питання створення цілісного та дієвого механізму трансферу 
технологій, адаптованого до специфічних українських умов. Потребує 
подальшого розгляду, осмислення, здійснення теоретичного дослідження та 
розробка практичних методів ефективного використання  трансферу технологій 
на рівні окремих підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності, як 
на внутрішньому, так ы зовнішньому ринках. 

Виходячи з актуальності та рівня розробки вищезазначених проблем, 
вважається за необхідне більш детальний розгляд та систематизування понять 
трансферу технологій, визначення видів та складових трансферу технологій, 
розгляд світового досвіду використання трансферу технологій та напрямків 
подальшого розвитку та шляхів реалізації в умовах вітчизняної економіки з метою 
підвищення конкурентних переваг підприємств України. 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 
безпрецедентним загостренням конкуренції в глобальному масштабі, яке 
супроводжується постійним зменшенням тривалості життєвого циклу товарів, 
високою мобільністю кадрів, збільшенням витрат на ДДКР, які іноді 
унеможливлюють інноваційний процес не лише на рівні окремого підприємства, 
галузі, а навіть на рівні держави.  

Глобалізація технологічного розвитку неминуче призводить до загострення 
між фірмової конкуренції в глобальному масштабі. В зв’язку з цим промислові 
організації та підприємства різних країн змушені орієнтуватися у процесі 
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організації виробництва на найкращі світові технічні рішення, адаптуючи їх до 
умов і потреб локальних ринків. Однак глобалізація скоріше надає можливість, а 
не виступає загрозою, вона спонукає країни постійно підвищувати якість 
продуктів та послуг, зменшувати витрати, вдосконалювати бізнес-процеси.  

Це створює потужні стимули для торгівлі технологіями й поглиблення 
міжнародної науково-технічної кооперації на принципах стратегічного 
партнерства. Тому трансфер технологій виявляється інструментом, здатним 
поширити найкращі технології, інформацію задля прикладного використання 
отриманих фундаментальних знань. 

На сьогодні не існує єдиного визначення категорії «трансферу технологій». 
Згідно чинного Закону України від 14.09.2006  № 143-V «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [1] трансфер технології 
трактується як передача технології, що оформляється шляхом укладення 
двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або 
юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються 
майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових. 

З.С. Варналій під трансфером технологій розуміє «міжнародний науково-
технологічний обмін, «впровадження у виробництво чужих інтелектуальних 
здобутків» [2, с.728]. 

На думку Л.І. Федулової, трансфер технологій – це передача 
систематичного знання про виробництво продукції, застосування процесу чи 
надання послуги [3, с.297]. 

Н.І. Чухрай трансфер технологій трактує як особливий вид комунікації, 
який передбачає застосування знань, їх цільове використання і вимагає 
узгоджених дій двох або більше індивідуумів або функціональних підрозділів, 
розділених культурними, структурними і/або організаційними бар’єрами [4, с.24]. 

О.П. Молчанова визначає трансфер технологій як «рух технологічних 
можливостей – зазвичай пакету артефактів, інформації, прав та послуг – від 
постачальника до потенційного споживача» [5, с.64].  

Найбільш всебічне та повне визначення поняття трансферу технологій дає     
В. Лукомський, як реальність сучасних взаємовідносин між наукою та 
промисловістю, знаннями та досвідом, технологічним процесом та продукцією, 
що виробляється; це створення умов, як на законодавчому, так і на 
організаційному рівні, для використання наукового та науково-технічного 
потенціалу державних науково-дослідних закладів в приватному секторі 
економіки, в сфері малого та середнього бізнесу. Окрім цього трансфер 
технологій – це процес комерціалізації інтелектуального продукту, результатів 
наукових досліджень та науково-технічних розробок, інтелектуальної власності 
до створення спільного з іноземними компаніями чи за їх замовленням нових 
технологій різноманітного призначення. Участь як в довго строкових 
(фундаментальних), так і в короткострокових (прикладних) науково-технічних 
проектах, спрямованих на задоволення потреб сучасного міжнародного ринку [6]. 

