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The article is devoted to the issue of crony capitalism system in the different countries of the 
world. Globalization and technological boom increase the income gap of different segments of the 
population. The main reason of economic inequalities in many countries of the world is the strong 
links between government officials and business structures. The new type of economic system which 
is called crony capitalism undermines the centuries–old tenets of a free market economy. The article 
provides the systematization of all negative effects of this type of economic system in the world. 

Keywords: economic system, crony capitalism, e-government, corruption, oligarchs, shadow 
economy.

Стаття присвячена проблемам кланово-капіталістичної системи в різних країнах сві-
ту. Глобалізація і технологічний бум збільшують розрив у доходах різних верств населен-
ня. Основною причиною економічної нерівності в багатьох країнах світу є існування тісних 
зв'язків між урядовими чиновниками та бізнес-структурами. Новий тип економічної сис-
теми – клановий капіталізм, підриває багатовікові принципи вільної ринкової економіки.  
У статті систематизовані негативні наслідки цього типу економічної системи у світі. 

Ключові слова: економічна система, клановий капіталізм, електронний уряд, корупція, 
олігархи, тіньова економіка.

Статья посвящена проблемам кланово-капиталистической системы в разных странах 
мира. Глобализация и технологический бум увеличивают разрыв в доходах разных слоев 
населения. Основной причиной экономического неравенства во многих странах мира 
является существование тесных связей между правительственными чиновниками и бизнес-
структурами. Новый тип экономической системы – клановый капитализм, подрывает 
многовековые принципы свободной рыночной экономики. В статье систематизированы 
негативные последствия этого типа экономической системы в мире. 

Ключевые слова: экономическая система, клановый капитализм, электронное 
правительство, коррупция, олигархи, теневая экономика. 

The actuality of the issue. Merger of 
bureaucracy with business structures has 
placed this problem as one of the most 
urgent issues at present. Globalization 

and technological boom only increase the 
income gap of different segments of the 
population. Also, we are living in the age 
of plutocracy. It is especially noticeable in 
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comparison welfare of the uppermost lay-
ers of the population and all the rest. The 
most obvious examples of this fact are the 
USA and the UK, but this is a global phe-
nomenon, peculiar to communist China, 
post-communist Ukraine and Russia, India 
and Canada. We see it even in such favor-
able democratic countries like Sweden, 
Finland and Germany. 

The main reason of all economic 
inequalities is the strong links between 
government officials and transnational 
corporations. The last one has enormous 
resources of influence on people’s social 
and business life in the country. Today the 
main problem of all economic activity in the 
world is new type of system, which is called 
crony capitalism, undermines the centu-
ries-old tenets of a free market economy

Analysis of publications. Theoreti-
cal groundings of crony capitalism system 
were broadly studied by M. Booth, J. Davis, 
V. Gelman, S. Gregg, L. Kosals, H. Levis, 
G. Sharafutdinova, J. Stiglitz, K. Strassel 
and others. Scientific problems of crony-
ism in post-soviet Russia were the subject 
of multiple principle researches of L. Kos-
als, G. Sharafutdinova [8; 13]. The hierar-
chy and the vertical of power in Russian 
crony capitalism system were investigated 
by V. Gelman [6]. The factors of influence 
of crony capitalism and corruption on the 
socio-economic development of Ukraine 
were analyzed by O. Dlugopol’s’kyi, S. Laz-
arenko, J. Nadeau [5; 9; 11]. The American 
style of cronyism was considered in the 
numerous works of such economic ana-
lysts as M. Booth, G. Davis, H. Levis, J. Sti-
glitz and others [1; 4; 7; 10; 14; 15; 16]. Still 
there is a rising actuality of systematization 
of all negative effects and consequences of 
this type of economic system in the world. 

The purpose of the article is to deter-
mine the salient features and economic 
consequences of crony capitalism in the 
different countries of the world. Moreover, 
it is necessary to find a reasonable balance 
between the government and business 
structures.

The main material of the research. 
Crony capitalism is a term describing an 
economy in where success in business 
depends on close relationships between 
business people and government officials 
[3]. Obviously it includes businesses who 
lobby governments and legislators for 

exemptions, monopolies, subsidies, access 
to “no-bid” contracts, price-controls, bail-
outs, tariff-protection, preferential tax-treat-
ment, and access to government-provided 
credit at below-market interest-rates.

The main features of cronyism between 
entrepreneurs and government officials are 
similar in all parts of the world. In surpris-
ingly little time, all the bonds of trust and 
cooperation nurtured by the free price sys-
tem become frayed or just disintegrate. 
The way that businesses and investors can 
make money in this type of system is by 
getting the government to rig markets in 
their favour – by erecting barriers to entry 
to restrict competition, by providing them 
with cheap credit or by allowing them to use 
their political connections to grab contracts 
and other privileges. These gains are not 
the fruit of value-adding economic activity. 
Rather than helping to grow the economy, 
they often merely redistribute wealth. 

There have been far too many exam-
ples of this kind of behavior in recent years 
in the West, in Russia, in Latin America 
and in the most other parts of the world. 
Tragically, that world economic system 
has been moving away from commercial 
relationships and becoming ever more 
politicized.

Remarkably, the most developed and 
economic active countries have become 
the most affected by crony capitalism. They 
are populated with lawyers, lobbyists, con-
tractors and others who derive their income 
from doing deals with politicians. Cronyism 
has been an important element of cap-
italism everywhere, but the relationship 
between cronyism, business, and politics 
and cronyism’s effect on development vary 
greatly from nation to nation. 

Unlike in a free market capitalist system, 
under crony capitalism it is more often prof-
itable for businesses to spend resources 
lobbying legislators for monopoly status; 
noncompetitive bidding or contracts; modi-
fications of tax penalties; deductions, claw-
backs, or phase-outs handouts in the form 
of grants, loans, or tax advantages, and 
protections against competition in order to 
increase their profits.

What public officials want from private 
interests are: campaign contributions; 
direct campaign assistance, indirect cam-
paign assistance; assistance with “mes-
saging” money (illegal if a bribe, but not 
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necessarily in other cases, e.g. assistance 
with a loan or access to a “sweetheart” 
investment); support from “foundations” 
related to campaign contributors, regula-
tory fees to support agency jobs; jobs for 
friends, constituents, or eventually them-
selves; travel, entertainment, other “free-
bies”; power, control, and deference. The 
alliances and relationships formed between 
public officials and private interests may 
be counter-intuitive. A company may give 
more campaign money to a potentially hos-
tile legislator than to a friendly one, in order 
to forestall trouble.

All these crony capitalist deals not only 
introduce lying, cheating, and corruption 
into the economic system. From a purely 
economic point of view, they also interfere 
with free economic prices and profits, the 
signals on which any economy relies. The 
result is economic chaos as well as corrup-
tion. Hobbled prices, linked to growing cor-
ruption, are enough to destroy any econ-
omy. Nor is it possible to restrain corruption 
without allowing truthful, unfettered prices. 
Oystein Dahle, a Norwegian businessman, 
perceptively noted that “the Soviet Union 
collapsed because it would not allow prices 
to tell the economic truth” [10, p. 105].

In recent years, the cronyism between 
corporations and government has 
increased. A major example of crony capi-
talism is The United States of America. The 
U.S. economy is rife with inefficient inter-
ventions–laws, regulations, taxes and sub-
sidies that lead to inefficient markets. Many 
government regulations choke off entirely 
legal avenues of potential bank profits. The 
banking bailout is example of cronyism 
and corporate welfare. The poor lending 
practices of banks were undoubtedly part 
of the cause of the Great Recession. But 
banks, as well as government-sponsored 
enterprises such as Fannie Mae and Fred-
die Mac, were under tremendous pressure 
to make loans to unqualified borrowers [4]. 
Another reason is that crony capitalism is 
directly linked to the policies of the ruling 
elite: the reduction of taxes, the regulation 
of the financial sector, privatization, weak 
legal protection of trade unions. All this cre-
ates a system where the most of the reve-
nue goes to the top. 

For example, post-Soviet countries. 
Where all political changes are made so 
that they may go into the hands of a group 

of "friends", not really taking into account 
the interests of all the others. The crony 
capitalism in New Russia was born after 
the collapse of the USSR. New Russian 
businessmen who had close links with 
government during privatization period in 
1991-1998 want to get the best factories 
and industries of post-soviet country. From 
their turn guaranteed the government their 
political support in the run up to the pres-
idential election scheduled for the sum-
mer of 1996. In this way the Tyumen Oil 
Company (TNK) passed into the hands of 
Alfa Bank headed by Mikhail Fridman; the 
YUKOS oil company became the prop-
erty of Menatep Bank, headed by Mikhail 
Khodorkovsky and Sibneft was transferred 
to a holding company controlled by Boris 
Berezovsky [6, p. 56].

But in the beginning of 21st century 
Russian government tried to do the long-
term and diverse reform against corruption 
and influence of oligarchs in Russia. How-
ever it didn't help. All problems in different 
sectors of economy of Russian Federation 
were found in 2008, during the financial 
crisis. About how, after the deepest finan-
cial crisis since the great depression hard 
to rebuild the banking system we can see 
now. Or about how it is difficult to make 
international corporations, including those 
whose conditional motto is "do no harm" 
to pay taxes at least approximately to the 
extent, that of the middle class.

Moreover, crony capitalism can exist in 
different economic systems like socialism, 
communism and mixed economy and so 
on. The great example can be Asian tiger. 
China is the ultimate crony capitalist state. 
It’s leaders have sought to “manage” the 
reemergence of China onto the world stage, 
and in the process may have managed 
themselves right into a deep recession as 
only central planners can do. All the banks 
in China are run by members of the Chi-
nese Communist Party as are the biggest 
Chinese firms outside of banking. Invest-
ments by foreign companies are tightly reg-
ulated and foreign companies are regularly 
shaken down by various means [2].

However, there is one more country in 
the center of Europe, where national econ-
omy is also affected by crony capitalism. 
Ukraine is the post-Soviet country which is 
trying to struggle with the problem of crony-
ism during last decades. But the problem 
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is really big. The influence of such type of 
economic system is presented in all sec-
tors of national economy. For instance, 
Ukraine’s oligarchs are a force to be reck-
oned with. Though less notorious than their 
Russian counterparts, Ukraine’s billion-
aires together command a greater share 
of their country’s wealth than their Russian 
counterparts. The wealth of only a dozen 
Ukrainian oligarchs makes up roughly one-
fifth of the country’s GDP. Having, for the 
most part, made their fortunes in the law-
less transition period between Soviet and 
capitalist economies, these oligarchs thrive 
in the shadows, far away from the rule of 
law [11; 12]. Also, when crony capitalism 
dominates it is always the high level of 
shadow economy, which is also harmful to 
the development of market relations. As a 
result, about half of the GDP of Ukraine was 
"eaten" by shadow economy [9, p. 7-9]. 

Unfortunately, the e-government and 
the e-services are poorly developed in 
Ukraine, which contributes to corruption 
and abuse of power. Ukrainians some-
times have to wait for obtaining a permit 
or important documents for months, while 
in other countries these services or docu-
ments can be issued to get throughout the 
day. As a result, investors being aware of 
the high level of corruption and bureau-
cracy in Ukraine do not seem to be eager 
to invest in the national economy, thus 
making the country an outsider on the ease 
of doing business and the development 
of e-government. This consequently may 
adversely affect the image of the country 
as a whole. Therefore, to make the eco-
nomic breakthrough of doing business and 
ease of service, the introduction of e-gov-
ernment is more relevant than ever. 

Today, after the Revolution in 2013-
2014 Ukraine has a unique chance to 
change country from crony-capitalism 
state to liberal democracy state with 
developed institutes and strong middle 
class. One of the most important things 
which the Ukrainians must do in order to 
be wealthy nation is to reduce the influ-
ence of government on their economic, 
social life and to build transparent and 
independent machine which will provide 
services and useful information. So, there 
are some steps which must make our gov-
ernment and Ukrainians in order to create 
really transparency e-government.

First of all, a unified concept of e-gov 
should be developed and approved. Also 
the creators have to describe a particular 
path of development, to take into account 
the different experiences of other countries, 
norms, directives and regulations of Euro-
pean Union and with the introduction of dig-
ital technology at the state level. Secondly, 
to create a single authority with extended 
powers, which will be able to coordinate 
the process of implementation of this con-
cept and achieve real results. Furthermore, 
the financial side of implementation e-gov-
ernment must be solved at the beginning 
of creating such important system. Employ-
ees who will be responsible for the devel-
opment of e-government, procurement of 
high quality equipment, servers and main-
tenance of the entire system should receive 
higher salaries. This will ensure that the 
government will not develop cyber-corrup-
tion, cyber-crime and would not undermine 
the national security of the country. Finally, 
one of the most important aspects: it is the 
attraction of highly qualified programmers, 
who will create a highly secure govern-
ment network. In many countries these fac-
tors have built a transparent, efficient and 
secure e-government system.

Conclusion. It is widely agreed that 
crony capitalism generates significant eco-
nomic rents, which result in a misalloca-
tion of resources and lower incentives for 
wealth creation. In addition, the corruption 
that accompanies cronyism constitutes a 
considerable impediment to growth and 
development. The most damaging aspect 
of crony capitalism is its tendency to dis-
courage equitable distribution of resources 
and income at a time when such traits are 
central to economic success. Crony capital-
ism promotes monopolization of economy, 
the growth of social injustice and inequal-
ity, creating obstacles for development of 
entrepreneurship, degradation of healthy 
competition and provokes corruption.

There are one of the two opposing 
solutions that have been put forth to pre-
vent crony capitalism. That solution is to 
increase government regulation of busi-
nesses. Opponents of this option how-
ever point out that large corporations and 
the politically well-connected have too 
much influence on the legislative process 
because, more often than not, the politi-
cians and government bureaucrats involved 
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in that process are not able to withstand 
that influence. The second solution to truly 
stifle the mechanisms of crony capitalism 
is to remove the ability of the government 
to hand out favors and create transparency 
and openness in government spending. It 
is necessary to prevent corruption by using 
of effective anticorruption practices of the 
world countries. These measures will lead 
to a more transparent and equitable dis-
tribution of income that helps to improve 

the welfare of the population and increase 
the rating of the country in many respects, 
including the ease of doing business. Thus, 
in the absence of crony capitalism, the 
economy is based on free market economy 
and as a result it leads to more competitive 
ability. Until this problem has a tendency 
to increase. In near future we will have 
more questions and discussion of solving 
this problem because crony capitalism will 
become a global problem.
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У статті проаналізовані передумови розробки методики оцінки ефективності впро-
вадження електронного урядування. Систематизовані фактори, які обумовлюють необ-
хідність кількісної оцінки впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток 
національної економіки. Систематизовані фактори, які необхідно використовувати для 
вимірювання ефективності виконання програм електронного уряду.

Ключові слова: е-уряд, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), ефективність.

В статье проанализированы предпосылки разработки методики оценки эффективно-
сти внедрения электронного правления. Систематизированы факторы, обуславливаю-
щие необходимость количественной оценки влияния информационно-коммуникационных 
технологий на развитие национальной экономики. Систематизированы факторы, ко-
торые необходимо использовать для измерения эффективности выполнения программ 
электронного правительства.

Ключевые слова: е-правительство, информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), эффективность.

The article analyzes the background of the development of methods for assessing the 
effectiveness of implementation of e-governance. Systematized the factors that necessitated 
quantify the impact of ICT on the development of the national economy. Systematized the factors 
that should be used to measure the effectiveness of the e-government programs.

Keywords: e-government, Information and Communication Technology (ICT) efficieness.

Постановка проблеми. Перетво-
рення світового співтовариства у нову 
формацію на основі інформаційно-кому-
нікаційних технологій обумовило впрова-
дження програм створення електронного 
уряду національних економік світу. В 
основі реалізації програми е-урядування 
необхідно покласти принцип ефектив-
ності як раціональне співвідношення між 

витратами на створення інформаційної 
системи «Електронний уряд» і цільо-
вими ефектами, досягнутими завдяки її 
функціонуванню, причому вони можуть 
мати не тільки економічний, але й соці-
альний характер, направлений на покра-
щення суспільного добробуту.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Існуючі наукові розробки 
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у напрямку вдосконалення й впрова-
дження інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) та формування елек-
тронного уряду можна умовно поділити 
на декілька напрямків. Впровадження 
е-уряду в контексті реформ державного 
управління України розглянуто в роботах 
О. Янковського, М. Полатайко, Я. Мерило 
[1, 2, 3]. Економічний аспект функціону-
вання «сітьової економіки» проведено 
в роботах С. І. Парінова, Т. І. Яковлевої 
[4]. Формування та реалізація будь-якого 
проекту неможливе без врахування його 
економічної ефективності. Проте, даний 
аналіз проводиться не систематизовано, 
стосовно окремих елементів та суб’єктів 
реалізації програми е-уряду. Відсутність 
комплексного підходу до обґрунтування 
економічної ефективності впровадження 
електронного уряду в кожній конкретній 
країні, утруднює практику виконання 
таких обґрунтувань.

В даній роботі розглядається еконо-
мічний аспект впровадження електро-
нного уряду в Україні як інструменту 
демократизації економічного життя сус-
пільства. 

Постановка завдання. Обґрунту-
вання необхідності комплексного під-
ходу до оцінки економічної ефектив-
ності впровадження електронного уряду 
з врахуванням накопиченого світового 
досвіду вимагає вирішення наступних 
завдань:

- аналіз існуючих наукових розробок 
стосовно проблеми створення електро-
нного уряду;

- розгляд теоретичних засад оцінки 
впливу ІКТ на економічний розвиток;

- обґрунтування необхідності кількіс-
ної оцінки впливу ІКТ на розвиток націо-
нальної економіки;

- систематизація факторів, які необ-
хідно використовувати при вимірювання 
результативності та ефективності вико-
нання програм електронного уряду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Необхідність кількісної оцінки 
впливу ІКТ на розвиток країни обумов-
лена наступними факторами:

– сучасний підхід не здатний вимі-
ряти обсяг виробництва інформаційного 
сектора, що займає все більшу частку в 
економіці розвинених країн;

– існуючі макроекономічні показники 
не враховують вигоди від застосування 

інформаційних ресурсів, пов'язаної з 
більш високою якістю продуктів, зруч-
ністю та більш якісним обслуговуванням 
споживачів, скороченням часу на здій-
снення деяких операцій; 

– проблема вартісної невизначе-
ності інформації приводить до недо-
оцінки позитивних зовнішніх ефектів, що 
виникають у сфері виробництва та спо-
живання інформації;

– віддаючи пріоритет вартісним 
показникам макроекономічного розви-
тку неможливо відбити та ранжирувати 
досягнення суспільства в галузі нових 
постіндустріальних цінностей – свобода, 
здоров'я, ступінь задоволеності працею, 
прагнення до самореалізації та особис-
тісного росту та інші;

– реалізація програм по створенню 
е-уряду у різних країнах потребує між-
народного співставлення досягнень 
в галузі інформатизації. Цей процес 
частково відображає Індекс готовності 
до електронного уряду, розробле-
ний ООН, але до його складу не вхо-
дить показник ефективності реалізації 
даних програм.

Міжнародне співставлення ступеню 
реалізації програм з розбудови е-уряду 
відображає Індекс готовності електро-
нного уряду (United Nations Е-Government 
Readiness Index), який раз у два роки 
публікується Департаментом з економіч-
них та соціальних питань ООН. В 2014 
році перше місце у світі по готовності 
до електронного уряду знову зайняла 
Корея з індексом готовності 0,95. На дру-
гому місці виявилася Австралія (0,91), на 
третьому – Сінгапур (0,907). В 2014 році 
Україна зайняла 87-е місце (0,503) серед 
193 країн світу, пропустивши вперед такі 
близькі нам по економічному розвитку 
держави як: Болгарія (73 місце), Чехія 
(53), Словаччина (51), Чорногорія (45), 
Польща (42), Угорщина (39), Казахстан 
(28), Росія (27) і Естонія (15). [5].

Існує тісний зв'язок між Індексом 
готовності е-уряду та рівнем конкурен-
тоспроможності. Країни з найбільш 
розвиненим сектором ІКТ володіють і 
найбільш високим рівнем конкуренто-
спроможності, оскільки інформаційні 
технології підвищують ефективність еко-
номіки в довгостроковій перспективі.

Спираючись на досвід країн, що 
успішно реалізують програми по ство-
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ренню електронного уряду, можна виді-
лити наступні необхідні кроки:

1. Створення організації, відповідаль-
ної за реалізацію електронного уряду. 
При цьому, держава повинна забезпе-
чити ще на етапі планування публічне 
обговорення всіх IT-проектів, їхньої архі-
тектури. 

2. Розробити струнку законодавчу 
базу, що регулює відносини в сфері 
електронного уряду. Відповідно, у всіх 
країнах, що застосовують перераховані 
вище моделі прийняті закони, що стосу-
ються:

– електронних цифрових підписів; 
– електронної торгівлі;
– захисту даних; 
– державних замовлень.
3. Провести реінжиніринг процесів 

взаємодії як усередині уряду, так і на 
рівні взаємодії державних установ з біз-
несом і громадянами:

– організація електронного докумен-
тообігу усередині уряду;

– максимальне переведення в елек-
тронну форму взаємин держави та 
цивільного суспільства;

– використання мережі Інтернет 
для організації інтерактивного зв'язку та 
встановлення ефективного зворотного 
зв'язку влади з населенням;

– формування діалогічної за фор-
мою комунікації, що забезпечує контр-
оль за управлінською діяльністю уряду 
як у процесі прийняття рішень, так і в 
їхній реалізації.

4. Створити загальнонаціональну 
«шину» обміну даних, що включає:

– об'єднання державних реєстрів; 
– трансформація загальнонаціо-

нальної інфраструктури передачі даних 
і доступу до Інтернету.

5. Реалізувати основні електронні 
сервіси на підставах:

– спрощення інформаційних серві-
сів; 

– виключення дублюючих та над-
лишкових рівнів урядового управління; 

– полегшення пошуку інформації 
та одержання послуг від федерального 
уряду для громадян, підприємців, урядо-
вих і федеральних службовців; 

– націленість урядових структур на 
швидке задоволення потреб громадян. 

Крім створення системи е-уряду, й 
прискорення розвитку е-комерції Дер-

жавна програма повинна включати ство-
рення системи е-здоров’я, е-освіти; роз-
будову інтелектуально насичених систем 
транспорту загального користування і 
створення електронних систем сприяння 
захисту природного середовища. 

Реальний рівень інформатизації 
держави залежить не тільки від можли-
востей державного бюджету, але й від 
персональної зацікавленості держслуж-
бовців, бізнесу та громадян. В реалізації 
програми «Електронна Україна» акценти 
можна змістити з бюджетного фінансу-
вання та урядової розробки відповідних 
сервісів на активну співпрацю з бізне-
сом, з галузевою спільнотою, з неуря-
довими громадськими, дослідницькими, 
науковими організаціями. Українські реа-
лії вимагають іншого підходу. Головне 
завдання адаптації концепції е-уряду 
до сучасних потреб України Використо-
вуючи наявні ресурси, Україна повинна 
зробити впровадження досягнень з ІКТ 
швидко й ефективно.