На нашу думку, трансфер технологій передбачає процес обміну навичками, 
досвідом, технологіями, методами й зразками виробництва та обладнанням між 
державою в особі уряду та іншими установами як вітчизняними, так і іноземними 
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з метою забезпечення науково-технічного прогресу для того, щоб зробити їх 
більш доступними для ширшого кола користувачів, які здатні сприяти їхньому 
подальшому розвитку та реалізації у формі нових продуктів, процесів, додатків, 
матеріалів чи послуг. 

Різноманітність трактувань категорії «трансферу технологій», свідчить про 
глибину та неоднозначність поняття та обумовлює різні підходи до її 
класифікації. За сферою розповсюдження прийнято виділяти три основних форми 
трансферу технологій [5, с.64]: 

1. Внутрішній трансфер, коли здійснюється передача технології від одного 
підрозділу організації іншому; 

2. Квазівнутрішній трансфер, тобто рух технології всередині альянсів, 
союзів, об’єднань самостійних юридичних осіб; 

3. Зовнішній трансфер – процес розповсюдження технології, в якому 
приймають участь незалежні розробники та споживачі технологій. 

В.П. Соловйов дає більш детальну класифікацію трансферу технологій: 
1. За сферою розповсюдження – міждержавний, міжрегіональний і 

регіональний, між- і внутрішньогалузевий, між- і внутрішньо-фірмовий; 
2. За типом передачі технології – комерційний і некомерційний, 

вертикальний (між головною і дочірньою фірмами) і горизонтальний 
(між незалежними фірмами); 

3. За змістом технологічних досягнень, що передаються – технічна 
передача в матеріалізованому виді і інформаційна у вигляді 
інтелектуального продукту (патенти, ліцензії, ноу-хау) [7, с.16]. 

Якщо перша ознака не потребує детальних пояснень, більш детально 
розглянемо другу ознаку класифікації.  

Комерційний трансфер обумовлює отримання винагороди власником 
технології у різних формах від споживача цієї технології. 

Головними формами комерційної передачі технології є: продаж технології в 
матеріалізованому виді, у формі апаратно-машинних засобів; продаж патентів; 
продаж ліцензій на запатентовані і незапатентовані види промислової власності 
(ноу-хау, секрети виробництва, технологічний досвід, технічну документацію); 
навчання фахівців, консалтинговий супровід, інжиніринг, експертиза, надання 
послуг з організації виробництва, маркетинг;науково-виробнича кооперація, 
спільне проведення НДДКР; прямі інвестиції в будівництво, реконструкцію, 
модернізацію виробництва підприємств і фірм:інвестиції в спільні підприємства, 
лізинг [7, с.17]. 

Комерційному трансферу технологій притаманні наступні риси: висока 
ступінь монополізації, яка підтримується існуючою системою охорони прав 
промислової власності; висока норма прибутковості, асиметричний розподіл на 
країни-імпортери (країни, які розвиваються) та держави, які одночасно є 
експортерами та імпортерами (розвинені країни); великий обсяг технологічного 
трансферу всередині транснаціональних корпорацій 

При міжнародному трансфері технологій юридичне оформлення 
комерційних відносин здійснюється шляхом укладення ліцензійних договорів, 
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угод про кооперацію, прямі інвестиції, створення спільних підприємств і філіалів 
фірм. 

Фінансування комерційного трансферу технологій може здійснюватися за 
рахунок: власних ресурсів чи позик у формі кредитів; роялті; послуг банків 
ризикового капіталу; біржі технологій; спільні підприємства 

Некомерційний трансфер частіше використовується в сфері наукових 
досліджень. Основний потік інформації про технології в «некомерційній» формі 
містить переважно відомості про результати фундаментальних досліджень, ділові 
ігри, наукові відкриття, запатентовані винаходи. Він зазвичай супроводжується 
невеликими витратами и здатний підтримуватися як з боку держави, так і на 
основі фірмових та особистих контактів. 