Зростаюча потреба у вимірювання 
показників ефективності впровадження 
програм е-уряду та характеристик сту-
пеня його відповідальності світовим 
стандартам потребує складних і бага-
тобічних досліджень, спрямованих на 
визначення відносної цінності різних про-
грам е-уряду. Для доказу ефективності 
ініціатив необхідне проведення великого 
аналізу витрат реалізації кожної альтер-
нативи (включаючи альтернативу – «не 
робити нічого»), аналіз задоволення 
основної мети програми та загальних 
зисків від програми. Не слід упускати 
можливості об'єднання зусиль різних 
відомств, оскільки інформатизація будь-
яких процесів має мультиплікативний 
ефект: інформаційні блага від реалізації 
програми розподіляються усередині сус-
пільства між різними користувачами та у 
різних виробничих процесах, при цьому 
вони накопичуються та створюють нові 
інформаційні блага. 

Пріоритетним способом вимірювання 
результативності та ефективності вико-
нання програм е-уряду складається в 
оцінці досягнення поставлених цілей, 
по-перше, щодо самих цих програм і, 
по-друге, щодо цілей відомств, що стали 
ініціаторами цих програм.

Уряди розвинених країн, а також 
регіональні органи влади застосовують 
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кілька методів оцінки ініціатив у сфері 
е-уряду. До їхнього числа відносяться:

– аналіз чистої приведеної вартості 
та внутрішньої норми прибутковості;

– визначення прибутку на інвестова-
ний капітал;

– оцінка ступеня задоволення корис-
тувачів;

– швидкість обігу коштів;
– оцінювання та зіставлення ефек-

тивних практик.
Такий вид аналізу допускає фінан-

сування програм, які характеризуються 
високим ступенем витрат, за рахунок 
балансування тими програмами, що 
надають високий рівень переваг щодо 
витрат на їхню реалізацію. Однієї з важ-
ливих характеристик у цьому аналізі є 
відношення сукупного ризику до серед-
ніх очікуваних доходів по всіх інвестиціях 
певного портфеля. Управління ризиками 
є частиною таких досліджень.

Надання державою послуг за допомо-
гою використання сучасних технологій 
має прямий позитивний ефект. Напри-
клад, у Канаді за підсумками 2004 року 
подача документа за допомогою он-лайн 
сервісу в середньому для організації 
обходилася вдвічі дешевше, ніж при орга-
нізації взаємодії через традиційні канали 
(20 дол. замість 40 дол.). Впровадження 
служби планування службових поїздок у 
Німеччині призвело до 15% економії всіх 
транспортних витрат і до 50-відсоткової 
економії адміністративних витрат. Окрім 
цього, на регіональному і місцевому рів-
нях відбувається додаткова економія 
витрат. Федеральний уряд США щорічно 
робить у кіберпросторі 4 млн. угод по 
закупівлі товарів і послуг на суму не 
менш 17 млрд. доларів. 75% австралій-
ців платять прибутковий податок через 
Інтернет. Мобільні Інтернет-кафе нада-
ють доступ в Інтернет і до електронної 
пошти жителям сільських районів.

Економічний ефект від впровадження 
програм е-уряду, переважно, має непря-
мий характер, тобто такий, що не має 
безпосереднього грошового виміру. 
Навіть стосунки держави із приватним 
сектором мають на увазі не тільки при-
дбання товарів і послуг. Їх ціль – поси-
лення конкурентоспроможності країни, 
збереження довіри інвесторів і підпри-
ємців, підтримка малого бізнесу та клю-
чових галузей промисловості, забезпе-

чення чесної конкуренції та створення 
робочих місць.

Такий непрямий позитивний ефект 
впровадження е-уряду може спостері-
гатися у податковій системі. Можливості 
сплати податків через Інтернет дозво-
лили країнам Центральної Азії та Схід-
ної Європи скоротити час для сплати 
податків на 220 годин і кількість подат-
кових платежів – на 25 одиниць за раху-
нок можливості сплати податків через 
Інтернет. При цьому сукупне податкове 
навантаження скоротилося на 15,7% [6]. 
Переймання досвіду у цій сфері є край 
необхідним для країни. Хоча за резуль-
татами 2014 р. Україна покращила свої 
позиції, перемістившись у рейтингу країн 
за рівнем простоти податкової системи зі 
181 на 176 позицію (при скорочені часу, 
що витрачається сплату податків зі 492 
до 390 год. на рік, а податкової ставки з 
55,4 % до 54,9 % [7]), але все одно подат-
кова система України потребує негайної 
реформації, в тому шляхом переходу до 
звітності он-лайн.

Жорсткість контролю над діяльністю 
державного апарата дозволить істотно 
знизити рівень корупції на всіх рівнях. 
Так, за даними Transparency International 
Україна займає 142 місце зі 175 пози-
цій за індексом сприйняття корупції 
Corruption Perceptions Index) [8]. За 
умови впровадження е-уряду, прийняття 
рішень державними службами буде 
мати публічний характер. Таким чином, у 
випадку реалізації всіх вищевикладених 
принципів відбудеться вдосконалення 
державного апарата й підвищення ефек-
тивності його роботи.

Вагомим є істотне скорочення штату 
чиновників та підвищення вимог до їхньої 
роботи. З одного боку, тут проявляється 
тенденція інформаційного суспільства, 
коли вимоги до професійної компетенції 
громадян істотно підвищуються, з іншого 
боку, для здійснення діяльності електро-
нного уряду великий штат чиновників 
просто не потрібний.

Завдяки впровадженню інформа-
ційно-комунікативних технологій модер-
нізуються не тільки економічна, але й 
науково-освітня, оздоровча та культурна 
сфери.

Співробітники, які будуть відпові-
дати за розвиток електронного уряду, 
закупівлю високоякісного обладнання, 
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серверів і підтримку всієї системи, 
повинні отримувати більш високу заро-
бітну плату. Це буде гарантувати, що 
уряд не буде розвивати кібер-корупцію, 
кібер-злочинность і не буде підривати 
національну безпеку країни. В нашому 
випадку, гроші для створення такої сис-
теми пропонує надати Європейський 
Союз і США. Нарешті, одним з найбільш 
важливих аспектів є залучення високок-
валіфікованих програмістів, які будуть 
створювати добре захищену мережу 
уряду. Мотивація у вигляді великої зарп-
лати і кар'єрного просування дійсно 
працює. У багатьох країнах ці фактори 
створили прозору, ефективну і безпечну 
систему електронного уряду.

Загальні витрати та зиски при реалі-
зації програми е-уряду можна система-

тизувати у наступному вигляді (рис. 1).
Для оцінки економічного ефекту 

можна скористатися двома підходами: 
підхід, який застосовується для оцінки 
впливу науково-технічного прогресу на 
довгострокову макроекономічну дина-
міку («залишок Солоу») [9] та створення 
комплексного індексу з підрахунку інтер-
нет-економіки. 

Задача створення комплексної сис-
теми індикаторів виміру ступеня розви-
тку ІКТ у різних країнах світу та методо-
логії її практичного застосування почала 
формулюватися наприкінці 1990-х рр. На 
теперішній час існують два підходи, що 
ілюструють міжнародний досвід – індекс 
готовності країн світу до використання 
е-уряду, сформований ООН і систему 
індикаторів для виміру рівня розвитку 
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Рис. 1. Систематизація витрат та зисків при реалізації програми е-уряду
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е-уряду в країнах Європейського Союзу. 
Індекс ООН готовності країн до електро-
нного уряду складається із трьох вихід-
них індексів (підіндексів) – підіндекс роз-
витку урядових веб-сайтів (Web Measure 
Index), телекомунікаційної інфраструк-
тури (Telecommunication Infrastructure 
Index) і людського капіталу (Human 
Capital Index). 

Європейська система розрахунку 
індикаторів була схвалена Радою міні-
стрів ЄС в листопаді 2000 р. Цей список 
включав тільки три індикатори, що мають 
відношення до електронного уряду: 
частка базових послуг, доступних в 
онлайновом режимі; використання насе-
ленням урядових онлайновых послуг 
для одержання інформації або заповне-
ння електронних форм; частка держав-
них закупівель, що може бути виконана в 
онлайновом режимі. Дана система інди-
каторів дозволяють представити в уза-
гальненому виді ступінь удосконалення 
онлайновых електронних послуг у краї-
нах Євросоюзу, але також не дає можли-
вості розрахунку економічному ефекту. 

Система оцінки за допомогою індика-
торів може бути застосована при виве-
дені загального індексу економічної 
ефективності реалізації програм е-уряду. 
Однак головний акцент при створенні 
даного загального індексу необхідно 
робити на економічній складовій з вра-
хуванням витрат та зисків проекту. 

Для визначення економічної ефек-
тивності через систему індикаторів 
можна застосовувати наступні дані. За 
оцінками компанії McKinsey [10], лише 
один напрямок – доведення охоплення 
мобільним зв'язком населення країн, що 
розвиваються, до рівня розвинених – 
забезпечить збільшення світового ВНП у 
межах 300-420 млрд. дол. і здатне ство-
рити 10-14 млн. нових робочих місць у 
таких галузях, як виробництво електро-
нного обладнання та приладів, а також 
офшорних послугах і аутсорсінгу. Так, 
збільшення на 10% інвестицій у зв'язок 
підвищує середньорічні темпи при-
росту ВНП, за деякими оцінками, на  
0,6-0,7 відсоткових пунктів.

Консалтингова компанія Arthur D. 
Little і Технологічний університет Чал-
мерса (Швеція) повідомляють про 
результати спільного дослідження, про-
веденого у 33 країнах, що входять в 

OECD. Проведене дослідження підтвер-
дило наявність зв'язку між середньою 
швидкістю доступу в Інтернет у країні та 
темпом розвитку економіки. Відповідно 
до результатів дослідження, подвоєння 
середньої швидкості Інтернету збільшує 
ВВП на 0,3% (рис. 2) [10].

 

Рис. 2. Ріст ВВП (у %)  
при зростанні проникнення 

швидкісного Інтернету на 10 вп

Масове впровадження Інтернету, 
мобільного зв'язку та персональних 
комп'ютерів вимагає значних інвестицій, 
які часто виявляються непід'ємними для 
одних лише приватних компаній сек-
тора ІКТ. По оцінках компанії McKinsey, 
для 15 країн Європейського Союзу 
витрати на подальше впровадження 
високошвидкісного Інтернету в най-
ближчі два роки можуть перевищити 
300 млрд. євро. У той же час промис-
ловість ІКТ у ЄС генерує щорічно тільки 
50 млрд. євро прибутку. Це означає, що 
компанії повинні направляти в розши-
рення й облаштованість інформаційних 
мереж не тільки весь свій прибуток, але 
й величезні додаткові кошти, – і це без 
обліку видатків на підтримку та ремонт 
таких мереж.

Ситуація виявляється ще більш 
напруженої в країнах, що розвиваються, 
де охоплення населення інформацій-
ними технологіями істотно нижче, а 
обсяг необхідних інвестицій – на поря-
док вище.

Уряд України також розраховує на 
достатній економічний ефект від впрова-
дження програми е-уряду та інших кро-
ків з впровадження ІКТ, як інструменту 
демократизації економічного життя в 
суспільстві .

Висновки з проведеного дослі-
дження. 

1. Обґрунтована необхідність комп-
лексного підходу до оцінки економічної 
ефективності впровадження електро-
нного уряду з врахуванням накопиче-
ного світового досвіду та особливостей 
е-врядування в Україні.
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2. Систематизовані фактори, які обумов-
люють необхідність кількісної оцінки впливу 
інформаційно-комунікаційних технологій 
на розвиток національної економіки. 

3. Систематизовані фактори, які 
необхідно використовувати вимірюючи 
результативність та ефективність вико-
нання програм електронного уряду. 

Оцінка інформаційного потенціалу кра-
їни повинна проводитись як на базі 
запропонованих OECD та KOF Index of 
Globalization системи індикаторів, так й 
з використанням методики оцінки ефек-
тивності залучення ІКТ, розробка якої 
є найбільш актуальним напрямком в 
сучасній економічній теорії.
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 і управління персоналом підприємства,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

У статті досліджено існуючі наукові підходи до трактування поняття «економічна 
адаптивність підприємства». Виявлено відсутність єдиного підходу до визначення цьо-
го терміну. Удосконалено визначення категорії «економічна адаптивність підприємства». 
Виділено види адаптивності підприємства в залежності від сторін його функціонування: 
виробничу, фінансову, трудову, інвестиційно-інноваційну. Кожен з видів адаптивності ха-
рактеризує здатність підприємства пристосовуватись до змін у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищі в площині конкретної сторони його функціонування.

Ключові слова: сутність, категорія, теоретичний підхід, адаптивність, підприємство. 

В статье исследованы существующие научные подходы к трактовке понятия 
«экономическая адаптивность предприятия». Выявлено отсутствие единого подхода к 
определению этого термина. Усовершенствована определение категории «экономическая 
адаптивность предприятия». Выделены виды адаптивности предприятия в зависимос-
ти от сторон его функционирования: производственную, финансовую, трудовую, инвес-
тиционно-инновационную. Каждый из видов адаптивности характеризует способность 
предприятия приспосабливаться к изменениям во внутренней и внешней среде в плоско-
сти конкретной стороны его функционирования.

Ключевые слова: сущность, категория, теоретический поход, адаптивность, пред-
приятие.

The existing approaches to the definition of the category “enterprise’s economic potential” are 
analyzed in the article. The absence of the common approach to the term definition is revealed. 
The definition of “enterprise’s economic adaptability” is improved. The types of enterprise’s adapt-
ability depending on sides of the enterprise’s functioning types: productive, financial, labour, in-
vestment-innovative are pointed out. Each of the adaptability types characterizes the enterprise’s 
ability to adapt to changes in the internal and external environment from the specific side of the 
enterprise’s functioning types.

Keywords: essence, category, theoretical approach, adaptability, enterprise.

Постановка проблеми. Комерційні 
підприємства наразі змушені здійснювати 
свою діяльність в умовах жорсткої конку-
ренції та політичної і економічної кризи. 
Вплив негативних факторів зовнішнього 
середовища має місце абсолютно у всіх 
галузях народного господарства. В таких 
реаліях питання гнучкості організаційної 

структури підприємств, їх спроможності 
пристосовуватися до динамічних умов 
як внутрішнього, так і зовнішнього серед-
овища функціонування набувають осо-
бливої значущості.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження економічної катего-
рії «адаптивність» знайшли своє відо-
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браження в працях багатьох вітчизняних 
і закордонних вчених, таких як А. Бойко, 
К.О. Бояринова, О.М. Власова, Т.В. Вой-
тун, О.М. Колодіна, А.А. Кайгородцев, 
Т.В. Кондратьєва, Т.Т. Ластаєв, І.В. Мак-
симчук, З.О. Османова, В.І. Отенко, 
І.П. Отенко, О.А. Сущенко, Є.В Чижень-
кова, К.С. Чуйко, В.М. Ячменьова та ін.

Не дивлячись на широке відобра-
ження даної проблематики в наукових 
роботах, єдиного підходу до трактування 
зазначеної економічної категорії і досі не 
існує, що і обумовлює актуальність цього 
дослідження.

Метою статті є детальне дослі-
дження існуючих підходів до визначення 
категорії «економічна адаптивність під-
приємства» та поглиблення розуміння її 
сутності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. К.О. Бояринова та Т.В. Войтун 
під адаптивністю підприємства розумі-
ють «рівень його здатності і готовності 
реагувати на загрозливі зовнішні впливи 
та нівелювати їх» [1]. 

А. Бойко [2] розглядає адаптив-
ність як здатність змінювати параметри 
та функції при зовнішніх впливах для 
забезпечення самого існування системи, 
при цьому пристосовуючись до шокових 
впливів із можливою трасформацією 
негативних результатів у позитивні. Слід 
зауважити, що автор вважає адаптив-
ність однією з основних характеристик 
стійкості.

К.С. Чуйко розуміє під адаптивністю 
інтергальну властівість, що полягає в 
пристосуванні до внутрішньофірмових і 
макроекономічних змін та в багатоаспек-
тності, що виражається в економічних 
стосунках [3].

О.А. Сущенко вважає, що під адап-
тивністю слід розуміти здатність струк-
тури стратегічного потенціалу опера-
тивно реагувати на цілеспрямовані 
зміни у функціонуванні підприємства та 
можливість пристосування її окремих 
елементів до цих змін. При цьому під 
стратегічним потенціалом підприємства 
розуміється певним чином упорядко-
вана відповідно до стратегічних напрям-
ків його розвитку сукупність ресурсів та 
резервів, які дозволяють при їх комплек-
сному використанні забезпечити реалі-
зацію потенційних можливостей підпри-
ємства [4].

І.В. Максимчук розглядає адаптив-
ність у контексті дослідження будівель-
ного комплексу, розуміючи під даною 
категорією реакцію на зміну чинни-
ків зовнішнього середовища за раху-
нок перебудови стосунків і зв’язків між 
суб’єктами [5].

Ряд науковців, наприклад, О.М. Коло-
діна, З.О. Османова, І.П. Отенко, 
В.І. Отенко, В.М. Ячменьова, розгля-
дають адаптивність як властивість або 
характеристику соціально-економічних 
систем. Слід зауважити, що підприєм-
ство беззаперечно є соціально-еконо-
мічною системою. 

Відповідно до В.М. Ячменьової та 
З.О. Османової адаптивність – це харак-
теристика соціально-економічної сис-
теми, необхідна для визначення харак-
теру та ступеню структурних змін на 
мезорівні [6].

В.І. Отенко, О.М. Колодіна визначають 
економічну адаптивність підприємства як 
його здатність реагувати на мінливість 
умов функціонування та розвитку і забез-
печувати пристосованість у процесах 
з метою досягнення такого фінансово-
економічного стану, що дозволяє збе-
регти економічну безпеку підприємства. 
Науковці наполягають на пріоритетності 
адаптивності перед іншими властивос-
тями, оскільки вона відображає сутність 
базових процесів господарювання, охо-
плюючи майже всі життєво важливі для 
розвитку підприємства процеси, і, крім 
того, є засобом сприйняття і відобра-
ження інформації. Тому, як наслідок, якщо 
процеси адаптації підприємства здійсню-
ються ефективно, наголошують науковці, 
то підприємство розвивається, якщо ні – 
є тенденція до погіршення показників 
фінансово-економічного стану. Іншими 
словами економічна адаптивність підпри-
ємства є здатністю передбачити і зреагу-
вати на мінливість середовища шляхом 
здійснення змін, зберігаючи при цьому 
ефективність господарювання [7; 8].

І.П. Отенко вважає, що адаптивність 
окреслює ступінь пристосування до змін 
у зовнішньому та внутрішньому серед-
овищі підприємства і є інтегральною 
характеристика економічної системи, 
яка поєднує такі ознаки як гнучкість, 
мобільність, маневреність та інші, що 
забезпечує «легкість» перегрупування 
між елементами системи без будь-яких 
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корінних змін в її структурі, відображає 
готовність системи управління підприєм-
ства функціонувати в умовах нестабіль-
ного зовнішнього середовища та визна-
чається спроможністю управлінського 
персоналу використовувати нестан-
дартні рішення на основі глибокого розу-
міння та передбачення тенденцій змін у 
зовнішньому середовищі [9].

О.М. Власова розглядає економічну 
адаптивність підприємства з позицій 
економічної раціональності поведінки 
суб'єктів господарювання як здатність 
підприємства до реалізації змін (про-
активних та реактивних) у діяльності 
шляхом врахування цільових орієнтирів 
та забезпечення фінансово-економіч-
ної стійкості, ефективності й гнучкості 
виробничих процесів, компетентності 
управління, що дає змогу ідентифікувати 
і виокремити здатності підприємства до 
проактивних й реактивних змін [10].

Т.В. Кондратьєва підходи до розу-
міння адаптивності економічної пове-
дінки фірми об'єднує в чотири групи, при 
цьому адаптивність трактується як [11]:

• процес пристосування системи до 
змін зовнішніх умов, з метою забезпе-
чення найбільш ефективного режиму її 
функціонування;

• результат – новий стан фірми, 
одержаний в результаті проведення 
комплексу заходів щодо перебудови 
внутрішніх процесів під впливом фак-
торів зовнішнього й/або внутрішнього 
середовища;

• властивість – здатність фірми реа-
гувати на зміну ринкових умов з метою 
одержання сприятливих наслідків для 
діяльності;

• ресурс – запас стійкості фірми при 
проходженні періодів нестабільності та 
поглинання впливів без значних змін 
структури чи її руйнування.

З нашої точки зору «процес пристосу-
вання системи до змін зовнішніх умов, з 
метою забезпечення найбільш ефектив-
ного режиму її функціонування» є більш 
доречним визначенням для категорії 
«адаптація», що підтверджується трак-
туванням цього поняття в роботах таких 
науковців, як А.А. Кайгородцев, Т.Т. Лас-
таєв, З.О. Османова, Є.В Чиженькова, 
В.М. Ячменьова [6, с. 12-14].

Адаптація – процес, необхідний для 
забезпечення ефективного функціону-

вання соціально- економічної системи і 
її елементів в нових умовах [6].

Адаптація – це процес пристосування 
системи до нових умов існування або 
діяльності [12].

Адаптація – процес пристосування 
параметрів господарюючих суб’єктів 
до невизначених умов навколишнього 
середовища, що забезпечує підвищення 
ефективності їх функціонування впро-
довж усього життєвого циклу [13].

Адаптація – це процес цілеспрямованої 
зміни параметрів, структур і властивостей 
системи у відповідь на зміни у відповідь 
на дії зовнішніх і внутрішніх чинників для 
забезпечення ефективного функціону-
вання системи і її елементів [14].

Крім того, «новий стан фірми, одержа-
ний в результаті проведення комплексу 
заходів щодо перебудови внутрішніх 
процесів під впливом факторів зовніш-
нього й/або внутрішнього середовища», 
на нашу думку, є результатом, наслідком 
«адаптації» і не може вважатися «адап-
тивністю».

А «запас стійкості фірми при прохо-
дженні періодів нестабільності та погли-
нання впливів без значних змін структури 
чи її руйнування» скоріше є кількісним 
вираженням «стійкості», ніж «ресурсом» 
і теж є не зовсім доречним при тракту-
ванні категорія «адаптивність». 

Тож, з нашої точки зору, найбільш 
доречним буде трактувати адаптивність 
як «здатність, спроможність» або з точки 
зору економічної системи як «її характе-
ристику, властивість».

Таким чином, проаналізувавши різ-
номанітні трактування категорії «адап-
тивність», пропонуємо розглядати «еко-
номічну адаптивність підприємства» як 
категорію, яка характеризує його здат-
ність як відкритої системи пристосову-
ватися до змін у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищі для забезпечення 
бажаної ефективності діяльності.

З метою поглибленого розуміння 
категорії пропонуємо виділити види 
адаптивності підприємства в залежності 
від сторін його функціонування.

Так розглянемо наступні основні сто-
рони функціонування підприємства:

• виробнича;
• фінансова;
• трудова;
• інвестиційно-інноваційна.
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Виробнича сторона охоплює сферу 
безпосереднього виробництва товарів, 
робіт і послуг.

Фінансова – сферу фінансової діяль-
ності підприємства.