Об’єктами некомерційного трансферу технологій являються: вільна 
науково-технічна інформація (науково-технічна та учбова література, довідники, 
огляди, описання патентів, каталоги проспектів та ін.); міжнародні конференції, 
сесії, симпозіуми, виставки; навчання та стажування вчених та спеціалістів на 
безкоштовній основі на умовах паритетного відшкодування витрат сторонами. 

При вертикальному трансфері технологій інноваційний цикл 
зосереджується в одній організації з передачею результатів, які досягаються на 
окремих стадіях інноваційної діяльності від одного підрозділу іншому. Одночасно 
можливість використання даного методу досить обмежена, організація повинна в 
своїх руках зосереджувати всі відділи, виробництва та служби, або підприємство 
повинно розробляти та випускати вузький спектр досить специфічної продукції, 
яка не містить різнорідних складових частин. 

Горизонтальний метод представляє собою метод партнерства та кооперації, 
при якому головне підприємство виступає організатором інновацій, а функції по 
створенню та просуванню інноваційної продукції розподілені між іншими 
учасниками. 

Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності на сьогодні є 
головним завданням кожного окремого підприємств, в сумі які складають 
конкурентоспроможність держави загалом. Одним з головних факторів 
формування конкурентних переваг будь-якої фірми є рівень використання нею 
новітніх технологій. Саме за рахунок використання та впровадження новітніх 
технологій і досягається зростання економік розвинутих країн останні 
десятиріччя. Досвід провідних країн світу показує, що інтернаціоналізація та 
ефективний трансфер технологій в умовах економіки знань є основним фактором 
розвитку організацій, не менш важливим, ніж інвестиції, трудові ресурси та 
технологічна база. 

Так, за даними офіційної статистики, загальна кількість придбаних нових 
технологій в Україні за період з 2000-2007 рр. склала 5633 [9] (див. рис. 1). 

При цьому, результати власних досліджень і розробок за останні 7 років 
складають у середньому 13,6 % (764 технології) від загальної питомої ваги 
отриманих технологій, що є вкрай низьким для країни, яка декларує інноваційний 
шлях розвитку та перехід до 5-го і 6-го технологічних укладів. 
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Рис. 1 – Динаміка загальної кількості придбаних нових технологій в Україні за 
2000-2007 рр. 

 
Отримання ліцензій склало 6 % (334), що свідчить про вкрай низький рівень 

розуміння важливості захисту власних винаходів. Лізинг технологій склав 0,3 % 
(16), тобто є взагалі майже не використовуваним інструментом. Угоди ж на 
придбання технологій склали 15,3 % (859 одиниць), на придбання устаткування 
44,5 % (2504), разом – понад 59,8 % загального обсягу отриманих технологій, що 
свідчить про певну залежність України від імпорту технологій.  

Така динаміка призвела до того, що Україна займає 72-е місце в рейтингу 
глобальної конкурентоспроможності 2008-2009 рр. із загальним балом  4,09 (з 134 
країн, що увійшли до цього звіту). За минулий рік Україна поліпшила свій 
рейтинг всього на одну позицію. Якщо цей результат порівняти з вибіркою країн 
за 2007–2008 рр., то прогрес України становитиме два пункти. У порівнянні з 
попереднім звітом можна констатувати, що Україна продемонструвала 
малопомітний прогрес у рейтингу. Загальна оцінка конкурентоспроможності 
економіки зросла на 0,11 бала (для порівняння в 2007-2008 рр. загальна оцінка 
України знизилася на 0,05 бала). Однак, збільшення загального балу не 
позначилося на динаміці країни в рейтингу індексу глобальної конкуренції. Це 
говорить про те, що більшість країн, що зна-ходяться вище або нижче України у 
рейтингу, прогресували в 2008-2009 рр. швидше або з таким само успіхом. Така 
ситуація вимагає від країни та кожного окремого підприємства негайних заходів 
щодо активізації та поліпшення рівня їх конкурентоспроможності.  