Трудова – особливості використання 
трудових ресурсів на підприємстві.

Інвестиційно-інноваційно – сферу 
інвестиційної і інноваційної діяльності 
підприємства.

Тож кожен з видів адаптивності буде 
характеризувати здатність підприємства 
пристосовуватись до змін у внутрішньому 
і зовнішньому середовищі в площині кон-
кретної сфери його функціонування.

Таким чином, пропонуємо наступне 
розширене визначення «економічної 
адаптивності підприємства» – категорія, 
яка характеризує здатність підприємства 
як відкритої економічної системи при-
стосовуватись до змін у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі для забезпе-
чення бажаної ефективності його діяль-
ності, і включає виробничу, фінансову, 
трудову та інвестиційно-інноваційну 
адаптивності.

Висновки з проведеного дослі-
дження. З огляду на вищезазначене 
можна зробити наступні висновки:

1) вивченню поняття «адаптивність» 
присвячений ряд наукових робіт вітчиз-
няних і зарубіжних вчених. Здебільшого 
ця категорія розглядається у площині 
тематики конкретних досліджень і єди-
ного підходу до її тлумачення і досі не 
існує;

2) необхідно розмежовувати поняття 
«адаптація» і «адаптивність», при трак-
туванні першого ключовим словом 
можна вважати «процес», другого – 
«здатність» або «спроможність» ;

3) запропоновано трактування кате-
горії «економічна адаптивність підпри-
ємства», яка, на відміну від існуючих, 
включає наступні види в залежності від 
сторін функціонування підприємства: 
виробничу, фінансову, трудову, інвести-
ційно-інноваційну. Кожен з видів адап-
тивності характеризує здатність під-
приємства пристосовуватись до змін у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі 
в площині конкретної сторони його функ-
ціонування.

Подальші дослідження повинні бути 
направлені на вивчення факторів, що 
впливають на економічну адаптивність 
підприємства, і формування методики її 
аналізу та оцінки.
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The strategic partnership of cooperation is a higher step than conventional relationships. Condi-
tioned by specific interests of the parties, such cooperation is possible between those partners who 
have mutual territorial claims and have mutual commitment to the territorial integrity. The objective 
of the paper is to study options for a strategic partnership in Ukraine by improving the institutional 
mechanism to coordinate the integration processes. The article is based on studies of foreign and 
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Стратегічне партнерство є пріоритетним щаблем співпраці в порівнянні зі звичай-
ними відносинами. Обумовлена конкретними інтересами сторін, така співпраця стає 
можливою між тими партнерами, які не мають взаємних територіальних претензій, 
зате є взаємна прихильність принципам територіальної недоторканності й непоруш-
ності кордонів. Предметом дослідження є глобальні і конкретні проблеми, розглянуті пи-
тання економічної безпеки і партнерства в Україні. Метою роботи є вивчення варіантів 
для стратегічного партнерства в Україні шляхом поліпшення інституційного механізму 
для координації інтеграційних процесів. Стаття заснована на дослідженні творів зару-
біжних та вітчизняних вчених.

Ключові слова: глобалізація, стратегічні партнери, світовий ринок, економічні,  
політичні та військово-технічні сфери, співробітництво, інтеграція, конкурентоспро-
можність.

Стратегическое партнерство является приоритетной ступенью сотрудничества по 
сравнению с обычными отношениями. Обусловленное конкретными интересами сторон, 
такое сотрудничество становится возможным между теми партнерами, которые не 
имеют взаимных территориальных претензий, зато имеется взаимная приверженность 
принципам территориальной неприкосновенности и нерушимости границ. Предметом 
исследования являются глобальные и конкретные проблемы, рассмотрены вопросы эко-
номической безопасности и партнерства в Украине. Целью работы является изучение 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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Introduction. Globalization as one of 
the most significant processes in mod-
ern world economy is manifested not 
only in the expansion of the scope and 
substantive forms of international coop-
eration, involved into global system of 
countries, but also increased their inter-
dependence. 

The result of the deepening interna-
tionalization process are interdependence 
and interaction between national econo-
mies. It can be perceived and interpreted, 
as the country's integration into the struc-
ture, which becomes close to the single 
international economic system. Although 
great part of the global product is con-
sumed in the producing countries, national 
development increasingly linked to global 
structures and become more versatile and 
diverse than it was in the past. 

The process of globalization runs in a 
highly polarized world system in terms of 
economic power and opportunities. This 
situation is a potential source of risks, prob-
lems and conflicts. In these circumstances, 
countries are looking for some new forms 
of business cooperation, one of the form of 
which – is long term strategic partnership 
relations [1, p. 75; 2, p. 43; 3].

The relevance of this work lies in the fact 
that the strategic partnership today has an 
important role in the formation of Ukrainian 
foreign policy. Ukraine, like other countries 
in the world, chooses its strategic partners, 
and its selection is based on the strategic 
vision of its own way of development, clear 
recognition of national interests and ways 
to implement them. 

That relationship with key strategic part-
ners identified as the priority directions 
of Ukraine's foreign policy strategy, they 
determine stable positions on the inter-
national political scene, and, accordingly, 
internal political and economic develop-
ment as well.

General principles of strategic part-
nership. Strategic partnerships, as a rule, 
is based on the following principles:

- common interests of partners in fruitful 
cooperation, mutual recognition of strate-
gic relationships;

- willingness to consider the interests 
of other parties to achieve strategic objec-
tives, even when such action is ambiguous 
in terms of appropriate personal gain;

- mutual renunciation of discriminatory 
actions against one another;

- long-term nature of the partnership, as 
it is set for a long time;

- availability of effective mechanisms to 
implement this relationship format;

- consolidation of the legal content and 
mechanisms in bilateral strategic partner-
ship documents cooperation as strategic 
objectives should not change depending 
on the change in leadership in both coun-
tries;

- discipline, consistency and predictabil-
ity, implementation partners of their obliga-
tions;

- high efficiency strategic partnership;
- impact of such cooperation should 

feel both sides, not only public and political 
elite, but also economic actors, ordinary cit-
izens of both countries.

It should be noted that the analysis 
related to comparing Ukraine to other 
countries in the world rankings, allowed to 
define such global problems what affect it 
and that should be consider when drawing 
up the strategic development objectives of 
the country:

А. The social sphere:
А.1. The demographic component: 

depopulation and population aging by 
reducing life expectancy.

А.2. Income component: income polar-
ization within the country; the backlog of 
Ukraine from the world's leading countries 
in terms of incomes of the population; lack 
of self-supply of the population for certain 
types of food.

B. The economic sphere:
B.1. Natural-resource component: the 

exhaustion of domestic fuel and energy 
resources; dependence of the economy 

вариантов для стратегического партнерства в Украине путем улучшения институци-
онального механизма для координации интеграционных процессов. Статья основана на 
исследовании произведений зарубежных и отечественных ученых. 

Ключевые слова: глобализация, стратегические партнеры, мировой рынок, экономи-
ческие, политические и военно-технические сферы, сотрудничество, интеграция, конку-
рентоспособность.
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on the rise in price of fuel and energy 
resources.

B.2. Scientific and technological com-
ponent: the gap from the world's leading 
countries in moving to a new technological 
structure; slowing down scientific and tech-
nical progress.

C. Environmental sphere: climate 
change and global warming; waste and 
recycling; atmospheric pollution; depletion 
of freshwater resources.

D. Political sphere:
C.1. The possibility of partners signifi-

cantly promote the interests of Ukraine in 
the international arena;

C.2. Their attitude towards Ukraine as a 
strategic partner;

C.3. The active development of rela-
tions with Ukraine in the context of regional 
integration.

In addition, Ukraine's economy inherent 
following specific national issues:

- the economic sphere: low compet-
itiveness of the economy; low levels of 
economic freedom; low levels of free enter-
prise; high tax burden, lack of reforms 
and the complexity of the tax; low level of 
attractiveness for foreign direct investment; 
low level of creditability and high probability 
of default.

- the environmental sphere: low level of 
renewable energy; lack of purposeful pol-
icy in the field of ecology.

- the sphere of government: political 
instability; low quality and efficiency of pub-
lic administration; high levels of corruption.

Actual issues of the stategy partner-
ship in Ukraine. Sustainable development 
in every country depends on ensuring its 
economic security. The main problems of 
economic security in Ukraine in the order 
of priority of their decision are the following 
[4, p. 24]:

- demographic security: a negative bal-
ance of natural population growth; high 
infant mortality; depopulation; low birth rate 
of the population; high demographic bur-
den on the working-age disabled popula-
tion;

- scientific and technological security: a 
low proportion of the state budget expendi-
tures on science; low share of enterprises 
introducing innovations; a small number 
of specialists who perform scientific and 
technical work; poor value for the share of 
basic research, applied research, scientific 

and technical development, scientific and 
technical services performed on its own; a 
small amount of industrial property embed-
ded objects;

- macroeconomic safety: a significant 
negative balance of the current account 
balance; low level of relations GDP per 
head to the average value in the EU; a 
small proportion of disposable income of 
non-financial corporations in the gross dis-
posable income; low level of relations GDP 
per head in the world average;

- food security: a population of 
under-consumption of vegetables, fruits, 
berries, nuts and grapes, milk and dairy 
products, meat and meat products;

- financial security: low share of long-
term insurance; a large amount of cash; 
small volume of premiums; large amounts 
of trade balance deficit;

- energy security high energy intensity 
of GDP; small volumes of oil transit; insuf-
ficient investment in the fuel and energy 
complex; small volumes of coal mining;

- industrial safety: small volumes of liq-
uidation of industrial assets; high degree of 
depreciation industry; low share of machine 
building in industrial production.

So, Ukraine, like any other country in the 
world has internal problems that are global, 
but specific to each state. Therefore, for-
eign policy should contribute the solving of 
pressing domestic problems and achieve 
the strategic goals of the country. One of 
the effective tools for implementing foreign 
policy is to establish strategic partnerships 
with partners that allow to combine efforts 
to achieve the vital internal and external 
strategic objectives.

The relations of strategic partner-
ship involving their special status, that 
is a higher interstate relations in several 
important areas. Strategic partnership is 
the geopolitical interdependence, some-
times – geographical, cultural and histor-
ical closeness of the two states. In some 
cases, the search for strategic partners, 
driven by the desire of the state, become a 
regional or world leader.

Strategic partnerships can be built only 
after the formulation of their own strategic 
goals without it the country cannot define 
its strategic partners Over the past six 
years, the strategic partners of Ukraine 
announced at least 20 countries in Europe, 
Asia, North and South America. Among 
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them – Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, 
Georgia, Israel, Canada, China, Moldova, 
Germany, Poland, Russia, Romania, Slo-
vakia, USA, Turkey, Hungary, Uzbekistan, 
Finland [5].

Unbalanced declaration of strategic 
partnership relations transforms this form 
of effective instrument of foreign policy of 
Ukraine for abstract political rhetoric, ques-
tioned the consistency of its foreign policy. 
Strategic goals of cooperation within the 
strategic partnership should not change 

depending on the change in leadership in 
both countries. The strategic partnership is 
based on the following principles [6; 7]: 

1. Mutual partners interest in effective 
cooperation, strategic nature definition of 
the partnership.

2. The willingness of the partners to 
consider the national interests of each 
other, creation of compromises to achieve 
common strategic goals.

3. It is desirable that strategic partner-
ships were equal.

Fig. 1. Import of goods in Ukraine (1998-2014)
Sourse: State Statistics Committee, 2015

Fig. 2. Export of goods from Ukraine (1998-2014)
Sourse: State Statistics Committee, 2015
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4. The long-term nature of the partner-
ship.

5. The presence of mechanisms for 
implementing the strategic partnership.

6. Legal consolidation of the content 
and strategic partnership mechanisms in 
mutual documents.

7. Consistency and predictability of 
partnership, strict implementation of obli-
gations.

8. High efficiency of strategic partner-
ship.

The current practice of the declaration of 
strategic partnership relations causes the 
mostly skeptical attitude of parliamentari-
ans and experts in Ukraine. Near two thou-
sands respondents were interviewed in all 
regions of Ukraine. The theoretical sample 
error – 2.3% [8]. The consensus in opinion 
of citizens, experts and leaders of deputy 
groups consisting of around four strategic 
partners of Ukraine – Russia, USA, Ger-
many and Poland – before the military con-
flict in the South-West of Ukraine (Table 1).

Key areas of strategic partnership, and 
in the opinion of the public and profession-
als, and leaders of parliamentary factions 
and groups, are: trade and economic, polit-
ical and security spheres (Table 2). 

The key areas of strategic partnership 
of Ukraine: economic, political and state 
spheres security. The signs of the vital 
importance of partnership in the economic 
sphere are: a significant proportion of part-
ner countries in the export / import of goods 
and services, significant amounts of foreign 
investment, the presence of large joint proj-
ects in priority branches in Ukraine. From 

the combination referred to indicators to 
strategic partners of Ukraine in trade can 
be attributed Russia and Europe (Fig. 1, 2). 
However, the current state of bilateral rela-
tions in this area cannot be considered a 
strategic partnership with Russia a reliable 
and mutually beneficial.

Main directions of development of 
strategic partnership between Ukraine. 
Motion for European Parlament Resolu-
tion nowadays identify: “At present Russia 
as a result of actions in Crimea and east-
ern Ukraine, can no longer be considered 
as, or considered" strategic partner” – the 
document says. In addition, members of the 
Europarliament require from Russia to “stop 
destabilizing effect on the EU borders”, and 
also expressed concern over Russian sup-
port and funding of radical and extremist 
parties in the EU member states” [10].

A lot of bilateral agreements on coop-
eration and friendship, intergovernmental, 
interdepartmental, agreements within the 
CIS between Ukraine and Russia are still in 
force. Thus, Ukraine international politics is 
quite acquired attributes of duality. On the 
one hand, the Verkhovna Rada passed a 
resolution that it recognizes Russia as the 
aggressor, and the other – leaving the cur-
rent The Agreement on Friendship, Coop-
eration and Partnership between Ukraine 
and Russia (Treaty on Friendship, Coop-
eration and Partnership between Ukraine 
and Russia). In the first paper of this doc-

Table 1
Priority of Ukraine's relations with 

other states in the polls

Country
Citizens, 

% of 
respondents

Experts % of 
polled

Russia 86,9 80,0
USA 65,5 66,0

Belarus 64,5 9,0
Germany 62,0 62,0

Kazakhstan 59,9 –
Poland 50,8 52,0
Canada 50,5 7,0

Uzbekistan 48,8 9,0

Table 2
The most important spheres  

of Ukraine's cooperation with strategic 
partners according to surveys 

The scope of 
cooperation

Citizens, 
% of 

respondents
Experts %  
of polled

Trade and 
economic 65,0 74,0

Security 
(military 
and law 

enforcement)
36,0 41,0

Political 22,0 54,0
Financial 16,0 4,0

Scientific and 
technical 14,0 14,0

Environmental 8,0 4,0
Humanitarian 3,0 4,0
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ument is written that Ukraine and Russia – 
strategic partners [11].

Denounced in June 2015 five inter-
state Russian-Ukrainian agreements on 
military cooperation – a drop in the bucket 
in comparison with the number of acting. 
Ukrainian diplomats are trying to explain to 
his foreign colleagues why we have cho-
sen this way and consider it the best, but 
that experts can not understand. 

For Ukraine, the energy component of 
external relations is particular importance. 
Signs of the importance of partnership in the 
energy sector can be a considerable part of 
the partner country in the exports / imports of 
energy and services; significant amounts of 
foreign investments and credits allocated to 
the development of the energy sector; par-
ticipation in international large-scale energy 
projects, the possibility of new energy tech-
nologies. When choosing a strategic partner 
of Ukraine it is necessary to take into account 
the need to diversify energy sources. The 
economy has recently significantly strength-
ened attractiveness of energy cooperation. 
Ukrainian specialists may be involved in the 
development of nuclear energy in Poland. 
Current plans include construction of the 
first nuclear power plant by 2020.

For today signed the Framework Agree-
ment on construction in 2016 on the bor-
der Gas Interconnector length of 110 km 
and a capacity of 10 billion cubic meters. 
per year. For Ukraine, the implementation 
of such project is a strategic victory: first, 
the Ukrainian state will have access to gas 
from Polish LNG- terminal; Secondly, using 
the Interconnector, Kyiv will have access to 
the German gas market; Thirdly, the con-
struction of 110 km of pipeline will posi-
tively affect the regional economy, ensuring 
growth of new working places and more. It 
should be emphasized that the expansion 
of technical capacity through the construc-
tion of interconnector will allow Ukrainian 
state in the short term, substantially reduce 
purchases of Russian gas [12].

The strategic partner of Ukraine also 
became Australia. At a meeting with 
the Director General of the Australian 
Bureau of safeguards and non-prolifera-
tion (ASNO) Robert Floyd representatives 
of the Ministry Energy and Coal Industry, 
and underlined the importance of strategic 
significance the diversification of energy 
sources to Ukraine, in particular in the field 

of nuclear energy [13].
The growth of Ukraine's cooperation in 

the energy sector to the level of strategic 
opportunities, provided the implementa-
tion of major international energy projects, 
which will ensure the diversification of 
energy sources. In such a case, the real 
opportunity to become a strategic part-
ner of Ukraine in this sphere have follow-
ing states: Azerbaijan, Georgia, Germany, 
Poland, USA, Turkey and Uzbekistan.

"It is natural that in the modern Ukraine 
new content gets strategic partnership 
between Ukraine and the United States, 
which is manifested in different forms and 
at different levels – from the President, the 
Supreme Commander of the soldiers," – 
he said at the open ceremony of Ukrainian 
and American Military exercises “Fiarles 
Guardian-2015” on the range in Yavoriv 
Lviv region [14].

In the sphere of political relations 
between Ukraine and countries, announced 
its strategic partners, an important crite-
rion is the potential of the real support of 
Ukrainian interests in the international 
arena. In this regard, the United States can 
be identified, as a country, the most notice-
able impact on the development of the sit-
uation in the world, and has a strong posi-
tion in international organizations. In turn, 
for the implementation of the foreign policy 
interests of Ukraine are also important and 
contacts with Russia and China – influen-
tial states, permanent members of the UN 
Security Council. To promote Ukraine into 
the EU is vitally important deepen contacts 
with Germany, Britain and France. It is very 
important that the individual strategic part-
ners of Ukraine have competing objectives 
and Ukraine is often at the crossroads of 
conflicting interests. Moreover, such "prob-
lem situations", even when they decide to 
concessions by the Ukrainian side, often 
complicate her relationship with one part-
ner, and does not improve with others. 
This is especially significant of such sen-
sitive areas as the arms trade, peacekeep-
ing operations, the construction of nuclear 
power plants, energy transit exports of high 
technology, cooperation within interna-
tional organizations, whose interests inter-
sect (NATO, the Tashkent Treaty, EU, CIS, 
GUUAM, and others).

Ukrainian-Polish relations over the 
past twenty years certainly have acquired 
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the features of this strategic partnership. 
Poland is deservedly considered the 
main lobbyist of Ukraine in Europe, and 
in Ukraine, the Polish experience is seen 
as an example of reform and European 
integration. Military cooperation between 
Ukraine and Canada and Germany is 
deepening. Important strategic partners 
of Ukraine are UK, Germany, France and 
Poland, and partners – Canada, Australia, 
Japan, the Baltic countries, Sweden, Nor-
way and Romania. In the military sphere 
can be considered an important partner-
ship that provides for its adequate mili-
tary assistance in case of aggression or 
actually contributes to strengthening the 
defense capability of the state and create 
the conditions under which Ukraine could 
locate its own military conflict. 

Main directions of the strategic deci-
sions in Ukraine are the defense capabil-
ity increasing; the armed forces reform, 
intelligence, counterintelligence and law 
enforcement agencies; public administra-
tion reform and the fight against corrup-
tion; integration into the European Union 
and the Distinctive Partnership with NATO; 
providing national security in foreign pol-
icy (the rejection of non-alignment, coop-
eration with NATO, the US, China, the UN, 
G7 and G20); ensuring economic, energy, 
environmental and information security.

The complex nature of relationship and 
poses the interests of Ukraine in the mili-
tary sphere in dependence on the devel-
opment of contacts between the two coun-
tries. In the case of military aggression 
Ukraine can count on political, economic, 
diplomatic, informational nature by almost 
all countries, the announced strategic part-
ners (probably more significant, based on 
the capacity of countries, would support 
the United States, China, Germany, Can-
ada). But, no state can give Ukraine really 
crucial military assistance. In the field of 
military cooperation, Ukrainian side most 
actively cooperates with countries, willing 
to provide financial support for such coop-
eration. This is primarily the US, UK, Can-
ada, Netherlands, Germany.

Conclusions. The question of "strategic 
partnership" is closely linked to the issue 
of Ukraine's geopolitical choice. During the 
independence years political and scientific 
elite of Ukrainian state worked out several 
models of geostrategic foreign policy of 

Ukraine, and in the context of these models 
the question "strategic partnership" is quite 
relevant, because it helps to identify and 
understand the main priorities of Ukraine in 
the international arena and the main goals 
that put forward the strategy of Ukraine's 
foreign policy to its national interests.

In Ukraine strategic partnership tool 
does not work in favor of its interests and 
used haphazard and chaotic. Strategic 
Partnership with Ukraine loses value to 
those countries from which Ukraine could 
get real benefit.

Most of the announced partnership 
are declarative. The shape of the exist-
ing memorandums, declarations and 
charters – the general documents that 
do not define specific areas of coopera-
tion and contain detailed plans for imple-
mentation. The official list of countries 
who are strategic partners of Ukraine, 
does not exist. Twenty-proclaimed part-
nerships correspond to only eight real 
bilateral documents signed with Azerbai-
jan, Bulgaria, Georgia, Canada, Poland, 
United States and Uzbekistan. All other 
partnerships are either purely rhetorical 
verification – such as with China, Israel, 
Finland, Argentina, Slovakia, Germany 
and India – or collectively considered as 
a group with a common feature – such 
as geographical neighbors Ukraine, 
links to which are served in the order  
Verkhovna Rada of Ukraine "On main 
directions of foreign policy of Ukraine." 
This approach is equally absurd like "oral" 
passing laws and, as a result, devalues 
strategic partnership as a tool of foreign 
policy. The main strategic directions of 
state authorities activity to strengthen the 
position of European integration Ukraine – 
is accelerating the pace of reform, fighting 
corruption, building civil society, improve 
economic legislation. Thus, the problem of 
strategic partners selection and revision is 
important for Ukraine and needs further 
consideration. It is therefore necessary to 
adopt legislative documents, taking into 
account the common interests of partners; 
a list of areas of cooperation, common 
approaches to international problems; 
responsibilities and obligations of the par-
ties; factors that may be contrary to the 
interests of the partner countries; institu-
tional mechanisms for implementing the 
strategic partnership.
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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Стаття присвячена пошуку ефективних шляхів забезпечення фінансової безпеки ві-
тчизняних підприємств, який вимагає аналізу, оцінки можливостей використання міжна-
родного досвіду вирішення цих проблем та визначення напрямів його адаптації до умов 
України. Цей аналіз обумовлений накопиченням світового досвіду позитивного для вирі-
шення фінансово-економічних проблем підприємств, який в міжнародній практиці здійсню-
ється переважно в межах антикризового управління. Розглянуто досвід країн Централь-
ної, Східної Європи та Росії. Встановлено можливості його використання в умовах України.