Згідно думок провідних науковців [1; 7; 10], для пострадянських країн існує 
два шляхи технологічного прогресу і, як наслідок, підвищення 
конкурентоздатності національних виробників: екзогенний та ендогенний. 
Ендогенний шлях – це здійснення технологічних змін  зусиллями вітчизняних 
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науковців та техніків на власній території. Під екзогенним – запозичення та 
комерційне придбання технологій та технологомістких продуктів.  

Екзогенний напрямок розвитку економіки полягає в придбанні ліцензій, 
ноу-хау провідних компаній на відомі технології, види продукції, торгові марки та 
ін. і є достатньо простим. Позитивний бік такого підходу полягає в тому, що 
відпрацьовані на практиці технології, які відповідають світовим стандартам якості 
та мають великі маркетингові переваги, на фоні особливостей національного 
ринку надають вітчизняним підприємствам істотні переваги перед іноземними 
конкурентами за рахунок більш дешевої сировини, енергії та вартості трудових 
ресурсів. Це в свою чергу робить можливим завдяки іноземним технологіям 
зробити конкурентоспроможною продукцію не лише на внутрішньому ринку, а й 
на світовому. Однак у більшості випадків, підприємства будуть змушені 
реалізовувати продукцію лише на внутрішньому ринку, оскільки дана технологія 
на світовому ринку набуває рис «традиційної», другосортної, а не інноваційної.  

Проте, на користь такого шляху розвитку інноваційного процесу в Україні 
встає З.С. Варналій, який стверджує, що країна таким чином буде здатна подолати 
технологічне відставання від розвинених країн світу, яке виникло внаслідок того, 
що перебуваючи у складі СРСР вона «пропустила цілий етап науково-технічної 
революції, не зреагувала належним чином на бурхливий розвиток мікро-
електроніки, біотехнології, енерго- та ресурсозбереження. А саме вони сьогодні 
значною мірою визначають продукційні можливості, конкуренто-спроможність 
країн та їхньої продукції» [2, с.729].  

Ендогенний шлях розвитку економіки орієнтується переважно на власні 
можливості та досягнення. Даний шлях розвитку спирається на власний науково-
технічний потенціал, і на нашу думку, є більш перспективним напрямком ніж 
екзогенний, але його реалізація пов’язана з багатьма проблемами та перепонами. 
По-перше, цей потенціал у більшості випадків залишається незатребуваним 
вітчизняними підприємствами. Це пов’язане з тим, що готових до промислового 
використання технологій мало, а купувати результати НДДКР на ранніх стадіях 
інноваційного циклу вони не можуть собі дозволити через величезний ступінь 
ризику, нестачу коштів та нерозвиненість венчурного фінансування.  

Тому при вирішенні питання, яким шляхом повинні йти вітчизняні 
підприємства, доцільно було б вивчити досвід розвинених країн, які пройшли цей 
шлях і досягли значних успіхів. Кожна країна має свої власні відмінності як в 
інноваційних системах, так і в організації трансферу технологій. 

У США ідея більше широкого застосування різних механізмів передачі 
технологій для підвищення конкурентоспроможності промисловості одержала 
визнання як у різних органах виконавчої влади федерального рівня й штатів, так і 
серед законодавців, у наукового співтовариства й керівників багатьох 
промислових компаній. Завдяки цьому за останні роки склалася і продовжує 
вдосконалюватися розвинена інфраструктура передачі технологій у масштабах 
держави. Основні елементи цієї інфраструктури характеризуються наступним. 

До 1980 р. результати НДДКР, фінансованих з держбюджету, були 
федеральною власністю. Це не створювало у вчених і інженерів, що працюють у 
державних лабораторіях або одержують фінансову підтримку від держави, 
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особливої зацікавленості в комерційному застосуванні отриманих знань. 
Загострення конкуренції на світовому ринку й погіршення торговельного балансу 
країни змусили конгрес піти на зміну чинного законодавства й прийняти ряд 
нових федеральних законів. 