Ключові слова: підприємство, фінансово-економічні проблеми, неплатоспроможність, 
банкрутство, міжнародний досвід, фінансова безпека.

Статья посвящена поиску эффективных путей обеспечения финансовой безопас-
ности отечественных предприятий, который требует анализа, оценки возможностей 
использования международного опыта для решения этих проблем и определение на-
правлений его адаптации к условиям Украины. Этот анализ обусловлен накоплением ми-
рового опыта положительного решения финансово-экономических проблем предприятий, 
который в международной практике осуществляется преимущественно в рамках анти-
кризисного управления. Рассмотрен опыт стран Центральной, Восточной Европы и Рос-
сии. Установлены возможности его использования в условиях Украины.

Ключевые слова: предприятие, финансово-экономические проблемы, неплатежеспо-
собность, банкротство, международный опыт, финансовая безопасность.

The article is devoted to research of the effective ways to ensure the financial security of domestic 
enterprises, which requires analysis, evaluation of the possibilities of application of international 
experience to handle these problems and identifying areas of its adaptation to the conditions of 
Ukraine. This analysis was done due to the accumulation of positive world experience solving the 
financial and economic problems of enterprises, which in international practice is carried out mainly 
in the framework of crisis management. Was analysied experience of the countries in Central and 
Eastern Europe and Russia. Was established the possibilities of its use in Ukraine.

Keywords: enterprise, financial and economic problems, insolvency, bankruptcy, international 
experience, financial security.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В останній час посилено увага 
з боку науковців та практиків до про-
блем використання потенціалу світового 

досвіду для вирішення фінансово-еко-
номічних проблем підприємств. Впро-
довж останього десятиріччя збільшилась 
кількість наукових праць, спрямованих 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 1 (01) 2016

29СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

на оцінку досвіду подолання кризо-
вого стану та здійснення антикризового 
фінансового управління підприємством. 
Ці аспекти знайшли відбиток в роботах 
Бродського Б., Глазкової С., Єршло Є., 
Жарковської О., Нікітіна Н., Процківа О. 
та ін. Значна кількість напрацювань сто-
сується вивчення нормативно-правових 
засад регулювання неспроможності під-
приємств. Найбільші досягнення в цьому 
напрямку мають Кузнєцов Л., Кулєшов В., 
Мінакова І., Свіріденко О. Проте поза меж-
ами наукових досліджень залишається 
проблема адаптації механізмів та захо-
дів з подолання фінансово-економічних 
проблем до вітчизняних умов, що знижує 
результативність їх впровадження.

Постановка завдання. На основі 
викладеного можна сформулювати 
завдання дослідження, яке полягає в 
аналізі міжнародного досвіду для забез-
печення фінансової безпеки підпри-
ємства та встановлення напрямів його 
ефективного використання на підприєм-
ствах України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Заходи з антикризового управ-
ління здійснювалися на двох рівнях. 
Проведення державних антикризових 
заходів обумовлене необхідністю підви-
щення технологічного рівня та зростання 
конкурентоспроможності продукції націо-
нального товаровиробника на світовому 
ринку. На рівні господарюючих суб’єктів 
вирішення фінансово-економічних про-
блем здійснюється в межах антикризового 
менеджменту та процедури банкрутства 
з використанням методів організаційно-
управлінського характеру.

Значним та корисним для викорис-
тання на вітчизняних підприємствах є 
досвід антикризового управління на під-
приємствах Німеччини, яка зіткнулась 
з фінансово-економічними проблемами 
на підприємствах та потребою їх санації 
при об’єднанні Західної та Східної частин 
країни. При прийнятті рішення про мож-
ливість відновлення платоспроможності 
підприємства розробляється План сана-
ції або План подальших дій, який супро-
воджується поступками з боку кредито-
рів у вигляді часткового відмовлення у 
вимогах, що здійснюється на засадах 
переоформлення позики на нових умо-
вах. План санації підприємства розро-
бляється безпосередньо підприємством 

або зібранням кредиторів та прийма-
ється більшістю голосів. Його основні 
елементи мають бути взаємопов’язані з 
основними елементами Концепції сана-
ції підприємства. План санації форму-
ється на підставі ретельного аналізу 
ситуації на підприємстві, комплексного 
виявлення причин фінансових проблем 
підприємства. Акцент робиться на вияв-
лені внутрішніх резервів санації підпри-
ємства на підставі аналізу виробничої 
програми підприємства, системи поста-
чання підприємства матеріальними 
ресурсами; оцінки рівня витрат та орга-
нізаційно-управлінських чинників. Осо-
бливої уваги заслуговують фінансові 
заходи Плану санації підприємств. Вони 
спрямовані на збільшення капіталу під-
приємства та включають: перетворення 
запозиченого капіталу підприємства в 
власний шляхом залученні дебіторів до 
участі у роботи підприємства; конвер-
сію боргів через перетворення коротко-
строкової заборгованості в довгостро-
кові позики або довгострокові іпотечні 
кредити; стягнення вимог по відкритим 
рахункам підприємства тощо [12].

Згідно з накопиченим досвідом, в ході 
проведення санації підприємства обира-
ють наступальну або оборонну стратегію. 
Проте практика фінансового оздоров-
лення та профілактики кризових ситуа-
цій у Німеччині показала ефективність 
наступальної стратегії, яка передбачає 
диверсифікацію виробництва. Вона спря-
мована завоювання нових, додаткових 
ринків збуту продукції шляхом освоєння 
нових видів продукції, ціна на яку значно 
нижче, ніж у конкурентів. Паралельно під-
приємство приділяє значної уваги управ-
лінню якістю продукції та витратами 
виробництва і реалізації. Але така стра-
тегія потребує значних фінансових резер-
вів та може бути використана лише ста-
більно функціонуючими підприємствами 
для профілактики виникнення фінансо-
вих проблем [4; 5; 6].

Основою антикризового управління в 
Італії є національне законодавство про 
банкрутство. З позиції профілактичних 
антикризових заходів та проведення 
фінансового оздоровлення підприєм-
ства в межах процедури банкрутства 
в Італії передбачено складання угод 
з кредиторами та надання майнових 
гарантій задоволення їх вимог та вста-
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новлення контрольованого управління 
підприємством. Контрольоване управ-
ління підприємством встановлюється 
якщо підприємство має тимчасові 
фінансові труднощі, неспроможне забез-
печити реалізацію власних фінансових 
зобов’язань і спрямовано на подолання 
випадкової фінансово-економічної 
кризи. В цей період підприємству нада-
ється відстрочення платежів на період 
до двох років та за власником підприєм-
ства зберігається право на управління 
майном та роботою підприємства. Але 
управління підприємством та виконання 
будь-яких операцій з його майном здій-
снюється під постійним контролем судо-
вих органів. Контрольоване управління 
припиняється при виході підприємства 
з кризи або, у випадку невдало обраної 
стратегії санації та розвитку, при понов-
ленні процедури банкрутства та приму-
совій ліквідації підприємства [4].

Особливістю антикризового управ-
ління в Італії є цілеспрямоване втру-
чання держави в процес антикризового 
управління підприємством. Це пов’язано 
з відсутністю в законодавстві про бан-
крутство норм врегулювання соціальних 
наслідків фінансово-економічних криз 
підприємств. Тож держава прийняла на 
себе обов’язки щодо контролю та під-
тримки діяльності підприємств, які опи-
нились у кризовому становищі, з метою 
запобігання виникнення соціальних 
негараздів у суспільстві.

Національне законодавство про бан-
крутство Франції передбачає здійснення 
санації або реорганізації підприємств, які 
мають певні фінансово-економічні труд-
нощі. Особливістю справ з банкрутства 
є те, що ініціатором справи з банкрут-
ства може виступати комерційний суд. 
Після прийняття справи про неспромож-
ність на розгляд в суд на підприємстві 
починається реабілітаційний процес. 
В цей період аналізується попередня 
діяльність підприємства та встановлю-
ються основні проблеми; з'ясовується 
час, коли підприємство увійшло „у ста-
дію несплати боргу”, встановлюється 
„період підозрілості” – визначається 
періоди, коли може бути опротестовані 
угоди, які мають заздалегідь неадекват-
ний або невиправданий характер.

У період спостереження, який триває 
15-30 днів, здійснюється оцінка підпри-

ємства, встановлюється доцільність та 
можливість реорганізації або ліквідації 
підприємства. Результатом етапу пері-
оду спостереження є заключним звіт, в 
якому повинні бути викладені перспек-
тиви підприємства. На подальшому 
етапі, тривалістю 2-6 місяців, розробля-
ється план продовження дій підприєм-
ства або його передачі в оренду. В цей 
період треті особи мають право внести 
пропозицію щодо покупки підприємства 
або його частки. Кожна пропозиція пови-
нна бути відображена в плані санації під-
приємства, який потребує обов’язкового 
узгодження з судовим органом [4].

Вирішення проблем фінансової 
неспроможності підприємств та роз-
робка нормативно-правової бази регу-
лювання банкрутства в країнах Східної 
Європи здійснювалося в умовах погір-
шення фінансового становища більшості 
підприємств та розповсюдження непла-
тежів, обумовлених фінансовою деста-
білізацією, різким підвищенням відсотків 
по комерційних кредитах, та в умовах 
об’єктивних труднощів трансформації 
економічної системи цих країн.

Значним є досвід Польщі з антикри-
зового управління підприємством. Згідно 
з національним законодавством для 
підприємств передбачені три варіанти 
санаційних заходів, спрямованих на під-
вищення ефективності використання 
виробничих потужностей та результа-
тивності всієї господарчої діяльності. 
Першій напрям санації підприємства 
здійснюється у межах цільових наста-
нов економічних реформ та зводиться 
до об’єднання або розукрупнення під-
приємств, яке здійснюється як за подан-
ням Ради трудового колективу, так і за 
поданням Міністерства фінансів. Йому 
передує оцінка стану підприємства, яка 
здійснюється спеціально створеними з 
цього приводу комісіями по оцінюванню 
ефективності господарчої діяльності та 
фінансово-економічного стану підпри-
ємства. Другий та третій напрями санації 
підприємств спрямовані на підвищення 
якості та ефективності менеджменту 
на підприємстві. Проте другий варіант 
передбачає передачу управління фінан-
сово-економічною діяльністю підпри-
ємства фізичній або юридичній особі –
управляючому на менш ніж на два роки, 
яке здійснюється на підставі договору 
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про управління підприємством. Дого-
вором передбачені обов’язки управля-
ючого щодо поточного управління та 
управління змінами на підприємстві, 
критерії оцінки ефективності управ-
ління, відповідальність за підприємство, 
а також механізм винагороди за вико-
нану роботу. При здійсненні управління 
підприємством на підставі договору про 
управління підприємством установчий 
орган відзиває директора підприєм-
ства та розпускаються органи самовря-
дування, функції яких перенесено на 
управляючого. Формується наглядова 
рада, третину якої складають працівники 
підприємства. Третій варіант санаційних 
заходів застосовується у випадку збит-
ковості підприємства. Для проведення 
антикризових заходів на підприємстві 
власником підприємства створюється 
комісія, функції якої полягають у прове-
денні досліджень та оцінки господарчої 
діяльності підприємства, розробленні 
та впровадженні комплексу санаційних 
заходів.

Паралельно підприємства можуть 
самостійно здійснює оздоровчі заходи. 
Більшою мірою ці заходи спрямовані на 
зменшення собівартості продукції і вклю-
чають скорочення чисельності зайнятих 
на виробництві; ліквідацію соціальної 
інфраструктури, що знаходиться на 
балансі підприємства; позбавлення від 
надмірних виробничих потужностей 
тощо [2; 5].

Осмислення необхідності проведення 
антикризових заходів на підприємствах 
Болгарії в умовах загальноекономіч-
них труднощів, спричинених економіч-
ними реформами, обумовило активну 
підтримку підприємств з боку держави. 
Згідно з національним законодавством 
про банкрутство правове регулювання 
неплатоспроможності господарюю-
чих суб’єктів та процедура банкрут-
ства передбачає надання підприємству 
можливості його збереження на під-
ставі впровадження санаційних заходів 
та подолання фінансової кризи. В цей 
період проводиться аналіз фінансово-
економічного стану підприємства; дослі-
джуються всі обставини, що спричинили 
неплатоспроможність підприємства; 
вивчаються вимоги кредиторів, а також 
заходи, спрямовані на їх термінове вико-
нання та розробляється проект Угоди з 

кредитором. Досягнення угоди з креди-
торами та підписання офіційного доку-
менту свідчить про готовність кредиторів 
до сприяння реалізації заходів з віднов-
лення платоспроможності підприємства-
боржника. Найбільш поширеними серед 
них є: надання фінансової допомоги 
підприємству та надання відстрочки по 
платежах. В протилежному випадку, за 
розпорядженням суду, набирає чинності 
процедура ліквідації підприємства-борж-
ника [13, с. 46-47].

На відміну від інших східноєвропей-
ських країни, які при врегулюванні про-
блем неплатоспроможності підприємств 
обирали заходи стримування непла-
тоспроможність підприємств шляхом 
санації та надання пільгових кредитів, 
Угорщина зробила акцент на ринкових 
методах подолання фінансово-еконо-
мічної кризи. Саме в Угорщині явище 
банкрутства підприємств та їх повна 
ліквідація не було розповсюдженим. 
Цьому сприяли тісні економічні зв’язки 
підприємств-кредиторів та підприємств-
боржників в монополізованої економіці 
країни. В цей період вирішення фінан-
сових проблем підприємств здійсню-
валось на засадах державної санації 
збиткових підприємств за рахунок дер-
жавного бюджету. А положення закону 
про банкрутство були спрямовані на сти-
мулювання збиткових підприємств щодо 
оновлення та модернізації виробництва 
з урахуванням інтересів кредиторів. 
Одночасно законодавством про банкрут-
ство ураховувалась необхідність захисту 
прав підприємств, фінансово-економічні 
труднощі яких мають тимчасових харак-
тер. У цьому випадку підприємствам-
боржникам надавалась тримісячна від-
строчка початку процедури банкрутства, 
протягом якої підприємство повинно 
було розробити План виходу з кризової 
ситуації. У випадку його прийняття кре-
диторами процес банкрутства автома-
тично переривався. Проте якщо угоди 
між кредиторами та боржником не укла-
дено, процедура банкрутства поновлю-
валась [7, с. 50-51].

Корисним для України є досвід анти-
кризового управління на підприємствах 
Російської Федерації (РФ). Його осо-
бливістю, яка й обумовлює науково-прак-
тичний інтерес для України, є фактична 
неспроможність використання стандарт-
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них методик антикризового управління. 
Це обумовлене ознаками перехідного 
періоду та особливостями розвитку 
російської економіки, які знайшли про-
яву у комплексній дії на підприємствах 
практично всіх чинників ризику бізнесу. 
Тож позитивним є досвід фінансового 
оздоровлення підприємств РФ саме на 
засадах відходу від традиційних методів 
антикризових організаційно-управлін-
ських дій до підприємницьких [1; 3; 8; 11].

На деяких підприємствах була впро-
ваджена Стратегія антикризового роз-
витку, яка передбачала реалізацію двох 
етапів, та спрямовувалась на стриму-
вання негативних тенденцій у фінан-
сово-економічній сфері. На першому 
етапі впроваджувалась Програма невід-
кладних заходів, спрямованих на від-
новлення керованості підприємством. 
Найбільш поширеними серед них були: 
встановлення жорсткого контролю (руч-
ного управління) за вирішенням еконо-
мічних проблем підприємства; мініміза-
ція витрат; пошук нестандартних джерел 
поповнення обігових коштів; розробка та 
впровадження маркетингових принци-
пів виробництва та реалізації продукції: 
створення на підприємстві маркетинго-
вої служби, формування маркетингової 
стратегії, орієнтація виробничого про-
цесу на конкретного споживача; прове-
дення кадрової політики, орієнтованої на 
роботу підприємства в кризових умовах; 
встановлення на підприємстві жорсткої 
дисципліни. Ці заходи дали позитивні 
результати. Наслідком їх впровадження 
стало зростання обсягів виробництва 
та реалізації продукції, зниження собі-
вартості, зменшились темпи зростання 
запозичених коштів [10].

На другому етапі було впроваджено та 
реалізовано Програму „Фінансово-еко-
номічне оздоровлення та забезпечення 
сталого розвитку”. Її основною ідеєю був 
комбінований підхід, який забезпечував, 
з одного боку, згладжування негативних 
тенденцій та забезпечення контрольо-
ваних витрат виробництва, а з другого 
боку – формування тенденцій сталого 
розвитку підприємства на засадах під-
тримки стабільних обсягів виробництва 
та реалізації.

Якщо реалізація комплексу антикри-
зових заходів не надавала позитивного 
ефекту, підприємство вступало на ста-

дію банкрутства. Згідно з національним 
законодавством про неспроможність 
(банкрутство) на підприємствах-бан-
крутах РФ використовується зовнішнє 
управління, спрямоване на відновлення 
платоспроможності [9, с. 433-501]. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Світовий досвід антикризового 
управління підприємствами свідчить, 
що втручання держави в регулювання 
кризових ситуацій та вирішення фінан-
сово-економічних проблем на рівні під-
приємств сформувалось під впливом 
сучасних соціально-економічних умов 
державного розвитку. По-перше, роз-
витком глобалізаціях тенденцій та 
необхідністю в цих умовах підвищення 
рівня конкурентоспроможності продук-
ції національних товаровиробників, сти-
мулювання завоювання ними лідуючих 
позицій на світовому ринку. По-друге, 
тенденціями розбудови соціально орі-
єнтованої ринкової економіки та поши-
ренням її принципів на діяльність під-
приємств. В цих умовах державні заходи 
антикризового управління спрямовано 
на збільшення обсягів основних фондів 
підприємства та підвищення технічного 
рівня підприємства; створення ефектив-
них умов фінансування капіталовкла-
день корпорацій. Це досягається шліхом 
державного регулювання інвестиційної 
активності; податкового навантаження 
та структури податків; наданням дер-
жавних кредитів та позик, зниженням 
ставки державних кредитів; державної 
підтримки інноваційного розвитку під-
приємств.

Одночасно для розвитку економіки 
країни через безперервні структурні 
зміни використовується процедура бан-
кротства, спрямовано на реструктуриза-
цію та цивілізований виводу з ринку нее-
фективних господарюючих суб’єктів. На 
рівні підприємства реалізації цієї проце-
дури сприяє посиленню фінансової дис-
ципліни, удосконаленню норм ділового 
обігу та фінансового управління; надає 
шанси фізичного збереження підприєм-
ства (або його частин) на засадах його 
повної санації.

Паралельно з державним сприянням 
виходу підприємств з кризового стано-
вища світовий досвід свідчить про необ-
хідність пошуку підприємством власних 
методів виходу з кризи та шляхів фінан-
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сового оздоровлення. В умовах зву-
ження ринків збуту, загострення проблем 
забезпеченості матеріальними ресур-
сами, можливість збереження та розви-
тку у перспективі залишається лише у 
підприємств, які спроможні швидко реа-
гувати на зовнішні та внутрішні зміни та 
можуть пристосовуватися до умов, що 
постійно змінюються.

При адаптації світового досвіду анти-
кризового управління до умов вітчизня-

ної економіки необхідно ураховувати, 
що набутий досвід управління підпри-
ємствами здійснювалось в сформова-
ній ринковій економіці, в умовах діючих 
ринкових законів, на підставі ринкової 
конкуренції, в відносно сталій соціально-
економічній ситуації, де банкрутство 
сприймається як елемент ефективно 
діючого механізму ринкової економіки, 
спрямований на відсторонення з ринку 
слабких контрагентів.
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Приднепровская академия строительства и архитектуры

В статье рассмотрен маркетинговый подход к управлению строительной отраслью 
государства. Автор предлагает модель маркетингового адаптивного управления отрас-
лью, которая включает в себя информационный, инновационный, интерактивный марке-
тинг. В статье приводятся содержательные элементы маркетингового адаптивного 
управления.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое управление, адаптация, строительная 
отрасль.

У статті розглянуто маркетинговий підхід до управління будівельною галуззю держави. 
Автор пропонує модель маркетингового адаптивного управління галуззю, яка включає в себе 
інформаційний, інноваційний, інтерактивний маркетинг. У статті наводяться змістовні еле-
менти маркетингового адаптивного управління.

Ключові слова: маркетинг, маркетингове управління, адаптація, будівельна галузь.

In the article the marketing going is considered near a management by building industry 
of the state. An author offers a marketing adaptive case frame industry that plugs in itself the 
informative, innovative, interactive marketing. To the article rich in content marketing adaptive 
custom controls are driven.

Keywords: marketing, building industry, marketing management, adaptation.

Постановка проблемы. Управ-
ление строительной отраслью госу-
дарства на маркетинговых принципах 
выступает в качестве актуального 
задания нынешнего времени. Особен-
ное значение приобретает проблема 
повышения координации процессов 
развития всех субъектов отрасли 
и эффективности принятия управ-
ленческих решений для реализации 

стратегических и оперативных задач. 
Значение теоретических и практиче-
ских разработок по формированию 
эффективной маркетинговой политики 
растет, учитывая стратегическую важ-
ность строительной отрасли для раз-
вития национальной экономики.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Вопросы разви-
тия строительства в Украине иссле-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
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дуют такие специалисты, как В. Анин, 
А. Гойко, Из. Гуцайлюк, В. Завгородний, 
Л. Левит, Мних, П. Микитюк, Т. Ода-
ренко, Г. Подольский, Т. Пушкарь, 
И. Романютин, В. Рудницкий, Л. Сазо-
нова, Т. Сидорченко Л. Стрембицкая, 
А. Шевчук, А. Удовенко, Н. Чумаченко 
и другие. Они раскрывают в основном 
разнообразные экономические аспекты 
становления и функционирования стро-
ительного комплекса, обходя своим вни-
манием маркетинг.

Изложение основного матери-
ала исследования. Маркетинговое 
адаптивное управление как концепция 
управления строительной отраслью 
делает акцент на ориентацию всей сово-
купности хозяйственных функций (про-
изводственной, сбытовой, кадровой, 
управленческой и тому подобное) на 
удовлетворение конкретного рыночного 
спроса разных целевых групп. В этом 

случае, маркетинговая концепция явля-
ется основой, целевой функцией, кото-
рая определяет все аспекты деятельно-
сти отрасли.

Маркетинговое адаптивное управ-
ление определяет всю смысловую 
деятельность строительной отрасли. 
Общая схема подсистем и элементов 
маркетинговой адаптивной управлен-
ческой системы строительной отрасли 
представлена на рис. 1.

Важным элементом представлен-
ной системы, который берет на себя 
организационную функцию, является 
цель, которая выступает в образе жела-
тельного будущего, то есть определен-
ной модели состояния строительной 
отрасли, на которую направлено функ-
ционирование системы.

Центральная идея маркетингового 
адаптивного управления – встреча 
между возможностями субъектов 

Рис. 1. Содержательные элементы маркетингового  
адаптивного управления строительной отраслью

Разработано автором
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отрясли (предложением) и потреб-
ностями целевых групп потребителей 
(спросом) с целью достижения целей 
субъектов отрясли (предприятий, орга-
низаций, государства). Цели деятель-
ности строительной отрасли представ-
ляют собой сложное соединение разных 
целевых установок, формирование 
которых определяется разнообразными 
факторами макро- и микросреды для 
каждой группы субъектов. 

Со стороны предприятий, такими 
целями могут быть: удержание пози-
ций на рынке; проникновение на новые 
рынки; получение прибыли, сверхпри-
были; диверсификация и др.

Со стороны неприбыльных организа-
ций, которые работают в строительной 
отрасли, стратегической целью высту-
пает содействие развитию отрасли, 
которая уточняется в задании: форми-
рование финансовой, корпоративной, 
рыночной инфраструктуры отрасли; 
интеграция отрасли в мировую эко-
номику; научно-техническое развитие 
отрасли; развитие инновационной дея-
тельности в отрасли.

Государство ставит в основном соци-
альные цели относительно строительной 
отрасли: обеспечение жильем населе-
ния страны; – развитие инфраструктуры 
(дороги, мосты, культурно-спортивные 
центры); стимулирование развития строй-
индустрии и смежных отраслей промыш-
ленности; рост поступлений в бюджет.

В соответствии с поставленными 
целями можно сформировать и набор 
маркетинговых стратегий. При марке-
тинговом адаптивном управлении стро-
ительной отраслью требованием, кото-
рое выдвигается к постановке целей, 
выступает их координация. Напри-
мер, если государство хочет увеличить 
поступления в бюджет, то предприятия 
в настоящее время должны реализо-
вывать стратегию роста и развития, то 
есть завоевывать новые рынки, полу-
чать сверхприбыли, а неприбыльные 
организации содействовать научно-тех-
ническому развитию. В таком случае, 
можно сосредоточить усилия и добиться 
определенного успеха в реализации 
единственной маркетинговой стратегии 
– стратегии роста и «снятия сливок».

Формированию целей деятельности 
строительной отрасли способствует 

информационный маркетинг. В литера-
туре широко представлено понимание 
информационного маркетинга:

- это и направление маркетинга, кото-
рое занимается редизайном, раскрут-
кой и поддержкой сайтов, размещением 
баннеров;

- это и маркетинг в сфере информа-
ционных технологий, и деятельность, 
направленная на сбор и обработку мар-
кетинговой информации;

- это маркетинг разнообразных 
информационных систем, их использо-
вания в продвижении товаров;

- это маркетинг в Интернете;
- это совокупность технологий управ-

ления сбытом информационных продук-
тов, который предусматривает продви-
жение широкого спектра услуг и товаров; 

- это деятельность, связанная с про-
движением не товаров и услуг, а идей 
и взглядов (в этом случае информаци-
онный маркетинг отождествляется с 
некоммерческим) [1].

Основной функцией информацион-
ного маркетинга является обеспечение 
предприятия информацией. Согласно 
схеме маркетингового адаптивного 
управления строительной отраслью 
информационный маркетинг включает 
маркетинговые исследования, вторич-
ную информацию и формирует реклам-
ную, сбытовую политику, тем самым, 
образовывая информационный ком-
плекс отрасли. Информационный мар-
кетинг влияет на формирование целей 
деятельности строительной отрасли 
и выбор технологий их достижения. 
Систематические маркетинговые иссле-
дования конъюнктуры рынка, конкурен-
тов (особенно, зарубежных компаний, 
которые присутствуют на отечественном 
рынке), потребителей, анализ собствен-
ных возможностей позволяют осуще-
ствить ориентацию всей деятельности 
отрасли на удовлетворение рыночного 
спроса и реализации целей субъектов.

Важную роль в управлении отраслью 
играет внутренний маркетинг, который 
включает персонал и, собственно, ком-
плекс маркетинга (4 Р). Под персона-
лом понимается кадровый состав как 
управленческого звена отрасли, так и 
собственно персонал предприятий и 
организаций, которые работают в строи-
тельной отрасли. Роль персонала важна 
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с двух позиций, во-первых, как источник 
инноваций, во-вторых, с целью внедре-
ния маркетингового адаптивного управ-
ления (здесь важны кооперирующие 
действия управленцев и исполнителей, 
что предусматривает понимание сущно-
сти предложенного подхода и готовно-
сти к его реализации).

В содержательную часть маркетинго-
вого адаптивного управления был вклю-
чен инновационный маркетинг, который 
формируется на основе маркетинговой 
информации и воплощается через пер-
сонал отрасли. 

В литературе можно встретить ото-
ждествление понятий "инновационный 
маркетинг" и "маркетинг инноваций". 
Антонюк Л.Л. отождествляет эти поня-
тия с маркетинговыми исследованиями 
в процессе разработки нового продукта, 
использованием традиционных мето-
дов и инструментов маркетинга для 
создания и распространения иннова-
ций [2]. Груба Г.И определяет иннова-
ционный маркетинг как деятельность 
по улучшению продукции и маркетинга, 
маркетинг новых товаров [3], Хотя-
шева О. – как деятельность по созданию 
уникальных условий реализации новых 
товаров [4]. Некоторые авторы под 
инновационным маркетингом понимают 
аналитический процесс, который пред-
усматривает выявление рыночных воз-
можностей инновационного развития; 
средство активного влияния на потре-
бителей и целевой рынок в целом, что 
связано с выведением и продвижением 
инновации на рынок; функцию иннова-
ционного менеджмента, направленную 
на выявления возможных направлений 
инновационной деятельности, их мате-
риализацию и коммерциализацию [5]; 
систематическую активность (совокуп-
ность целеустремленных действий) на 
рынке относительно создания, выведе-
ния и продвижения инновации. В целом, 
соглашаясь с отдельными утвержде-
ниями, уточним, что в маркетинговом 
адаптивном управлении строительной 
отраслью под инновационным марке-
тингом мы понимаем процесс выявле-
ния, выведения и продвижения иннова-
ционной строительной продукции/услуг 
на рынок.

Эффективная реализация целей 
строительной деятельности во многом 

зависит от маркетинговых методов, 
которые используются. И, если пред-
приятия и организации пользуются 
традиционными инструментами мар-
кетинга (продвижение, сбыт), то на 
уровне государственного управления 
они остаются недостаточно освоен-
ными. Вместе с тем, использование 
традиционных маркетинговых техно-
логий в современных высоко дина-
мических условиях уже не приносит 
достаточную отдачу. Именно к новым 
технологиям маркетинга, соответству-
ющим реальной ситуации относится 
интерактивный маркетинг.

Интерактивный маркетинг – это прак-
тика продвижения брендов, товаров и 
услуг с помощью цифровых носителей 
и каналов коммуникации, которая позво-
ляет осуществлять контакт с целевым 
адресатом наиболее современным, 
уместным, интеллектуальным и эффек-
тивным способом [6]. В маркетинговом 
адаптивном управлении строительной 
отраслью в качестве такого бренда 
выступает вся строительная отрасль, 
товарами и услугами – строительные 
материалы, строительные услуги, про-
дукты и услуги смежных отраслей. 
Основной акцент интерактивный мар-
кетинг в данном случае делает на нала-
живании эффективной коммуникации с 
целевыми группами. Преимуществами 
использования интерактивного марке-
тинга в управлении строительной отрас-
лью является невысокая стоимость 
сравнительно с традиционными кана-
лами продвижения; доказанная эффек-
тивность; оперативность; взаимодей-
ствие с целевой аудиторией.

На рис. 2 представлена общая модель 
маркетингового адаптивного управле-
ния строительной отраслью, которая 
включает у себя необходимые элементы 
маркетингового и адаптивного подходов.

По данной модели может быть постро-
ено управление любым видом деятель-
ности субъектов строительной отрасли 
на каждом звене – от государственного 
уровня до предпринимательского.

Выводы проведенного иссле-
дования. Разработана модель адап-
тивного маркетингового управления 
строительным комплексом, которая 
отражает влияние внешних и внутрен-
них раздражителей и включает блок 
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маркетинговых исследований и блок 
общего процесса адаптивного мар-
кетингового управления: постановка 
целей, стратегическое планирование, 
моделирование и оперативное плани-
рование, распределение полномочий, 

технологии реализации, организация 
деятельности, прогностическое регу-
лирование и маркетинговый контроль, 
мониторинг с возможностью оператив-
ного корректирования моделей и так-
тического плана.
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Найбільш загальною причиною виникнення транснаціональних корпорацій (ТНК) є інтер-
націоналізація виробництва і капіталу на основі розвитку продуктивних сил, які перерос-
тають національні державні кордони. Інтернаціоналізація виробництва і капіталу набуває 
характеру експансії господарських зв'язків через створення найбільшими компаніями чис-
ленних відділень за кордоном і перетворення національних корпорацій в транснаціональ-
ні. Вивіз капіталу стає найважливішим фактором у формуванні та розвитку міжнародних 
корпорацій. До числа конкретних причин виникнення ТНК слід віднести їх економічну ефек-
тивність, обумовлену великими масштабами виробництва в ряді галузей. Жорстка кон-
куренція, необхідність вистояти в конкурентній боротьбі сприяють концентрації вироб-
ництва і капіталу в міжнародному масштабі. В результаті стає виправданою діяльність 
в глобальних масштабах, з'являється можливість знизити витрати виробництва і отри-
мати надприбуток. Розглянути питання розвитку корпоративного бізнесу в сучасних 
умовах. Розглянути особливості функціонування транснаціональних корпорацій, визначи-
ти завдання і напрями їх розвитку. Окреслено коло проблем, з якими стикається система 
внутрішніх взаємовідносин всередині сучасних корпорацій. В умовах глобалізації міжнарод-
ного бізнесу найбільш прийнятною стратегією є стратегія корпоративної диверсифікації, 
яка виступає засобом отримання додаткової вигоди від синергії, що виникає між видами 
бізнесу або між окремим бізнесом і корпоративною материнською структурою. У статті 
проведено паралелі між основними законами лежать в основі підстави і функціонування 
сучасних корпорацій і основними фізичними законами. При будь-яких фізичних, економічних, 
соціальних, політичних взаємодіях види енергії не виникають з нічого і не зникає, а лише 
перетворюються з однієї форми в іншу. У статті розглядається взаємодія енергетичних 
систем з точки зору закону збереження енергії і можливості вилучення наукової та прак-
тичної користі.

Ключові слова: об'єднання підприємств, корпорації, корпоративне управління, закон 
збереження енергії.
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Наиболее общей причиной возникновения транснациональных корпораций (ТНК) являет-
ся интернационализация производства и капитала на основе развития производительных 
сил, которые перерастают национальные государственные границы. Интернационали-
зация производства и капитала приобретает характер экспансии хозяйственных связей 
через создание крупнейшими компаниями многочисленных отделений за границей и превра-
щения национальных корпораций в транснациональные. Вывоз капитала становится важ-
нейшим фактором в формировании и развитии международных корпораций. К числу кон-
кретных причин возникновения ТНК следует отнести их экономическую эффективность, 
обусловленную большими масштабами производства в ряде отраслей. Жесткая конкурен-
ция, необходимость выстоять в конкурентной борьбе способствуют концентрации произ-
водства и капитала в международном масштабе. В результате становится оправданной 
деятельность в глобальных масштабах, появляется возможность снизить издержки про-
изводства и получить сверхприбыль. Рассмотреть вопросы развития корпоративного биз-
неса в современных условиях. Рассмотреть особенности функционирования транснацио-
нальных корпораций, определить задачи и направления их развития. Очерчен круг проблем, 
з которыми сталкивается система внутренних взаимоотношений внутри современных 
корпораций. В условиях глобализации международного бизнеса наиболее приемлемой стра-
тегией является стратегия корпоративной диверсификации, которая выступает сред-
ством получения дополнительной выгоды от синергии, возникающей между видами бизнеса 
или между отдельным бизнесом и корпоративной материнской структурой. В статье про-
ведены параллели между основными законами лежащими в основе основания и функциониро-
вания современных корпораций и основными физическими законами. При любых физических, 
экономических, социальных, политических взаимодействиях виды энергии не возникают из 
ничего и не исчезает, а только превращаются из одной формы в другую. В статье рас-
сматривается взаимодействие энергетических систем с точки зрения закона сохранения 
энергии и возможности извлечения научной и практической пользы.

Ключевые слова: объединения предприятий, корпорации, корпоративное управление, 
закон сохранение энергии.

The appearance of transnational corporations (TNCs) was mostly caused by internationaliza-
tion of production and capital on the basis of productive forces development that outgrow national 
borders. Production and capital internationalization gains a character of economic relations ex-
pansion through creating numerous overseas branches and national transnational corporations by 
the largest companies. The capital export is becoming a major factor in international corporation 
formation and development. The specific causes of TNCs appearance are their cost-effectiveness 
due to large scale production in a number of industries. The necessity to survive in stiff competition 
promotes production and capital concentration internationally. As a result, activities on a global 
scale become justified, therefore it is possible to reduce production costs and gain profit. The article 
examines the corporate business development in modern conditions. The article also analyzes the 
peculiarities of transnational corporations, as well sets objectives and their development. A range 
of problems faced by the system of internal relations within the modern corporation was outlined. 
In the context of international business globalization, the most appropriate strategy of corporate 
diversification becomes a means to obtain additional benefits from the synergies arising between 
types of businesses or between businesses and individual corporate parent structure. The article 
draws parallels between the basic laws underlying the foundation and functioning of modern cor-
porations and the basic physical laws. Any physical, economic, social and political forms of energy 
interactions arise out of nothing and do not disappear, but are only converted from one form to an-
other. The article discusses the interaction of energy systems from the point of view of the energy 
conservation law and from the possibility of extracting scientific and practical use.

Keywords: Organization corporations, corporations, corporate governance, factor scale, 
mathematical system, system of equations, symbiosis. 

Постановка проблеми. Найбільш 
загальною причиною виникнення транс-
національних корпорацій (ТНК) є інтер-

націоналізація виробництва і капіталу 
на основі розвитку продуктивних сил, 
що переростають національно-дер-
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жавні кордони. Інтернаціоналізація 
виробництва і капіталу набуває харак-
теру експансії господарських зв'язків 
через створення найбільшими компані-
ями численних відділень за кордоном і 
перетворення національних корпорацій 
у транснаціональні. Вивіз капіталу стає 
найважливішим фактором у формуванні 
і розвитку міжнародних корпорацій. До 
числа конкретних причин виникнення 
ТНК варто віднести їхню економічну 
ефективність, обумовлену великими 
масштабами виробництва в ряді галу-
зей. Жорстка конкуренція, необхідність 
вистояти в конкурентній боротьбі сприя-
ють концентрації виробництва і капіталу 
в міжнародному масштабі. У результаті 
стає виправданою діяльність в глобаль-
них масштабах, з'являється можливість 
знизити витрати виробництва і отримати 
надприбуток.

Українська економіка все більшою 
мірою піддається впливу глобаліза-
ційних процесів в світовій економіці. 
Поряд з великими вертикально і гори-
зонтально інтегрованими холдинговими 
компаніями і конгломератами тут функ-
ціонує безліч відносно невеликих груп 
взаємопов'язаних компаній. Актуальним 
питанням для підрозділів великих транс-
національних компаній в Україні в умовах 
глобалізації є формування комплексного 
механізму управління. Питання корпора-
тивного управління, зокрема проблеми 
зіткнення інтересів власників компаній, 
менеджерів та інших зацікавлених сто-
рін, перебувають під ретельним нагля-
дом державних інститутів, учасників 
фондового ринку та інших дослідників.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед науковців, як вітчизняних, 
так і зарубіжних, досить поширеним є 
розгляд проблем в діяльності ТНК. Так, 
базою дослідження стали праці вітчиз-
няних та російських авторів, таких, як: 
Г.Л. Азоєв, Г.І. Башинська, С.М. Бере-
зовенко, Є.О. Бесараб, М. Бортова, 
Ю. Вінслав, О. Вакульчик, О.Л. Драчова, 
М.І. Книш, Г. Коваленко, А.І. Кредісов, 
Г.П. Куліш, В.І. Лісова, а також дослі-
дження відомих зарубіжних учених, а 
саме: І. Ансоффа, М. Гулда, М. Портера, 
Х. Рота, Р. Румельта, Ф. Рута, А.А. Томп-
сона, Р. Уотермена, Г. Фішера та інших, 
які у своїх роботах досліджували про-
блеми розвитку світової економіки в 

умовах глобалізації, аналізували роль 
та місце транснаціональних компаній у 
світі та їх вплив на перебіг економічних 
процесів. Однак у вітчизняній літературі 
вивченню зміни підходів до формування 
конкурентних переваг ТНК та стратегій їх 
реалізації під дією глобалізаційних про-
цесів приділялась незначна увага, що й 
зумовило вибір теми даної доповіді [1-6]. 

Постановка завдання. Основними 
проблемними питаннями, що висвітлю-
ються, є формулювання та поєднання 
цілей і функцій материнської компанії 
при управлінні діяльністю дочірніх під-
приємств, а також виділення моделей 
прийняття участі материнською компа-
нією в діяльності дочірніх. Ефективність 
такого взаємозв'язку здійснюється за 
рахунок різниці в законодавствах, що 
регулюють підприємницьку діяльність, 
працю, оподаткування таке інше. Різ-
ниця в економічних реалій країн дозво-
ляє отримувати прибуток ТНК. Можна 
казати про перетікання, рух ресурсного 
потенціалу. Перетворення однієї енергії 
в іншу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як правило, материнська ком-
панія виконує по відношенню до своїх 
дочірніх і залежних товариств чотири 
основні функції, які пов'язані з особли-
востями діяльності зі створення вартості 
для акціонерів:

1) формування корпоративного біз-
нес-портфеля;

2) підвищення ефективності і віддачі 
від корпоративного портфеля;

3) управління вартістю та джерелами 
фінансування;

4) формування відносин із зовнішнім 
середовищем: державою, партнерами, 
клієнтами і т.і.

Для реалізації цих функцій необхідно 
здійснювати певні види діяльності. Як 
правило, в материнських компаніях поді-
бним чином підходять до питань бізнес-
планування та управління відносинами 
із зовнішніми сторонами. Однак, діяль-
ність з формування бізнес-портфеля та 
підвищенню його віддачі знаходить най-
різноманітніші форми в рамках різних 
моделей материнської компанії. 

Можна виділити чотири загальні 
моделі корпоративних центрів. Розгля-
даючи ці моделі, слід пам'ятати, що вони 
являють собою лише умовні концепту-
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альні схеми, що враховують «суть» того 
чи іншого підходу до організації діяль-
ності материнської компанії.

У кожному окремому випадку важливу 
роль грають специфічні особливості, що 
впливають на основні функції, завдання 
та діяльність материнської компанії. 
Тому, як правило, описувані «у чистому 
вигляді» моделі необхідно адаптувати 
до конкретних ситуацій з урахуванням 
специфіки бізнесу та організаційної 
структури того чи іншого холдингу.

З однієї сторони знаходиться чистий 
холдинг, який складається з самостійних 
бізнес-одиниць, що мають вкрай слабкі 
зв'язки з материнською компанією. Опції 
материнської компанії в даній моделі 
полягають, перш за все, у фінансовому 
контролі шляхом контролю бізнес-пла-
нування, бюджетування, ретельного 
нагляду за формуванням прибутку і 
грошових потоків, а також використанні 
двох базових рішень: «наймають / звіль-
няємо» при роботі з керівниками біз-
нес-одиниць та оцінки ефективності їх 
роботи [11].

При цьому материнська компанія не 
намагається координувати діяльність 
бізнес-одиниць або шукати синергетичні 
ефекти. З іншої сторони – оператор, який 
зазвичай розвиває тільки один напрямок 
бізнесу, але має кілька прибуткових під-
розділів, які або працюють в різних регіо-
нах, або виробляють різні товари.

У цих компаніях генеральний дирек-
тор і працівники материнської компанії 
беруть найактивнішу участь у розробці 
стратегії, її поточної реалізації та коор-
динації тісно пов'язаних між собою видів 
діяльності.

У ТНК із складними структурами стра-
тегії формуються як на рівні видів біз-
несу, так і на рівні корпорації у цілому. 
Найважливішими характеристиками 
сучасної стратегії формування конку-
рентних переваг є масштаб діяльності 
корпорації, який визначає вид її бізнесу, 
рівень взаємодії складових, який пока-
зує, що знаходиться в основі узгодження 
бізнес-одиниць корпорації між собою, та 
метод управління масштабом і взаємо-
дією. Розширення масштабів діяльності 
ТНК відбувається за рахунок внутріш-
нього розвитку, шляхом злиття і погли-
нання інших структур та створення стра-
тегічних альянсів.

В умовах глобалізації міжнародного 
бізнесу найбільш прийнятною страте-
гією є стратегія корпоративної диверси-
фікації, що виступає засобом отримання 
додаткової вигоди від синергії, яка вини-
кає між видами бізнесу або між окремим 
бізнесом і корпоративною материнською 
структурою. Корпорація, яка обрала 
стратегію диверсифікації, не прагне до 
взаємодії між окремими видами бізнесу, 
а намагається створити синергічний 
ефект фінансового та управлінського 
характеру, що охоплює усі її бізнес-оди-
ниці. При ефективному управлінні види 
бізнесу в рамках стратегії корпоратив-
ної диверсифікації поєднують гнучкість 
окремо функціонуючих структур з пере-
вагами спільного використання фінансо-
вих ресурсів.

Дана стратегія є внутрішньо супереч-
ливою і містить у собі як переваги, так і 
недоліки. До переваг стратегії диверси-
фікації відносяться отримання виключ-
них можливостей для дії на динамічному 
ринку, забезпечення стабільного потоку 
фінансових надходжень, уникнення 
подвійного оподаткування за рахунок 
реінвестування прибутку корпорації у 
нові види бізнесу, отримання додаткових 
вигод та компенсація низького потенці-
алу зростання. Однак стратегія дивер-
сифікації не завжди виступає дієвим 
засобом компенсації низького потенці-
алу зростання корпорації, забезпечує 
більш низькі витрати на капітал і генерує 
високу норму прибутку.

Варто також зазначити, що спільні 
підприємства, які передбачають вико-
ристання капіталу, технології і ліцензій 
партнера, та придбання іноземними 
фірмами підприємств різних форм влас-
ності на території сусідніх країн є домі-
нуючими видами стратегій по залученню 
новітніх технологій компаніями України, 
що прагнуть до розвитку.

Ефективна сучасна структура ТНК 
побудована на розміщенні в різних кра-
їнах дочірніх підприємств, філій, вироб-
ництв. Ці підприємства можуть займа-
тися, як продажем вже готової продукції 
ТНК, так і виробництвом комплектуючих, 
деталей, наданням виробничих, фінан-
сових послуг. Всім відомо, що отримання 
прибутку в такому випадку здійснюється 
за рахунок розміщення виробництв у 
країнах з дешевою робочою силою.
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Ефективність такого взаємозв'язку 
здійснюється за рахунок різниці в зако-
нодавствах, що регулюють підприєм-
ницьку діяльність, трудові ресурси, опо-
даткування таке інше. Різниця в ряді 
економічних реалій країн дозволяє отри-
мувати прибуток ТНК. Можна говорити 
про перетікання, рух фінансових, трудо-
вих, інтелектуальних ресурсів. Напро-
шується аналогія з законами фізики, 
які лежать в основі роботи гідроелек-
тростанцій. Перетворення однієї енергії 
в іншу. Різниця в рівні води до греблі і 
після дозволяє шляхом переробки енер-
гії води отримувати електричну енергію 
– перетворення потенційної енергії води 
в кінетичну енергію.