Велике значення для регулювання передачі технологій мало прийняття 
закону Bayh-Dole Act, що надав університетам, безприбутковим організаціям і 
фірмам малого бізнесу право передавати ліцензії на комерційне використання 
винаходів, зроблених у ході досліджень при фінансовій підтримці уряду, 
промисловим компаніям. 

Практично одночасно був прийнятий закон (Stevenson-Wydler Act), 
спрямований на активізацію участі федеральних лабораторій у процесах науково-
технічної кооперації із промисловістю, головним чином за рахунок поширення 
інформації про отримані в них наукові результати. 

Важливу роль у залученні дрібних і середніх фірм у процес передачі нових 
технологій відіграв закон 1982 р. про інноваційні дослідження (Small Business 
Innovation Research Act). Він ініціював спеціальну програму, що забезпечила 
виділення всіма федеральними відомствами з річним бюджетом на НДДКР понад 
100 млн. дол. не менше 1,25 % цього бюджету на проведення досліджень і 
розробок установами малого бізнесу. Механізми передачі технологій малому 
бізнесу одержали подальше законодавче підкріплення в 1992 р. (Small Business 
Technology Transfer Act). 

Велике значення для прискорення процесів передачі технологій мав закон 
1984 р. про кооперативні дослідження (Соореrаtive Research Act), що вивів за 
рамки дії антитрестовського законодавства створення на доконкурентних стадіях 
НДДКР науково-дослідних консорціумів за участю промислових компаній і 
університетів. 

У подальшому набули чинності два додаткові нормативні акти — про 
передачу технологій (Federal Technology Transfer Act, 1986) і про національну 
конкуренто-спроможність (National Competitiveness Act, 1989). Перший стосувався 
в основному федеральних лабораторій, що перебувають в оперативному управлінні 
уряду, другий – державних лабораторій під керуванням неурядових контрактерів 
(університетів і промислових фірм). Ці закони визначили, зокрема, порядок 
укладання відповідних ліцензійних угод і поділу роялті. Вони забезпечили 
промисловим компаніям правові гарантії на використання інтелектуальної 
власності, що виникає в результаті угод про кооперативні дослідження з 
федеральними лабораторіями, і дали останнім право на роялті від практичного 
застосування їхніх винаходів, створених у рамках подібних угод. Тим самим було 
відкрите зелене світло для проведення спільних проектів НДДКР промисловими 
фірмами й фінансованими з бюджету лабораторіями. 

Слід відзначити й закон 1988 р. про торгівлю й співробітництво (Omnibus 
Trade & Competitiveness Act), що регламентував порядок здійснення програм 
передачі технологій під егідою міністерства торгівлі США. Зокрема, було створено 
Національний інститут стандартів і технологій. На початку 90-х років сформовано 
Національну мережу передачі технологій, що складалася з головного національного 
й декількох регіональних центрів, розташованих у різних частинах країни. Загальне 
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керівництво роботою здійснювало Національне агентство з дослідження космічного 
простору. У завдання Національного центру передачі технологій входило 
забезпечення доступу промислових фірм до федеральних науково-технічних і 
технологічних ресурсів, а також ознайомлення з механізмами передачі технологій і 
навчання їхньому практичному застосуванню. 

Усі наведені заходи сприяли помітній активізації діяльності по передачі 
технологій на всіх рівнях. Позитивні результати проявилися у збільшенні поданих 
заявок на винаходи за участю федеральних лабораторій, росту кількості виданих на них 
патентів і підвищенні видатків приватного сектору на підтримку наукових досліджень 
в університетах. 

У Великобританії загальну схему передачі технологій було сформовано до 
початку 90-х років через створення консорціумів (клубів) промислових компаній, 
освітніх установ і наукових лабораторій для проведення спільних досліджень на до 
конкурентних стадіях НДДКР. У той час міністерство торгівлі й промисловості 
надавало підтримку понад 100 подібних установ у різних областях техніки й нових 
технологій (від квантової електроніки до біотехнології). Основними завданнями 
подібних організаційних структур стали установлення зв'язків між університетами, 
науковими лабораторіями й зацікавленими промисловими компаніями, а також 
поширення інформації про нові перспективні технології. 

Поряд з цим було створено мережу структур – технологічних брокерів, що 
виступають посередниками між продавцями й покупцями нових технологічних 
розробок. Найбільшою структурою такого роду була «Британська технологічна 
група», створена в 1981 р. як державна організація на засадах самоокупності і 
приватизована за особливою схемою в 1992 р. Основна сфера її діяльності – 
сприяння передачі нових перспективних ідей і розробок з університетів, 
політехнікумів і різних дослідницьких установ державного сектора в промисловість 
на основі продажу ліцензій. Серед напрямів діяльності – проведення експертиз 
економічної значимості пропозицій учених, фінансування на комерційній основі 
найбільш перспективних інноваційних проектів, здійснення патентування за 
кордоном винаходів англійських фахівців і захист у Великобританії закордонної 
інтелектуальної власності. 

Для передачі у промисловість нових розробок, здійснених у рамках здійснення 
програм міністерства оборони, створено спеціальну компанію «Підприємство 
оборонних технологій». Засновниками виступили міністерство оборони й 
консорціум фірм, до якого увійшли інвестори венчурного капіталу й технологічних 
брокерів. Робота компанії будується за принципом асоціації або клубу промислових 
компаній, зацікавлених в одержанні доступу до розробок учених і інженерів 
міністерства оборони. 

Крім зазначеного, окремі служби по передачі технологій утворені при 
міністерствах промисловості й технологій, сільського господарства, продовольства 
й рибальства, енергетики, транспорту. 

У Німеччині до мережі технологічних посередників між лабораторіями й 
компаніями входять різні наукові товариства й спільні дослідницькі асоціації 
промисловості. їхня діяльність фінансується за рахунок субсидій федерального 
уряду й доходів від виконання контрактних досліджень. Головним завданням 
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товариств є сприяння впровадженню в промисловість нових технологій і 
виконання досліджень загальнонаціонального значення (наприклад, в сфері 
охорони навколишнього середовища й енергозбереження). Активну участь в 
організації передачі технологій приймають місцеві органи влади, у першу чергу 
уряди земель, шляхом створення наукових парків і інноваційних центрів. 

У Франції в рамках реалізації національної технологічної політики в 1983 р. у 
Національному центрі наукових досліджень був створений підрозділ, 
відповідальний за практичне використання отриманих результатів з використанням 
широкого спектру заходів і стимулів для забезпечення більш ефективного 
співробітництва вчених і промислових підприємств. Проте його діяльність виявилася 
неефективною. Згідно з новим підходом було створено спільні лабораторії з 
промисловими компаніями на принципах рівноправного партнерства, де вчені 
проводили дослідження, а представники промисловості відповідали за розробки і 
їхнє впровадження. Фінансування таких досліджень здійснювалося спільно 
державою і фірмами. Поряд з цим, як і у Німеччині, центральною і місцевою владою 
приділяється багато уваги створенню наукових парків (технополісів). Із середини 
80-х років минулого століття в країні існує розгалужена мережа спеціалізованих 
регіональних центрів інновацій і передачі технологій, що організують спільну 
роботу всіх учасників даного процесу на регіональному рівні. З середини 90-х років 
провідними суб'єктами освоєння нововведень стали великі й середні підприємства 
змішаних форм власності, а також малі приватні підприємства науково-технічної 
сфери. 

В Польщі перші центри по підтримці інноваційного підприємництва були 
створені по західних зразках з метою трансферу технологій, інкубації інноваційних 
фірм, розробки й випуску нових продукції й технологій. Однак незабаром 
пріоритетним напрямком у цьому виді діяльності стало створення нових робочих 
місць і поліпшення умов роботи МСП. Моніторинг розвитку інфраструктури 
підприємництва й трансферу технологій показав, що до початку 2000 року в Польщі 
було створено 273 центра в сфері освіти й консультування, фінансової допомоги, 
трансферу технологій і послуг для МСП, у тому числі – і інноваційних. Серед них 
147 центрів підтримки підприємництва; 23 центра трансферу технологій; 51 фонд 
позик і гарантій; 49 бізнес-інкубаторів і технологічних центрів, три технологічних 
парки. 