З курсу фізики нам знайомий закон 
збереження енергії. Повна механічна 
енергія замкнутої системи тіл залиша-
ється незмінною:
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 – потенційна енергія в деякий 
момент час;
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 – кінетична енергія в деякий 
момент час;
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 – кінетична енергія в наступний 
момент часу;
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 – кінетична енергія в наступний 
момент часу.

Закон збереження енергії можна 
представити у вигляді:
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Якщо між тілами діють сили тертя, 
то закон збереження енергії видозміню-
ється. Зміна повної механічної енергії 
дорівнює роботі сил тертя. В роботі всіх 
систем є перешкоди, які можна пред-
ставити як сили тертя в фізичному сенсі 
закону збереження енергії

Розглянемо вільне падіння тіла з дея-
кої висоти h1. Тіло ще рухається (при-
пустимо, ми його тримаємо), швидкість 
дорівнює нулю, кінетична енергія дорів-
нює нулю. Потенційна енергія макси-
мальна, так як зараз тіло знаходиться 
вище за все від землі, ніж в стані 2 або 3.

У стані 2 тіло має кінетичну енергією 
(так як вже розвинуло швидкість), але 
при цьому потенційна енергія зменши-
лася, так як h2 менше h1. Частина потен-
ційної енергії перейшло в кінетичну. Стан 
3 – це стан перед самою зупинкою. Тіло 
тільки-тільки доторкнулася до землі, 
при цьому швидкість максимальна. Тіло 
володіє максимальною кінетичної енер-
гією. Потенційна енергія дорівнює нулю 
(тіло знаходиться на землі).

Повні механічні енергії рівні між 
собою, якщо нехтувати силою опору 
повітря. Наприклад, максимальна потен-
ційна енергія в стані 1 дорівнює макси-
мальній кінетичної енергії в стані 3.

Досвід показує, що механічний рух 
ніколи не зникає безслідно і ніколи воно 
не виникає саме собою. Під час гальму-
вання тіла сталося нагрівання поверхонь. 
У результаті дії сил тертя кінетична енер-
гія не зникла, а перетворилася у вну-
трішню енергію теплового руху молекул.

Зі всього вищесказаного можна про-
вести паралелі між фізичними проце-
сами та процесами, що є основою для 
функціонування транснаціональних кор-
порацій. 

За будь-яких фізичних, економічних, 
соціальних, політичних взаємодіях енергія 
не виникає і не зникає, а тільки перетворю-
ється з однієї форми в іншу. Також можна 
розглядати взаємодію фізичних, економіч-
них, соціальних, політичних систем. 

В більшості опублікованих робіт 
вирішуються окремі приватні проблеми 
корпоративного регулювання, причому 
превалює дослідження проблем акціо-
нерних взаємовідносин, окремих інвес-
тиційних рішень, фінансово-банківських 
підходів до ресурсного забезпечення 
корпорацій. Це ускладнює вироблення 

 
 Риc. 1. Перетворення потенційної 

енергії в кінетичну
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практичних рішень в області процесу 
корпоратизації на національному рівні 
та ускладнює прийняття рішень керівни-
цтвом корпорацій з поточних проблем їх 
бізнес-діяльності в соціально-економіч-
ній обстановці в економіці України.

Система корпоративного управління 
являє собою організаційну модель, за 
допомогою якої корпорація представ-
ляє й захищає інтереси своїх інвесто-
рів. Дана система містить в собі багато 
чого: від ради директорів до схем оплати 
праці виконавчої ланки й механізмів 
оголошення банкрутства. Тип застосо-
вуваної моделі залежить від структури 
корпорації, що існує в рамках ринкової 
економіки, і відображає сам факт поділу 
функцій володіння й управління сучас-
ною корпорацією.

Різну роль у діяльності корпорації 
відіграють органи управління: загальні 
збори, наглядова рада, виконавчий 
орган (правління), ревізійна комісія. 
Створення чіткої системи взаємодії цих 
органів є першочерговим завданням і 
об’єктом корпоративного управління.

Виходячи з припущення, що об’єднання 
підприємств представляє собою єди-
ний організм з’єднаний структурними 
зв’язками, потрібно і в аналізі об’єднувати 
всі підприємства єдиною системою. Мате-
матично економічну систему – ситуацію 
в об’єднанні підприємств можна пред-
ставити як систему математичних рів-
нянь, де кожне рівняння через систему 
факторів А1, А2….Аi моделює кожне під-
приємство окремо, об’єднуючи всіх в сис-
тему стандартних економічних показників 
взаємопов’язаних через різний їх вплив.

Потрібно виокремити зі всіх показни-
ків діяльності підприємств ті показники які 
б точніше показували наявну ситуацію на 
підприємстві, та через градаційну факторну 
шкалу включити їх в рівняння системи. 
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де аnn – коефіцієнти, які відображають 
вплив на невідомі економічні показники 
конкретної ситуації на тому чи іншому 
підприємстві, що входять до об’єднання;

bn – коефіцієнти, які відображають 
в цілому по конкретному підприємству 
об’єднання, реальну картину економічної 
діяльності за конкретний проміжок часу;

x1,x2….xn – невідомі економічні показ-
ники (для даного об’єднання), значення 
(інтервали значень) які притаманні 
тільки цьому об’єднанню в силу його 
особливостей та часових кордонів – і які 
нам потрібно знайти.

Систему рівнянь можна переписати в 
матричному вигляді:
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,                    (4)
де А – основна матриця системи; В та 

Х стовпці вільних членів та рішення сис-
теми рівнянь.
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За кожний проміжок часу ми пови-
нні сформувати економічні матриці та 
знайти невідомі величини економічних 
показників, на які нам потрібно орієнту-
ватися в подальшому функціонуванні 
корпоративної системи.

Находячи рішення в системі рівнянь 
ми знаходимо ті граничні значення еко-
номічних показників, що дають нам най-
більш врівноважену роботу всіх підпри-
ємств разом. 

Можна також розглядати ситуа-
цію, коли в тих чи інших підприємствах 
об’єднання економічна, фінансова, гос-
подарська ситуація не відповідає умовах 
рівноваги. Тоді систему рівнянь можна 
представити як систему не рівнянь з 
якої ми можемо виокремити потрібні нам 
показники:
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Поширення інтеграційних про-
цесів передбачає насамперед поси-
лення технологічних і відтворюваль-
них взаємозв'язків щодо випуску 
кінцевої продукції, об'єднання підпри-
ємств з однаковою цілеспрямованістю 
та створення на цій основі ефективних 
організаційних структур інтегрованого 
типу. В умовах перехідної економіки інте-
граційна компонента має враховуватися 
під час реструктуризації певних підпри-
ємств. У свою чергу об'єднання підпри-
ємств має прискорити їх адаптацію до 
вимог ринку, дасть змогу уникнути про-
рахунків в умовах ускладнення виробни-
чої та комерційної діяльності, поліпшити 
ресурсне забезпечення для структурної 
перебудови виробництва та його техніч-
ного переоснащення, а також одержати 
від інтеграційної взаємодії синергетич-
ний ефект, тобто зростання ефектив-
ності діяльності внаслідок з'єднання, 
інтеграції, злиття частин в єдину систему

Також в аналіз діяльності об’єднань 
підприємств, на наш погляд, слід внести 
такі поняття, як симбіоз та химерність. 
Усі об'єднання підприємств можна розді-
лити на ті, які були засновані в резуль-
таті симбіозу і ті, які можна назвати як 
химерні – тобто поглинені, завойовані. 
Виходячи з цієї передумови різна і вну-

трішній взаємозв'язок підприємств в цих 
типах об'єднань. Симбіоз передбачає 
рівні можливості, рівну участь, мотива-
цію, рівне бажання і прагнення до успіху. 
Химерний несе в собі поневолення, 
відсутність мотивації і загальної місії, 
управління всіма підприємствами тільки 
лише адміністративними методами.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Управління ТНК є потужним 
механізмом впливу на економічний роз-
виток країни, оскільки це дає змогу скон-
центрувати значні матеріальні, фінансові 
та людські ресурси для подолання склад-
них науково-технічних і виробничо-госпо-
дарських проблем. Розвиток ТНК в Укра-
їні має сприяти зміні та вдосконаленню 
структури власності, мобілізації внутріш-
ніх фінансових ресурсів і залученню 
зовнішніх інвестицій. Тобто в сучасних 
динамічних умовах досить важливим є 
управління дочірніми компаніями і керів-
ництву материнських компаній потрібно 
більше уваги приділяти цьому питанню, 
оскільки саме від цього і залежить при-
бутковість усієї компанії загалом. Моде-
лювання діяльності ТНК за допомогою 
фізичних (природних) законів перетво-
ренні однієї енергії в інші дозволить по 
іншому прогнозувати деякі процеси, на 
яких базується діяльність ТНК. 
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У статті обґрунтовуються методичні підходи до визначення синергетичного ефекту 
інтеграційних угод у промисловості. Проведено порівняння визначень понять економічний 
ефект та синергетичний ефект. Наведено основні визначення терміну «синергія». Акцен-
товано увагу на доцільності застосування синергійного підходу при здійсненні інтеграцій-
них угод, оскільки це надасть додаткові переваги підприємству в конкурентній боротьбі.

Ключові слова: ефект, система, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, 
економічний ефект, синергетичний ефект, ефективність діяльності.

В статье обосновываются методические подходы к определению синергетического 
эффекта интеграционных соглашений в промышленности. Проведено сравнение опред-
елений понятий экономический эффект и синергетический эффект. Приведены основные 
определения термина «синергия». Акцентировано внимание на целесообразности приме-
нения синергетического подхода при осуществлении интеграционных соглашений, по-
скольку это даст дополнительные преимущества предприятию в конкурентной борьбе.

Ключевые слова: эффект, система, конкурентоспособность, конкурентные преиму-
щества, экономический эффект, синергетический эффект, эффективность деятель-
ности.

The article justified methodological approaches to determining the synergistic effect of integration 
agreements in the industry. Comparison of definitions of economic and synergistic effects was 
realized. The basic definitions of the term of "synergy" were given. The attention is focused on 
the feasibility of synergistic approach in the implementation of integration agreements, as this will 
provide additional benefits to the enterprise in the competition. 

Keywords: effect, system, competitiveness, competitive advantages, economic impact, 
synergies efficiency.

Постановка проблеми. Вітчизняна 
економіка характеризується домінуван-
ням тенденцій інтегрування окремих оди-
ниць бізнесу, особливо в промисловості. 
Аналіз сучасного ринку дозволяє зробити 
висновок про стрімке зростання інтер-
есу до інтеграційних угод, що підтвер-
джується збільшенням їх числа. І, тому, 

застосування на практиці нових прогре-
сивних підходів до організації діяльності 
інтегрованих бізнес-одиниць, одним з яких 
є синергетичний підхід, допоможе при-
ймати правильні та ефективні управлін-
ські рішення в конкурентному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблема вивчення ефек-
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тивності злиттів і поглинань, загалом, 
та досягнення синергетичного ефекту, 
зокрема, є надзвичайно цікавою як для 
практиків, так і для теоретиків. Ваго-
мий науковий внесок у дослідження 
проблем розвитку синергетичного під-
ходу зробили І. Ансофф, М. Портер, 
Е. Кемпбелл, В.Б. Занг, В. Андерсон, 
Є.І.Ходаківський, І.Г. Грабар, Ю.С. Цал-
Цалко, Л.І. Антошкіна, В.І. Мелькін. У 
їхніх працях розглянуто теми сутності 
синергії; впровадження, визначення та 
оцінки синергетичного ефекту. Однак 
питання визначення синергетичного 
ефекту в процесі здійснення інтеграцій-
них угод потребує глибшого вивчення. 

Постановка завдання. Все викла-
дене раніше дозволяє сформувати 
завдання даного дослідження, яке поля-
гає в уточненні значення синергетики як 
науки, яка сприятиме виграшу підприєм-
ства в конкурентній боротьбі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасному економічному 
середовищі злиття і поглинання є одним 
з найважливіших механізмів зростання 
вартості бізнесу, підвищення ефектив-
ності, конкурентоспроможності, дивер-
сифікації ризиків і оптимізації інвести-
ційних портфелів за рахунок досягнення 
синергетичного ефекту.

Одним з основних напрямів аналізу 
процесів злиття і поглинання є виявлення 
їхньої мотивації, тобто причин, які сти-
мулюють учасників ринку до здійснення 
інтеграції. Причому, як відзначають аме-
риканські фахівці з оцінки бізнесу Ф. 
Еванс та Д. Бішоп, значна частина при-
вабливості подібних операцій зосеред-
жена навколо синергетичного ефекту, і 
кожне поглинання потрібно оцінювати в 
світлі ймовірності досягнення передба-
чених синергетичних ефектів [11]. 

Саме поняття «синергія» походить 
від грецького synergeia, що означає спів-
робітництво, співдружність, сприяння. 
Загалом «синергія» означає збільшення 
ефективності діяльності в результаті 
поєднання, з'єднання, інтеграції, злиття 
окремих частин в єдину систему, завдяки 
емерджентним (виникнення нових якос-
тей) отриманої системи [1].

Винахідником синергетичного 
напряму і терміна «синергетика» є про-
фесор Штутгартського університету і 
директор Інституту теоретичної фізики і 

синергетики Герман Хакен [1]. Сутність 
синергетичної теорії полягає в тому, що 
при інтеграції двох і більше одиниць біз-
несу може бути досягнутий синергетич-
ний ефект, який призводить до того, що 
результат діяльності об'єднаних підпри-
ємств перевершує суму окремих резуль-
татів діяльності розрізнених. При цьому 
слід відрізняти синергетичний ефект від 
економічного.

Економічні результати діяльності 
відображають у цілому ефективність 
використання економічного потенці-
алу компанії, який включає виробни-
чий, фінансовий і кадровий потенціал, 
і характеризує загальні можливості, а 
також конкретні види економічної діяль-
ності [8].

Ефект (стосовно економічної діяль-
ності) – це загальний термін, що охоплює 
різні економічні та зовнішньоекономічні 
наслідки функціонування економічних 
систем. У літературі зустрічаються три 
найбільш поширені тлумачення даного 
терміну [2]:

1. Ефект – це результат, отриманий на 
виході системи. В даному випадку вимі-
ряти результат – означає дати зовнішню 
оцінку результатам функціонування сис-
теми.

2. Ефект – це різниця між корисною 
частиною випуску системи (її резуль-
татами) і витратами ресурсів на його 
виробництво. 

В першому та другому визначенні роз-
глядаються результати, що характеризу-
ють зміну самої системи – перш за все 
накопичення або споживання її ресурсів. 
Зазначена різниця, виражена у вартіс-
них оцінках, – це і є економічний ефект. 
Отже, в цьому сенсі, в якості результату 
роботи підприємства за другим тлума-
ченням ефекту – приймається не обсяг 
випуску його продукції, а прибуток.

3. Ефект – це результат економічної 
діяльності, що виражається у задово-
ленні суспільних потреб в тих чи інших 
благах, тобто у збільшенні сукупної 
суспільної корисності. Це є найбільш 
загальним, економічним значенням тер-
міну «ефект».

Економічному ефекту притаманні 
наступні характеристики [8]: він являє 
собою величину, отриману за допомо-
гою синтезу заходів, пропонованих різ-
ними елементами системи управління, 
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а також є величиною певної економічної 
якості.

Економічний ефект повинен будува-
тися на основі наступних принципів:

- економічні величини повинні бути 
чітко визначені і розмежовані одна від 
одної;

- при розрахунку деяких ефектів слід 
приводити величини до порівнянної 
бази, а не використовувати одну з вели-
чин на певний момент часу [2].

Ефект характеризує різні сторони 
функціонування, підприємства, тому 
може бути різних видів: фінансовий 
ефект; ефект виробництва; ефект якості 
виробленої продукції, виконаних робіт, 
наданих послуг; ефект роботи машин і 
устаткування; ефект часу і терміну; соці-
альний ефект, ефект ринку тощо.

Взаємодія окремих учасників між 
собою обумовлює виникнення синер-
гетичного ефекту [1]. Синергетичний 
ефект – це системна сума, що враховує 

взаємодію окремих елементів, харак-
теризується нелінійною динамікою. 
У таблиці 1. представлені основні визна-
чення синергії розроблені зарубіжними 
та українськими вченими-економістами. 

Як зазначає І. Ансофф, одним з осно-
вних способів кваліфікації синергізму є 
розподіл його за критерієм складових 
прибутку [3, с. 400]:

- торгівельний синергізм має місце у 
випадку, якщо товари поставляються по 
тим самим каналам розподілу, їх роз-
робкою керує той самий менеджмент і 
вони зберігаються на одному складі. При 
цьому, загальна реклама, методи сти-
мулювання збуту, репутація дозволяють 
домогтися збільшення доходу підприєм-
ства при фіксованих інвестиціях;

- операційний синергізм виникає 
в результаті більш високого ступеня 
використання виробничих потужнос-
тей і персоналу, розподілу накладних 
витрат, переваг загальних напрямків 

Таблиця 1
Основні визначення поняття «синергія»

Автор Визначення 

Ансофф І., Єгерєв І.А. 
[2, с. 123]

Синергізм називається ефектом «2+2=5», який 
підкреслює,що фірма шукає такі товарно-ринкові комбінації, 
за яких ефект від суми більший, ніж сума ефектів складових 
частин

Люкшинов А. Н. [1]
Синергізм, синергія – варіант реакції на комбіноване, вплив 
двох або декількох факторів, що характеризується тим, що ця 
дія перевищує дію, яка чиниться кожним фактором окремо.

Мельник Л.Г. [2]
Синергія – збільшення ефективності діяльності в результаті 
сполучення, інтеграції окремих частин в єдину систему за 
рахунок «системного ефекту» (емерджентності)

Шершньова З. Є., 
Оборська С. В. [1]

Синергія – це ефект системної цілісності, що полягає 
в отриманні додаткових результатів, які перевищують 
суму ефектів діяльності елементів до включення їх до 
системи; є стратегічною перевагою добре організованих 
підприємств; формується за рахунок взаємопідтримки 
та взаємодоповнення різних бізнес-напрямків, окремих 
підсистем виробничо-управлінської системи підприємства, а 
також із залученням партнерів із-за меж підприємства.

Баришникова Н. [8]
Синергія – це узгоджена, взаємопосилююча дія двох чи 
кількох підсистем загалом, у результаті якої єдина система 
дає більший ефект, ніж кожна її підсистема зокрема.

Кузьмін О.Є., 
Найчук-Хрущ М.Б., 
Шпак Н.О.[2]

Під синергією, як правило, розуміють феномен, коли дві 
компоненти, величини, речовини, два чинника тощо разом 
дають більший ефект, ніж сума їхніх ефектів.

Б. Карлоф [3 с.26]
Синергія – це стратегічні переваги, що виникають при 
об'єднанні двох або більшого числа підприємств у порівнянні 
з їх діяльністю окремо, що може бути виражено в зростанні 
продуктивності та (або) зниження витрат виробництва.
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навчання, а також закупівлі великих 
партій сировини;

- інвестиційний синергізм може бути 
наслідком спільного використання 
заводського обладнання, загальних 
запасів сировини, перенесення резуль-
татів науково-дослідницьких робіт з 
одного товару на інший, експлуатації 
загального устаткування;

- управлінський синергізм багато в 
чому визначає загальний позитивний 
ефект. Він представляє по ряду компо-
нентів прибутки в неявній формі. Тут, 
значна роль належить кваліфікованому 
менеджменту, який може позитивно 
вплинути на конкурентоспроможність 
підприємства з високим синергетичним 
ефектом.

Наочне уявлення про структуру 
синергії стосовно руху ресурсів дає 
модель професора Кингстонського уні-
верситету Робіна Метьюза [3]. Відпо-
відно до неї, синергія виникає за рахунок 
двох основних джерел: субадитивності й 
суперадитивності. Природа субадитив-
ності – зниження сукупних витрат ком-
паній, що об’єднуються, при збереженні 
існуючих умов функціонування. М. Гулд, 
Е. Кемпбелл [3, с. 31] визначають синер-
гію, як зв'язок між бізнес – одиницями, 
які призводять до створення додаткової 
вартості.

Управлінському погляду відповідає 
визначення синергії як: вміння конкуру-
вати краще, ніж хто-небудь, коли-небудь 
міг очікувати. Це означає збільшення 
конкурентної переваги більше ніж необ-
хідно фірмам, щоб вижити на своїх кон-
курентних ринках.

На основі проаналізованих визначень 
можна зробити висновок, що «синер-
гія» – це результат процесу об'єднання 
окремих систем (підприємств, бізнес-
одиниць), що призводить до підвищення 
конкурентоспроможності об'єднаної 
системи і зростання її вартості. На наш 
погляд інші наслідки дії синергії або вхо-
дять в перераховані вище (зростання 
конкурентоспроможності і вартості), або 
не обов'язково пов'язані з синергією.

При оцінці складних економічних про-
цесів врахування синергетичного ефекту 
є важливим, з тієї точки зору, що орієн-
тація на локальні вигоди окремих учас-
ників цих процесів може призводити до 
прийняття рішень, не вигідних в цілому. 

Основні відмінності синергетичного 
і економічного ефектів приведені в 
таблиці 2.

Слід зазначити, що перевищення вар-
тості об'єднаної компанії над вартістю 
учасників угоди зі злиття або поглинання, 
на наш погляд, є ключовим показником, 
що дозволяє оцінити розмір синергетич-
ного ефекту від об'єднання, і як наслі-
док, може використовуватися при оцінці 
ефективності проведення операцій зі 
злиття або поглинання компаній.

На основі аналізу вітчизняної та зару-
біжної економічної літератури можна 
виділити наступні форми синергії при 
злиттях і поглинаннях, вони представ-
лені на рисунку 1.

Розглянемо класифікацію синергії 
залежно від ресурсів, що підлягають 
інтеграції. За цією ознакою виділяють 
операційну, фінансову, управлінську, 
інвестиційну та інформаційну синергію.

Таблиця 2
Порівняльні відмінності економічного і синергетичного ефектів

Критерій Відмінні характеристики
Економічний ефект Синергетичний ефект

Сутнісний зміст

Вимірюваний у вартісному 
виразі результат зміни як 
різниця алгебри результату 
і витрат на досягнення 
результату.

Системна сума ефектів. Включає 
ефекти, що отримуються не тільки 
від складання локальних ефектів, 
але і від зміни взаємодій між ними.

Врахування якісних 
змін 

Не враховує якісні зміни в 
цілому і окремих частин.

Враховує якісні зміни в цілому і 
окремих складових частин.

Пропорційність 
вкладеним 
ресурсам

Лінійна
Амбівалентний результат не 
тільки ресурсів, але і якісних 
характеристик.
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Операційна синергія включає еконо-
мію на масштабі, економію на гнучкості 
і прискорене зростання на нових або 
існуючих ринках. Економія на масштабі 
досягається за рахунок зростання про-
дуктивності, зниження постійних витрат 
на одиницю продукції завдяки збіль-
шенню обсягу виробництва, збільшення 
завантаження потужностей. Економія 
на гнучкості обумовлена підвищенням 
управлінської гнучкості, гнучкості збу-
тової мережі та її ринкових досліджень, 
більш повним охопленням споживачів. 
Прискорене зростання виражається в 
розширенні ринку, створенні або зміц-
ненні ринкової ніші, кооперації в області 
НДДКР, створенні нових продуктів, зміц-
ненні ринкових позицій.

Фінансова синергія виражається в 
зниженні інвестиційних ризиків утворе-
ної компанії (до них відносять діловий і 
фінансовий ризики). Зниження ділового 
ризику характеризується збільшенням 
стабільності грошових надходжень, зни-
ження фінансового ризику виражається 

в зміцненні платоспроможності компанії, 
що в підсумку повинно привести до зни-
ження витрат на капітал, тобто здеше-
вити залучення як власного, так і пози-
кового капіталу

Управлінська синергія досягається 
за рахунок створення нової системи 
управління, характеризується меншими 
управлінськими витратами і більш ефек-
тивними управлінськими рішеннями

Інвестиційна синергія досягається 
збільшенням інвестиційної потужності 
компанії, можливістю реалізації більших 
інвестиційних проектів, проявляється в 
економії інвестиційних ресурсів

Інформаційна синергія обумовлена 
доступністю і ефективністю викорис-
тання загальних інформаційних каналів, 
що дозволяє отримувати повну і досто-
вірну інформацію про зовнішнє серед-
овище організації

Розглянемо іншу класифікацію синер-
гії за видами бізнесу, що інтегруються. 

Політична форма синергії полягає в 
зростанні політичного впливу інтегрова-

 

політична 

маркетингова 

фінансова 

виробнича 

кадрова 

інноваційна 

операційна 

фінансова 

управлінська 

інвестиційна 

інформаційна 

системна 

снергія від 
перенесення 
компетенцій 

Форми синергії 

Залежно від ресурсів, 
що підлягають 
інтеграції 

Залежно  
від напрямку бізнесу 
компанії 

Залежно  
від напрямку інтеграції 
компаній 

Рис. 1. Форми синергії при злиттях і поглинаннях
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ної бізнес-одиниці в регіоні, подоланні 
бар'єрів і обмежень у сфері законодав-
ства і зниження національних ризиків за 
рахунок виходу на міжнародний ринок.

Фінансова форма синергії склада-
ється в акумуляції грошових коштів на 
розвиток або створення окремих видів 
бізнесу.

Маркетингова форма обумовлена 
визначенням нових напрямків діяльності 
і нових ринків, а також спрощенням про-
цесу виходу на нові ринки.

Виробнича форма синергії полягає у 
визначенні своїх виробничих можливос-
тей і організації взаємних поставок для 
збільшення завантаження потужностей 
виробництва.

Інноваційна синергія полягає в поши-
ренні нових технологій всередині корпо-
рації.

Кадрова синергія обумовлена фор-
муванням команди фахівців і ротацією 
кадрів між підрозділами компанії. Поля-
гає в зростанні привабливості компанії 
для цінних кадрів за рахунок перспектив 
кар'єрного росту та надійності компанії.

Форми синергії також можна класифі-
кувати в залежності від напрямку інте-
грації бізнес-одиниць, в цьому випадку 
виділяють системну синергію і синергію 
від перенесення компетенцій.

Системна синергія досягається цен-
тралізацією окремих бізнес-процесів 
або інтеграцією компаній по ланцюжку 
створення вартості. Дана форма синер-
гії виражається в поліпшенні планування 
діяльності та зменшенні часу органі-

заційних простоїв, що, в свою чергу, 
дозволяє оптимізувати використання 
виробничих потужностей підприємства. 
Найяскравішим проявом використання 
системної синергії є створення верти-
кально інтегрованих нафтових компа-
ній, що з'єднують в єдиний виробничий 
ланцюжок підприємства, що займаються 
геологорозвідкою, видобутком нафти, її 
переробкою і збутом нафтопродуктів.

Синергія від перенесення компетен-
цій полягає в тому, що одна з компаній, 
що здійснюють злиття або поглинання, 
володіє якоюсь унікальною компетен-
цією, здатною поліпшити конкуренто-
спроможність об'єднаної компанії на 
ринку.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Результати проведених 
досліджень та світова практика свідчать, 
що активність на українському ринку злит-
тів та поглинань є досить великою. При 
цьому необхідно зазначити, що під час 
здійснення інтеграції допускається доволі 
багато помилок. Таким чином, якщо в про-
цесі інтеграційної угоди вдається ство-
рити міцну економічну структуру, в якій 
всі компоненти управлінського, виробни-
чого та соціального процесів діють злаго-
джено і цілеспрямовано, тобто синерге-
тично, з урахуванням вимог і характеру 
зовнішнього середовища, стійкість і ста-
більність такого підприємства і буде від-
дзеркаленням його конкурентоспромож-
ності на ринку. Отже, питання прояву 
ефекту синергії від злиттів чи поглинань 
має стратегічний характер.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ

DEVELOPMENT OF EFFICIENCY CONTROL SYSTEM  
IN BUILDING ENTERPRISE ON THE BASE  

OF MODERN METHODS IN RATIONING COSTS

Герасимова О.Л.
кандидат технічних наук,

доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом,
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Стаття присвячена розробці системи управління результативністю підприємства в 
умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища. Розроблено методику 
розрахунку впливу зміни структури витрат будівельного підприємства на показник рен-
табельності. Показані граничні значення співвідношень постійних та змінних витрат, які 
можуть негативно вплинути на ефективність виконаних робіт.

Ключові слова: управлінські рішення, прибутковість, постійні витрати, змінні витра-
ти, кошторисна вартість, потенціал підприємства, внутрішнє та зовнішнє середовище, 
антикризове управління.

Статья посвящена разработке системы управления результативностью предприятия 
в условиях неопределенности внешней и внутренней среды. Разработана методика рас-
чета влияния изменения структуры затрат строительного предприятия на показатель 
рентабельности. Показаны предельные значения соотношений постоянных и переменных 
затрат, которые могут негативно повлиять на эффективность выполненных работ.

Ключевые слова: управленческие решения, прибыльность, постоянные затраты, пе-
ременные затраты, сметная стоимость, потенциал предприятия, внутренняя и внеш-
няя среда, антикризисное управление. 

The article is dedicated to the development of efficiency control system of enterprises in the 
conditions of external and internal environment instability. It’s developed the methodic of calculation 
in changes in the expenses structure of the building enterprise to the profitability indicator. It’s 
shown the max values in correspondence of fixed and variable expenses which may negatively 
influence to the carried out works efficiency.

Keywords: management decisions, profitability, fixed expenses, variable expenses, estimated 
cost, enterprise potential, internal and external environment, anticrisis administration.

Постановка проблеми. Частково 
логіка управління піддається форма-
лізації, тому роботи по моделюванню 
результативності використання потенці-
алу підприємства носять прогресивний 
характер. Але область управління ніколи 
не буде повністю формалізована. Більш 
того, багато що в управлінні взагалі не 
може бути охоплено правилами, зако-
нами та принципами. В сучасний період 

ефективність формування потенціалу 
підприємства залежить від здатності 
своєчасно адаптуватися до змін зовніш-
нього середовища. Компанії повинні ово-
лодіти гнучкістю щодо управління біз-
нес-процесами, тобто вміти своєчасно 
реагувати на змін ситуації на світовому, 
внутрішньому чи галузевому ринках.

Аналіз останніх наукових дослі-
джень і публікацій. Проблемі нега-



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

56 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

тивного впливу економічної кризи на 
формування потенціалу підприємств 
присвячені роботи багатьох вітчизняних 
та зарубіжних економістів. Аналіз прове-
дених досліджень показує, що негатив-
ний вплив на динаміку кризи, її глибину 
та наслідки надають не тільки об’єктивні, 
але й суб’єктивні фактори, в першу 
чергу, недосконалість структури та мето-
дів управління. Як відмічають А. Денисов 
та С. Жданов, «уровень экономического 
управления непосредственно на пред-
приятиях не соответствует современным 
требованиям, рыночным условиям 
по оперативности и обоснованности 
принимаемых решений» [3, с. 4]. Автори 
розробили універсальний інструмент 
управління розвитком підприємства на 
базі нормування змінних витрат та фік-
сованого рівня прибутковості. Проблеми 
недосконалості управлінських підходів 
щодо управління результативністю в умо-
вах турбулентної економіки були розгля-
нуті в роботах В. Анфілатова, Є. Ваніє-
вої, Г. Клейнера, Ф. Найта, Л. Шинкарука  
[1; 2; 4; 5; 8]. Втім, формування потен-
ціалу для кожного підприємства є уні-
кальним явищем, тому розробка дов-
гострокової стратегії розвитку потребує 
прийняття адекватних управлінських 
рішень з врахуванням специфіки ціноут-
ворення та організації виробництва. 

Постановка завдання. Метою 
роботи є розробка системи управління 
результативністю потенціалу підприєм-
ства в умовах невизначеності внутріш-
нього та зовнішнього середовища щодо 
зміни рівня прибутковості, внаслідок 
виникнення чинників, які впливають на 
співвідношення витрат.

Викладення основного матеріалу 
дослідження. В результаті попередніх 
досліджень автором були отримані фор-
мули (1, 2), які дозволяють враховувати 
вплив зміни співвідношення постійних 
та змінних витрат на показники резуль-
тативності використання потенціалу 
підприємства, що в подальшому може 
позначитися на стабільності виробничо-
економічних процесів.
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де Вп – постійні витрати; Вз – змінні 
витрати; Кв – кошторисна вартість; Р – 
рентабельність.

Позначимо відношення 
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тоді формули (1), (2) приймають вигляд
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Наведемо у табличній формі (табл. 1) 

результати співвідношень 
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, в 

разі зміни показника α та Р з інтервалом 
в одну десяту. 

Результати табл. 1 можливо застосо-
вувати в подальших розрахунках впливу 
співвідношення постійних та змінних 
витрат на результативність виробництва.

Результат формули (3) буде дорів-
нювати нулю в тому разі, коли α=1, β=0, 
тобто для показника α мінімальним гра-
ничним значенням є величина більша за 
одиницю (в нашому випадку 1,1).

Таблиця 1
Розрахунки результатів 

співвідношень для різних показників 
α та Р

α Р
Результат співвідношення 
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0,1 0,1 0,909
0,2 0,2 0,833
0,3 0,3 0,769
0,4 0,4 0,714
0,5 0,5 0,666
0,6 0,6 0,625
0,7 0,7 0,588
0,8 0,8 0,555
0,9 0,9 0,526
1 1 0,5

1,1 1,1 0,476
1,2 1,2 0,455
1,3 1,3 0,435

Показник співвідношення постійних та 
змінних витрат також повинен бути біль-
шим за одиницю, оскільки без постійних 
витрат навряд чи можна представити 
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собі існування будь-якої сучасної буді-
вельної організації. Сумнівною є можли-
вість перевищення постійних витрат над 
змінними, це можна уявити лише в разі 
призупинення діяльності.

В разі не перевищення рентабель-
ності 100% та зміни показника 1,1<α<2,2, 
при β=0,1 рентабельність буде змінюва-
тися в наступних межах (рис. 1).
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Рис. 1. Схема залежності 
рентабельності від показника α

Тобто, чим більше обсягів виконаних 
робіт приходиться на одиницю змін-
них витрат, тим більш рентабельною є 
здана продукція. Якщо навпаки α=2,2 (є 
постійною величиною), 0,1<β<1,2, тоді 
спостерігатиметься наступна динаміка  
(рис. 2)
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Рис. 2. Схема залежності 
рентабельності від показника β

В такому разі, збільшення питомої 
ваги постійних витрат у співвідношенні 
β приводить до зменшення рентабель-
ності виробництва. В разі, якщо рен-
табельність є постійною величиною, 
наприклад: 3, 4, 5 або 6 %, а показник β 
змінюється в наступних межах: 0,1<β<1, 
тоді для збереження результату фор-
мули (3) повинен змінюватися показ-
ник α. Тобто, при збільшенні постійних 
витрат, для збереження встановленого 
рівня рентабельності, треба збільшити 
обсяги виконаних робіт по відношенню 
до змінних витрат за закономірностями, 
що наведені на рис. 3.
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Рис. 3. Схема залежності 
рентабельності від показників α та β

Витрати підприємства, особливо в 
період кризи, слід розділяти не тільки на 
постійні та змінні (чи прямі та непрямі), а 
на постійні, змінні та ті, що регулюються.

В західній економічній теорії нормаль-
ний прибуток розглядається як визначена 
винагорода підприємців за виконання 
ними підприємницьких функцій через 
що він розглядається як елемент витрат 
виробництва. Економічний прибуток 
трактується як критерій реальної прибут-
ковості підприємця. Вважається, що для 
підприємницької діяльності не настільки 
важливою є величина розрахункового 
прибутку, як величина економічного, що 
показує наскільки розрахунковий прибу-
ток перевищує нормальний [3].

В закордонних фірмах доволі розпо-
всюджений метод прямих (скорочених) 
витрат, коли здійснюється облік тільки 
змінних витрат, постійні ж відносяться 
безпосередньо на прибуток, з якого 
вони відраховуються до оподаткування. 
В даному випадку всі умовно-змінні 
витрати розглядаються як прямі, інші – 
відносяться на фінансові результати. 
В США сума прибутку в кошторисах 
окремим рядком не показується, вона 
автоматично включається в накладні 
витрати. Таким чином підприємці прихо-
вують свій прибуток в ціні продукції.

Для того, щоб ефективність діяль-
ності виконавця робіт знаходилася у 
залежності від ефекту та собівартості 
робіт варто розглянути декілька підходів 
до визначення прибутку, що існують у 
світовій практиці. З точки зору інвестора 
було б більш вірним розглядати нор-
мальний прибуток як винагороду та еле-
мент витрат, що дозволило би вивести з 
тіні значні доходи підприємців та легалі-
зувати фінансові потоки у будівництві.

Отже, визначення суми прибутку в 
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проектно-кошторисній документації та 
фінансовій звітності може призвести 
до розбіжностей у визначенні показни-
ків ефективності. Крім цього, замовнику 
важко контролювати витрати підряд-
ника, особливо непрямі, тому доцільно 
розглянути широковживані у закордон-
ній практиці поняття розрахункового, 
нормального та економічного прибутку 
(рис. 4).

 
 

Розрахунковий (очікуваний) 
прибуток (ПР) 
ПР = Д – В,П 

Нормальний прибуток (ПН) 
ПН = ІК×КР 

Економічний прибуток (ПЕ) 
ПЕ = ПР - ПН 

Рис. 4. Схема визначення 
розрахункового, нормального 
та економічного прибутку від 

інвестиційної діяльності
Д – доходи від діяльності; В,П – величина 
витрат, включаючи податки; Ік – величина інвес-
тованого капіталу; КР – коефіцієнт рентабель-
ності; ПВ – валовий прибуток

В ті чи інші моменти розвитку ринку 
або бізнес-процесів підприємства, спів-
відношення витрат по-різному впливає 
на показники результативності викорис-
тання потенціалу підприємства. Анти-
кризове управління підприємством з 
позиції стійкого розвитку повинне роз-
глядати можливість підвищення ефек-
тивності цього процесу з врахуванням 
економії на масштабах виробництва. 
Також є доречним використання одного 
з популярних інструментів розвитку біз-
несу, таких як метод прямих (змінних, 
скорочених) витрат, що дозволяє спрос-
тити калькулювання собівартості робіт 
та знайти варіанти управлінських рішень, 
виходячи із залежностей між постійними 
та змінним витратами.

Інформація, яка закладається в про-
ект щодо його вартісних параметрів 
постійно змінюється, це ускладнює 
інтерпретацію отриманих даних, які 
базуються на вхідних даних проекту. Вся 
отримана та проаналізована інформація 

повинна стікатися в одну точку – оцінку 
рентабельності.

Вплив факторів зовнішнього серед-
овища на діяльність будівельної ком-
панії залежить не тільки від успішності 
менеджменту будівельної компанії. 
Інформацію про стан зовнішнього 
середовища керівникові отримати ще 
важче, чим інформацію стосовно вну-
трішнього стану підприємства. Треба 
дослідити тенденції розвитку ринку, 
використовуючи при цьому власні дже-
рела інформації про стан профільної 
галузі, розробити довгострокові еконо-
мічні прогнози. 

Зарубіжний досвід калькулювання 
витрат за змінними (прямими) затра-
тами дозволяє в період кризи коректу-
вати постійні та змінні витрати в управ-
лінській звітності підприємства з метою 
його виживання та успішного розвитку.

Скористаємося формулою визна-
чення валового прибутку в США: 

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК (ПОКРИТТЯ) =  
= Ц – Сума прямих витрат; 

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК = НЕПРЯМІ 
ВИТРАТИ (постійні витрати) + НОРМА 

ПРИБУТКУ. 
Змінні витрати = Прямі витрати. 

Цей метод дозволяє розглядати 
виробничу собівартість виключно як 
змінні витрати. Використання методу 
дозволяє отримувати максимальні при-
бутки з врахуванням завантаження 
потужностей підприємства. Наприклад, 
в період економічного зростання час-
тину постійної заробітної плати, орендні 
платежі переводять в змінні витрати для 
максимізації прибутку, а в разі погір-
шення ринкової ситуації, коли обсяги 
робіт зменшуються, постійні витрати 
переводяться в змінні.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Останні роки, водночас із кіль-
кістю заморожених об’єктів зростали 
й постійні витрати на їх утримання, що 
приводило до зміни оцінки вартості по 
завершенні. Як відомо, зміна обсягів 
будівельно-монтажних робіт приводить 
до відносного скорочення (при їх зрос-
танні) чи збільшення (при скороченні) 
умовно-постійних витрат. Питома вага 
умовно-постійних витрат для кожної буді-
вельної організації є різною, тому важко 
знайти функцію впливу співвідношення 
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постійних та змінних витрат на прибутко-
вість будівельно-монтажних робіт.

В роботі показана методика розра-
хунку впливу зміни структури витрат 
будівельного підприємства на показ-

ник рентабельності. Показані граничні 
значення співвідношень постійних та 
змінних витрат, які можуть негативно 
вплинути на прибутковість виконаних 
робіт. 
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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

В статті розглянуто напрямки забезпечення стійкості функціонування будівельного 
підприємства. В основі управління стійкістю на основі адаптації до мінливих умов госпо-
дарювання були розглянуті такі наукові підходи як системний, ситуаційний, процесний, 
сценарний, комплексний. Визначено результати, отримані при адаптації підприємства до 
умов зовнішнього середовища, що змінюється.

Ключові слова: стійкість, стійкість функціонування, будівельне підприємство, науко-
вий підхід, управління стійкістю.

В статье рассмотрены направления обеспечения устойчивости функционирования 
строительного предприятия. В основе управления устойчивостью на основе адаптации 
к меняющимся условиям хозяйствования были рассмотрены такие научные подходы как 
системный, ситуационный, процессный, сценарный, комплексный. Определены результаты, 
полученные при адаптации предприятия к условиям внешней среды, меняется. 

Ключевые слова: устойчивость, устойчивость функционирования, строительное 
предприятие, научный подход, управление устойчивостью.

The article describes the directions of ensuring the sustainability of construction companies. 
The basis of sustainability management through adaptation to changing economic conditions 
were considered such scientific approaches as a system, situation, process, scenario, complex. 
Identified results obtained by the enterprise adaptation to environmental conditions change. 

Keywords: stability, stability operations, construction enterprises, scientific approach, 
management stability.

Постановка проблеми. Важливою 
характеристикою зовнішнього серед-
овища підприємства є ступінь її невизна-
ченості, яка виражається в рівні стабіль-
ності. Стабільна економічне середовище 
зумовила б сприятливі зовнішні умови 
діяльності будівельних підприємств, в 
яких вони функціонують. Вже згадана 
в цій роботі галузь – будівельна – має 
низку виняткових ознак і властивостей, 
які несуть в собі особливі умови функці-
онування. При цьому успіх будівельно-
господарської діяльності підприємств 
залежить від чинників стійкості їх функ-
ціонування.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз і узагальнення 
існуючих підходів до визначення сут-
ності поняття «стійкість» показало, 
що ряд авторів В. Геєць, Т. Клебанова, 
М. Кізім, Л. Мельник, В. Василенко, 
Л. Шамаева, Б. Кучін, Л. Костірко, 
В. Ячменева, А. Пилипенко в контек-
сті адаптації підприємств розглядають 
їх стійкість як здатність економічних 
систем реагувати на вплив навколиш-
нього середовища, не змінюючи траєк-
торію запланованого розвитку, але цей 
процес повинен бути стабільним, що 
передбачає збереження стійкості еко-
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номічної системи підприємства в тим-
часових координатах [1, с. 148–158].

Серед фахівців розвинених країн захід-
ної Європи, які зробили істотний внесок 
у дослідження цієї теми, необхідно виді-
лити таких авторів, як: В. Оучи, Ф. Тей-
лор, М. Фоллет, А. Файоль, Г. Акофф, 
Д. Хан, А. Чандлер , Е. Мейо, А. Маслоу, 
Д. Мак-Грегор і інші [3, с. 108–111].

Серед сучасних українських вчених 
питаннями адаптації економічних сис-
тем займаються Н. Кизим, Т. Клебанова, 
В. Тимохін, В. Прохорова, О. Кучеренко, 
А. Калініченко, В. Васюренко і інші  
[2, с. 345–363].

Постановка завдання. Метою статті 
є визначення напрямків забезпечення 
стійкості функціонування будівельного 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стійкість функціонування під-
приємства, яка є запорукою успішного 
і стабільного функціонування будівель-
ного підприємства, а іноді і його вижи-
вання в несприятливих і кризових умо-
вах, не є постійною величиною і постійно 
змінюється під впливом змін станів вну-
трішнього і зовнішнього середовища.  
У зв'язку з цим управління стійкістю слід 
приділяти підвищену увагу.

Виходячи з трактування понять «стій-
кість функціонування підприємства» 
автором визначено сутність управління 
стійкістю функціонування будівельного 
підприємства як постійної, систематич-
ної послідовності дій суб'єкта управ-
ління, яка визначається його впливом 
на об'єкт управління, результатом якої є 
утримання параметрів останнього в пев-
них межах в умовах мінливої внутріш-
нього і зовнішнього середовища і його 
цілеспрямоване і ефективне функціону-
вання.

Автором під факторами зовнішнього 
і внутрішнього середовища функціону-
вання будівельного підприємства розу-
міється сукупність умов, що сприяють 
спрямованому, закономірного зміни кіль-
кості і якості показників підприємства, 
що обумовлює його перехід до нових 
рівнів функціонування.