Окрім використання досвіду вищезазначених країн вітчизняні підприємства 
можуть скористатися й іншими методами отримання доступу до іноземних 
технологій: реверсивне (зворотне) проектування, виробництво на базі справжньої, 
незапозиченої технології та створення заводів «під ключ» [5, с.68].  

Реверсивне проектування (англ. reverse engineering) – дослідження деякого 
пристрою чи програми з метою розуміння принципів роботи досліджуваного 
об'єкту. Найчастіше використовується з метою створення об'єкту, за 
функціональністю аналогічного досліджуваному, але без точного копіювання 
його функцій. Активно використовується японськими компаніями. Головними 
етапами даного методу є: демонтаж інноваційної продукції; вивчення того, як 
вона працює, як зроблена; розробка вдосконаленої версії цієї продукції чи продаж 
під власною назвою. 
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Виробництво на основі оригінальної технології (OEM – original equipment 
manufacture) – це метод зовнішнього трансферу технологій, який широко 
використовується при виробництві побутової електроніки, особливо в Кореї, 
Тайвані, Сінгапурі. При цьому методі міжнародного трансферу технологій 
місцева фірма виробляє кінцеву продукцію згідно специфікації іноземної 
компанії-замовника, в ролі якої виступає велика японська чи американська 
компанія. Потім іноземна фірма продає продукцію під власним іменем. При 
цьому іноземна компанія, як правило, бере участь у виборі обладнання, навчанні 
технологічного та управлінського персоналу, що призводить до тісного та 
довгострокового співробітництва. Однак необхідно відзначити декілька недоліків, 
які притаманні даному методу. Місцева фірма на правах молодшого партнеру 
підпорядковується і залежить від технології, компонентної бази чи маркетингових 
каналів головної компанії, яка диктує жорсткі умови. Тому місцева компанія 
позбавлена доступу до видів діяльності та ланок вартісного ланцюга після 
власного виробництва, а тому не може розвивати свій досвід в сфері маркетингу 
на міжнародних ринках, не може розвивати власну торгову марку. 

Створення заводів «під ключ» зазвичай включає зовнішній трансфер 
складних, комплексних виробничих технологій. При цьому іноземна фірма, як 
правило, несе відповідальність за управління проектом, відбір іноземних та 
місцевих постачальників, навчання менеджерів та технічного персоналу 
підприємства. 

Таким чином, трансфер технологій полягає в регулюванні  взаємовідносин 
між наукою та промисловістю, знаннями та досвідом, технологічним процесом та 
продукцією, що виробляється. Цей механізм інноваційного процесу створює 
умови для використання наукового та науково-дослідницького  потенціалу в 
приватному секторі економіки, в сфері малого та середнього бізнесу, як на 
законодавчому, так і на організаційному рівнях. Трансфер технологій дозволяє 
покращити позиції та структуру присутності на міжнародному ринку не 
адміністративним шляхом впливаючи на структуру виробництва товарів та послуг 
національних підприємств, а використовуючи ринковий підхід до комерціалізації 
наукових розробок. Тому для вітчизняних підприємств розвиток трансферу 
технологій може стати кроком на шляху реструктуризації їх діяльності та 
переорієнтації на інноваційний розвиток з метою підвищення конкуренто-
спроможності, як на локальному, так і на світовому ринках.  

Проведений аналіз свідчить про досить низький ступінь використання 
трансферу технологій задля активізації інноваційного процесу на українських 
підприємствах. За відсутності якісних зрушень у стратегії інновацій та 
інтенсивного розвитку трансферу технологій, за найсприятливішим сценарієм, 
навіть в разі реального зростання ВВП у 5-6 % на рік, у 2010 р. рівень ВВП на 
душу населення зможе максимально збільшитись лише до 3,5-4 тис. дол. США. 
Тоді як у країнах ЄС цей показник у середньому вже складає 35 тис. дол. Наявні 
резерви так званої факторної конкурентоспроможності (дешева робоча сила і 
традиційний експорт товарів із низькою доданою вартістю) або вже вичерпали 
себе, або вичерпаються у середньостроковій перспективі. 
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Подолання зазначених негативних тенденцій вимагає задіяти чинники 
інституційного характеру – вдосконалення законодавчої бази в області трансферу 
технологій та розробки державної політики в сфері комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності, активізацію розвитку інфраструктури українського 
ринку технологій шляхом формування основних ринкових механізмів і залучення 
підприємств до роботи з існуючою інтелектуальною власністю. 

Щоб забезпечити ефективне використання науково-технологічного і 
інтелектуального потенціалу України шляхом трансферу технологій у 
виробництво конкурентоспроможної та якісної продукції необхідні заходи як на 
макро-, так і на мікрорівні. 

Сформувати за участю державного фінансування національну систему 
трансферу технологій, важливими ланками якої мають стати регіональні центри 
трансферу технологій та центри науково-технічної та економічної інформації, на 
основі яких необхідно найближчим часом сформувати національну 
інфраструктуру, використовуючи вже існуючі підприємства як вузлові. Вже 
функціонує три такі регіональні центри: Київський; Львівський та Харківський. 

Створити інфраструктуру трансферу технологій, у тому числі підрозділи з 
питань трансферу технологій та продовжити створення центрів трансферу 
технологій на національному та регіональному рівнях. Її елементом може стати 
розробка і впровадження інтегрованої бази даних щодо попиту та пропозиції 
трансферу технологій в Україні та створення механізму поповнення цієї бази з 
різних джерел: існуючих локальних, відомчих та регіональних баз даних, 
каталогів, конкурсів, виставок-презентацій, спеціалізованих видань, журналів, 
Інтернет-сайтів. Складовою національної інфраструктури трансферу технологій 
мають стати спеціально створені консультативні комісії з питання аудиту 
трансферу технологій, оскільки при вирішенні питання щодо експорту технології 
важливо оцінити її конкурентоспроможність. 

З метою створення стратегічних альянсів з найбільшими зарубіжними 
операторами ринку технологій необхідною є інтеграція українських учасників 
ринку технологій у відповідні європейські структури, що дозволить отримати 
доступ до баз даних, бірж, фондів венчурного капіталу та до інших 
інформаційних та фінансових ресурсів та надасть значні переваги при оформленні 
ліцензійних контрактів та міжнародних патентів. 

На державному рівні забезпечити умови для активної розробки новітніх 
технологій в Україні та умови для їх представлення як об’єктів міжнародного 
технологічного трансферу через виконання таких заходів: активізації розвитку 
інфраструктури інноваційного процесу; залучення приватних українських і 
закордонних інвестицій в інноваційну сферу; створенню умов для збільшення 
кількості учасників трансферу технологій. 

З метою формування попиту на новітні технології необхідно розвивати в 
Україні сучасну національну індустрію венчурного капіталу шляхом 
найшвидшого формування державної програми і розробки концепції розвитку 
сектора венчурного капіталу, забезпечення законодавчого регулювання 
венчурного виробництва. Актуальним є пошук закордонних венчурних фондів та 
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бізнес-янголів для виготовлення кінцевого продукту з використанням розробленої 
технології. 

Для виходу на якісно інший рівень розвитку національного трансферу 
технологій необхідно формувати сприятливі умови для інноваційної діяльності 
бізнесу, заохочувати світових лідерів у галузі високих технологій до приходу в 
Україну, створювати інструменти трансферту технологій, забезпечити наявність 
професійного менеджменту. Результатом розробки новітніх технологій має стати 
завоювання конкурентних позицій у перспективних секторах ринку, підвищення 
ефективності участі України у світових ринках технологій. 
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