З огляду на той факт, що сьогодні в 
умовах зростаючої конкуренції приско-
рюються всі бізнес-процеси, зростає 
ризик невизначеності, що вимагає швид-
кої реакції, а стабільність зовнішнього 

середовища в сучасних умовах є пев-
ним ідеалом, якого важко досягти, на 
даному етапі функціонування складних 
соціально-економічних систем в націо-
нальній економіці України, забезпечення 
стійкості функціонування будівельного 
підприємства доцільно розглядати через 
призму його адаптації до негативних 
впливів навколишнього середовища, в 
якій вони функціонують і розвиваються.

Основними характеристиками 
зовнішнього середовища підприємства 
є: взаємна зв'язаність факторів (сила, з 
якою зміна одного фактору впливає на 
стан інших факторів); складність (кіль-
кість факторів, на які підприємство має 
реагувати); рухливість (швидкість зміни 
стану середовища); невизначеність 
(кількість інформації про середовище і 
рівні достовірності цієї інформації).

В основі управління стійкістю на основі 
адаптації до мінливих умов господарю-
вання повинні бути покладені такі наукові 
підходи як: системний, який забезпечує 
цілісність механізму як системи з певною 
структурою; ситуаційний, який забез-
печує безперервні дослідження зовніш-
нього середовища, до яких має присто-
совуватися будівельне підприємство, 
використовуючи специфічні засоби, для 
адаптації до конкретних зовнішніх змін; 
процесний, який забезпечує безперерв-
ність застосування адаптаційних заходів 
на підприємствах; сценарний, викорис-
товує прогнозування висококваліфіко-
ваними експертами декількох можливих 
варіантів розвитку ситуації та пов'язаної 
з цим динаміки основних показників.

Слід зазначити, використання одного 
підходу не виключає застосування 
іншого, а навпаки передбачає комп-
лексне взаємоузгоджене використання 
зазначених вище підходів до управління, 
оскільки кожен з них висвітлює окремий 
аспект управління і не охоплює діяль-
ність підприємств а в цілому. Розгля-
нуто підходи повинні застосовуватися 
при адаптації підприємства до мінливих 
зовнішніх умов одночасно, доповнюючи 
один одного, з метою отримання най-
більшого ефекту адаптації. Комплексний 
підхід забезпечує інтеграцію економічних 
інтересів підприємства і його контраген-
тів в мінливих умовах, формує механізм 
узгодження їх інтересів і визначає рівень 
допустимих протиріч.
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Забезпечення стійкості і стабіль-
ності функціонування будівельних 
підприємств шляхом їх адаптації до 
зовнішнього середовища на основі 
використання комплексного підходу до 
управління, передбачає визначення 
змісту основних складових зовнішнього 
середовища, якими є законодавче та 
підприємницьке поле. Законодавче 
поле обумовлює ефективність дер-
жавного регулювання; стан конкурент-
ного середовища, фінансового ринку, 
ринку інвестиційних товарів і послуг, 
трудових ресурсів, інновацій; рівень 
інфляції; податкові умови; зовнішньое-
кономічні можливості підприємств. Під-
приємницьке поле обумовлено підпри-
ємствами-конкурентами в будівельній 
діяльності; підприємствами-постачаль-
никами, від яких залежить рівень мате-
ріальних витрат в собівартості будівель-
них робіт; підприємствами, які надають 
інші послуги.

На нашу думку, у системі управління 
стійкістю функціонування підприємством 
одне з найголовніших місць займає оці-
нювання зовнішніх та внутрішніх впли-
вів. При цьому слід враховувати, що в 
процесі функціонування будівельні під-
приємства мають адаптуватися як до 
зовнішнього середовища, частка фак-
торів якого опосередковано впливає на 
стійкість підприємства, так і до зміни 
факторів, що напряму впливають на 
стійкість функціонування.

Оцінювання впливу факторів зовніш-
нього середовища прямого та непрямого 
впливу, конкретизована на рис. 1.

Як бачимо з рисунку 1, непрямий 
вплив на стійкість функціонування буді-
вельного підприємства здійснюють такі 
групи факторів:

• Політико-правові фактори (зміни в 
системі оподаткування, зміни в політич-
ній системі країни, зміни в кредитній сис-
темі, зміни законодавства, бюрократиза-
ція економіки, політична нестабільність, 
неефективність системи державного 
регулювання тощо);

• Демографічні фактори (зміна 
чисельності населення, зміна вікового 
складу населення, зміна розподілу насе-
лення за рівнем доходів, внутрішня та 
зовнішня міграція населення);

• Міжнародні фактори (проблеми 
відносин країни з іншими країнами, 
проблеми у відносинах країни з міжна-
родними організаціями, участь у між-
народних будівельних проектах, зміна 
зовнішньоекономічної політики держави, 
умови протікання процесів глобалізації);

• Науково-технічні фактори 
(повільне оновлення матеріально-речо-
вої бази будівельної індустрії, низь-
кий рівень інноваційних розробок у цій 
сфері, труднощі з впровадженням інно-
вацій у життя, відсутність підтримки інно-
ваційно-активних підприємств тощо);

• Економічні фактори (стан еко-
номіки, рівень інфляції, інвестиційна 
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Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища будівельного підприємства
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привабливість економіки регіону, інвес-
тиційний клімат у країні, розвиток інф-
раструктури, умови залучення кредитів, 
умови страхування будівельних проек-
тів, конкуренція на ринку будівництва, 
зміни кон’юнктури ринку, зміна цін на 
будівельні об’єкти, нестача кадрів робіт-
ничих спеціальностей);

• Екологічні фактори (рівень забруд-
нення довкілля, зміна екологічного зако-
нодавства тощо);

• Соціально-культурні фактори 
(зміна рівня життя населення, соціальна 
нестабільність);

• Природні фактори (доступність та 
наявність ресурсів).

Зовнішнє середовище будівельного 
підприємства, що спричиняє свій вплив 
безпосередньо на дане підприємство 
(через прямі контакти з ним) отримало 
назву середовища прямого впливу.

На нашу думку, з точки зору забез-
печення належного рівня стійкості функ-
ціонування будівельного підприємства 
запропонована система управління стій-
кістю функціонування дає змогу спрогно-
зувати негативні зовнішні впливи та ніве-
лювати їх або звести втрати до мінімуму.

Ефективність застосування такої 
системи дає підставу для ствердження 
про принципову можливість забезпе-
чення стійкості функціонування шляхом 
активізації зусиль будівельних підпри-
ємств щодо цілеспрямованої нейтралі-
зації впливу зовнішнього середовища та 
стейкхолдерів у вигідному для підприєм-
ства напрямі.

Для того, щоб оцінити імовірність 
негативного впливу з боку зовнішнього 
середовища та стейкхолдерів підпри-

ємства, нами було проведено експертне 
опитування. При виборі експертів, крім 
компетентності, враховуються додаткові 
вимоги, такі як:

– креативність (здатність розв’я- 
зувати задачі, методи розв’язання яких 
повністю або частково невідомі); еврис-
тичність (здатність виявляти неочевидні 
проблеми); інтуїція (здатність вгадувати 
рішення без його обґрунтування); пред-
икативність (здатність передчувати май-
бутнє рішення); всебічність (здатність 
розглядати проблему з різних точок 
зору).

З врахуванням цих вимог компетент-
ність експерта визначається коефіцієн-
том компетентності за формулою:
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 – коефіцієнт аргументо-
ваності експерта.

Коефіцієнт інформованості експерта 
визначається за 10-бальною шкалою за 
формулою:

2
.. zаргzінф

kz

KK
К

+
=

 

10.

ф
z

zінф
ІК =

 

 

,                     (2)
де 

2
.. zаргzінф

kz

KK
К

+
=

 

10.

ф
z

zінф
ІК =

 

 

 – фактична оцінка інформо-
ваності експерта на основі експертної 
оцінки.

Для визначення аргументованості 
експертів використовуються дані, які 
вони мають у розпорядженні, залежно 
від складових аргументації (табл. 1).

Компетентність експерта оцінюють 
наступним чином:

– якщо 0,8≤Кк.z≤1,0 – висока; якщо 
0,5≤ Кк.z≤0,8 – середня; якщо 0≤Кк.z≤0,5 – 
низька.

Таблиця 1
Коефіцієнти аргументованості залежно від рівня впливу джерела  

на оцінку експерта

Джерела аргументованості Коефіцієнти аргументованості
високий Середній низький

Теоретичні знання 0,3 0,2 0,1
Практичний досвід 0,5 0,4 0,2
Знання робіт вітчизняних 
авторів 0,05 0,05 0,05

Знання робіт іноземних авторів 0,05 0,05 0,05
Особисте ознайомлення із 
зарубіжним досвідом 0,05 0,05 0,05

Інтуїція 0,05 0,05 0,05
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На першому етапі експертизи для 
визначення математичного очікування 
коефіцієнту вагомості було створено 5 
груп по 20 експертів:

1 група – керівники структурних під-
розділів та спеціалісти державних орга-
нів управління; 2 група – керівники та 
головні спеціалісти проектних організа-
цій; 3 група – керівники та головні спе-
ціалісти інвестиційних та будівельних 
компаній; 4 група – керівники та головні 
спеціалісти фінансово-кредитних уста-
нов; 5 група – наукові працівники НДІ 
та професорсько-викладацький склад 
вузів.

На другому етапі за результатами 
досліджень сформована група з 15 екс-
пертів з компетентністю, що дорівнює 
одиниці.

Як показали дослідження, для визна-
чення імовірності негативного впливу 
зовнішніх факторів та стейкхолдерів 
доцільно використовувати методи іміта-
ційного моделювання, практичне засто-
сування яких наведено у наступному під-
розділі.

Визначення впливу законодавчо обу-
мовлених і підприємницьке-певних скла-
дових зовнішнього середовища на стан 
функціональних підсистем будівельних 
підприємств дає можливість врахувати 
їх негативний вплив в процесі функціо-
нування будівельних підприємств і адап-
тувати їх до динамічної зовнішньому 
середовищі, забезпечуючи їх стійкий 
стабільний розвиток.

Визначення впливу дестабілізую-
чих факторів зовнішнього середовища 
і можливості їх усунення сприяє забез-

печенню сталого стабільного розвитку 
будівельно-господарської діяльності. 
Оцінку ситуацій можна проводити на під-
ставі обробки даних зворотного зв'язку і 
контролю таких факторів. Тому в процесі 
функціонування економічна система 
будівельного підприємства повинна про-
тистояти (зберігати певний стан і роз-
виватися) своєї навколишньому серед-
овищу і перебувати з нею в рівновазі  
[4, с. 64–80].

Висновки. Адаптація підприємства 
до умов зовнішнього середовища, що 
змінюється, передбачає, на наш погляд, 
отримання таких результатів: реалізація 
запланованих обсягів продукції; своє-
часне забезпечення підприємства необ-
хідними ресурсами (фінансовими, сиро-
винними, трудовими); виконання чинних 
в цей період угод з контрагентами та 
укладення нових комерційних угод з ура-
хуванням кризових умов; не допустити 
підвищення собівартості будівельної 
продукції; проводити ефективну цінову 
і асортиментну політику з урахуванням 
кризових умов; проводити ефективну 
кадрову і стимулюючу політику на під-
приємстві; підтримання вже досягнутого 
рівня конкурентоспроможності продукції 
та підприємства в цілому; досягнення 
запланованих фінансових результатів і 
нормативних значень показників, що їх 
характеризують.

Для досягнення вище зазначених 
результатів механізм адаптації до кризо-
вих умов повинен охоплювати всі сфери 
внутрішнього середовища підприємства 
і бути здатним впливати на них відпо-
відно до змін кризових умов.
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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

У статті розглянуті аспекти развитку використання аутсорсингу в діяльності під-
приємств. Визначено три основні етапи розвитку досліджень означеної категорії: осмис-
лення нагромаджених знань стосовно необхідності здійснення поділу праці на різних рівнях 
функціонування економічної системи; практична реалізація змісту аутсорсингу; форму-
вання світового ринку аутсорсингових послуг.

Ключові слова: аутсорсинг, поділ праці, теорія делегування повноважень, науково-
технічний прогрес.

В статье рассмотрены аспекты развития использования аутсорсинга в деятельнос-
ти предприятий. Определены три основне этапы развития исследований указанной ка-
тегории: осмысление накопленных знаний касаемо необходимости осуществления разде-
ления труда на разных уровнях функционирования экономической системы; практическая 
реализация смысла аутсорсинга; формирование мирового рынка аутсорсинговых услуг.

Ключевые слова: аутсорсинг, разделение труда, теория делегирования полномочий.

In the article aspects of research in outsourcing activity are considered. Three main stages of 
development studies definite category is identified: accumulated knowledge understanding about 
the necessity of labor distribution at different levels of the economic system, practical implementation 
of outsourcing content, forming the world market of outsourcing services.

Keywords: outsourcing, labor distribution, authority delegation theory, scientifically technical 
progress.

Постановка проблеми. В сучас-
них умовах розвитку економіки України 
питання підвищення ефективності біз-
несу стає особливо актуальним. При 
цьому на необхідність змін впливають 
такі фактори як експансія іноземних ком-
паній, зростаючі вимоги до якості про-
дукції, значний знос основних фондів 
виробництва та висока вартість нового 
обладнання. Необхідність пошуку шляхів 
підвищення рентабельності підприємств 
вимагає аналізу нових форм організації 
діяльності, серед яких однією з ключових 
є аутсорсинг, який в Україні сформувався 
відносно недавно, чого не можна сказати 
про економічно розвинені країни. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідження теоретичних 
і методичних аспектів використання 
аутсорсингу на різних рівнях економіч-
ної системи знайшли відображення в 
роботах Анікіна Б., Івлєва А., Кален-
джяна C., Дугінець Г., Зозульова О., 
Дубінського С., Таймала Л., Хей-
вуда Дж. тощо. Разом з тим, слід відзна-
чити, що в існуючих підходах недостат-
ньо уваги приділено розгляду еволюції 
пізнання ролі аутсорсингу в діяльності 
підприємств, що не дозволяє повною 
мірою визначити перспективи викорис-
тання останнього українськими підпри-
ємцями.
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Постановка завдання. Визначення 
аспектів розвитку використання аутсор-
сингу в діяльності підприємств.

Викладання основного матеріалу. 
Слід зазначити, що науковою базою 
виникнення аутсорсингу можуть служити 
як положення різних економічних шкіл в 
частині їх трактування поділу праці, так 
і постулати теорії менеджменту. Ана-
літичний огляд показав, що проблема 
поділу праці цікавила громадськість ще 
в давнину. Наприклад, античні автори 
(Сократ, Ксенофонт) підкреслювали 
позитивне значення «виконання кож-
ної господарської функції відповідно до 
норми, за зразком» з метою збільшення 
доходу домашнього господарства [1]. 

Соціалісти-утопісти, визнаючи необ-
хідність і користь поділу праці, разом з 
тим шукали шляхи ліквідації його шкід-
ливих наслідків для розвитку людини.  
А. Сен-Симон висунув завдання органі-
зації координованої системи праці, яка 
вимагає тісного зв’язку частин і залеж-
ності їх від цілого. Ш. Фур’є для збере-
ження інтересу до праці висунув ідею 
зміни діяльності. 

В буржуазній соціології, з одного боку, 
відзначалася апологія капіталістичного 
поділу праці, а з іншого – його критика, 
підкреслення того факту, що поділ праці 
є однією з головних причин деперсона-
лізації особистості, перетворення її на 
об'єкт маніпуляції промислової системи 
капіталізму, бюрократичних організа-
цій і держави, в безособовий елемент 
«масового суспільства». Особливе місце 
вивчення економічної категорії «поділ 
праці» займає в працях К. Маркса. На 
думку вченого, існує поділ праці як 
всередині суспільства, так і всередині 
підприємства. Ці два основних види 
взаємопов’язані і взаємообумовлені. 
Визначальною умовою поділу праці, за 
Марксом, є зростання продуктивних сил 
суспільства. «Рівень розвитку продук-
тивних сил нації виявляється найбільш 
наочно в тому, якою мірою розвинений у 
неї поділ праці». При цьому визначальну 
роль в його поглибленні відіграють роз-
виток і диференціація знарядь вироб-
ництва. Як і А. Сміт, К. Маркс вважав, 
що поділ праці сприяє розвитку продук-
тивних сил, зростанню продуктивності 
праці. Накопичення у людей виробни-
чого досвіду і навичок до праці знахо-

диться в прямій залежності від ступеня 
поділу праці, від спеціалізації працівни-
ків на певних видах праці. Також зазна-
чено, що технічний прогрес нерозривно 
пов'язаний з розвитком суспільного 
поділу праці. 

У XX столітті, створюючи нову сис-
тему організації праці, Ф. Тейлор розклав 
на прості дії трудові операції на вироб-
ництві, щоб одержати найбільш еконо-
мічний спосіб виконання всієї роботи в 
цілому. Однак перші випадки застосу-
вання аутсорсингу можна виявити вже 
до кінця XIX століття, коли в деяких кра-
їнах, законодавство яких засноване на 
прецедентному праві, рішення юридич-
них питань передавали фахівцям, що 
мають високу кваліфікацію та необхід-
ний досвід. 

В середині ХХ століття процес поділу 
праці дійшов до рівня управління, що 
зробило менеджмент модною наукою, 
яку керівники різного рівня активно 
вивчають в теорії й на практиці. За пів-
століття виникло величезна кількість 
різних течій та напрямків, кожна з яких 
обіцяла своїм послідовникам процві-
тання і успіх в бізнесі. Принцип поділу 
праці в рамках сучасного менеджменту 
повинен координувати «розділений про-
цес» в нове ціле, що забезпечує більш 
високу продуктивну силу праці та ефек-
тивність функціонування фірми. Інстру-
ментом у здійсненні такого завдання, на 
нашу думку, є аутсорсинг і його складові. 
З зародженням теорій менеджменту та 
поділу праці аутсорсинг в бізнесі став 
розвиватися двома доповнюючими кур-
сами: для споживачів – підвищення 
ефективності бізнесу через зосеред-
ження на основному виді діяльності та 
для постачальників – мінімізація витрат 
шляхом надання одного виду послуг 
багатьом компаніям.

Також необхідно зазначити, що аут-
сорсинг є невід'ємною частиною теорії 
делегування повноважень, розробле-
ної на Заході [2]. Незважаючи на свою 
самостійність, методика «аутсорсинг» 
є логічним доповненням ряду сучасних 
концепцій управління. Принцип «визнач 
кращого виконавця і делегує йому 
повноваження» гармонійно вписується в 
концепції TQM, Lean management, BPR 
та ін. Саме ставка на найкращий не 
тільки фінансовий, але і якісний резуль-
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тат (перфекціоналізм якості) дозволяють 
аутсорсингу кращим чином гармонію-
вати з законами нової економіки. 

Що стосується практичного аут-
сорсингу, то в IT – сфері сучасна 
його концепція була створена компа-
нією Electronic Data Systems (EDS) в 
1963 році як тип договірних відносин між 
замовником послуг і фахівцем в необ-
хідній області. EDS – найстаріша спе-
ціалізована IТ-аутсорсингова компанія, 
заснована в 1962 році в Далласі Рос-
сом Перро. Спочатку він централізовано 
підводив баланси для декількох банків, 
орендуючи нічний час на великих ЕОМ-
мейнфреймах. Але коли EDS принесла 
General Motors річну економію в 44% 
(більше 4 млрд. доларів), Р. Перро, оці-
нивши перспективи починання, взяв на 
себе супровід всіх інформаційних пото-
ків цієї корпорації.

Інші автори датують народження аут-
сорсингу 70-ими роками XX століття і 
пов'язують з автомобільним бізнесом. 
Саме застосування аутсорсингу дозво-
лило компанії General Motors, на чолі 
з геніальним менеджером Альфре-
дом Слоуном-молодшим (1875-1966), 
виграти боротьбу з компанією Ford 
Motors за панування на світовому авто-
мобільному ринку. Новацією в проекті 
стала методологія аутсорсингу, засто-
совна їм за 70 років до появи цього 
терміну в науковій літературі в 1990 р., 
принаймні, у двох напрямках діяльності 
керівника: в організації систем управ-
ління компаніями і в організації вироб-
ництва. Реалізація на практиці першого 
напряму дозволила здійснити реоргані-
зацію General Motors таким чином, що 
менеджери отримали право самостійно 
приймати важливі рішення. Друге стра-
тегічне рішення Слоуна базувалося на 
висновку Г. Форда, що спеціалізовані 
фірми виконують свої функції краще, ніж 
його власні підрозділи. Тому в основу 
організації виробництва він поклав 
метод кооперації вузькоспеціалізованих 
виробництв, як усередині своєї компанії, 
так і за її межами [3]. Дозволимо собі не 
погодитися з висновком Б. Анікіна, що 
практичні розробки теорії аутсорсингу в 
проекті Слоуна випередили теоретичні 
положення фундаментальної науки в 
даній галузі дослідження. Це твердження 
дійсно справедливо для застосування 

поділу праці в управлінській діяльності, 
але підвищення ефективності при поділі 
праці у виробничій діяльності відзнача-
лася ще Адамом Смітом.

С.О. Календжян визначив аутсор-
синг як продаж власних потужностей по 
здійсненню будь-яких бізнес-процесів 
(ремонт, бухгалтерський облік, виливок 
заготовки), перехід на придбання відпо-
відних продуктів або послуг на стороні.

 У свою чергу, З.С. Айвазян стверджує, 
що аутсорсинг є ні що інше, як передача 
певних допоміжних функцій третій особі, 
що спеціалізується в цій галузі. Росій-
ський науковець В. Сіняєв, який провів 
дослідження щодо аутсорсингових про-
цесів в будівельній сфері, визначив його 
як цілеспрямоване виділення окремих 
бізнес-процесів і делегування їх для 
виконання сторонній організації. При 
цьому, на його думку, аутсорсинг є стра-
тегічним рішенням компанії, що бажають 
досягти підвищення якості, зниження 
витрат і часу виконання окремих пере-
даних функцій.

Дж. Брайан Хейвуд у своїй роботі, 
присвяченій проблемі використання 
зовнішніх ресурсів в діяльності компаній, 
наполягає на тому, що при аутсорсингу 
здійснюється переведення внутрішнього 
підрозділу або підрозділу організації і 
всіх пов'язаних з ним активів до органі-
зації постачальника послуг, що пропонує 
надавати певну послугу протягом пев-
ного часу за обумовленою ціною.

Таким чином наприкінці ХХ ст. стало 
зрозуміло, що аутсорсинг – це не просто 
один із способів підвищення прибутко-
вості підприємств, але і захід, що сприяє 
оптимізації їх організаційної структури 
та підвищення ефективності всієї діяль-
ності, – за рахунок зосередження на 
основному предметі і передачі побічних, 
службових функцій зовнішнім фахівцям. 

Що стосується дослідження аутсор-
сингу українськими авторами, то слід 
зазначити що існує незначна кількість 
публікацій за цією проблематикою. При-
чому певна кількість останніх присвя-
чена розгляду міжнародних та галузе-
вих аспектів розвитку аутсорсингових 
відносин. Також є публікацій, в яких 
наведено результати аналізу аутсор-
сингових відносин на мікрорівні. Так, О. 
Зозульов визначив, що за рахунок пере-
дачі на аутсорсинг більшості допоміж-
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них функцій та виробництво комплекту-
ючих, вітчизняні підприємства можуть 
зосередити ресурси на складальному 
виробництві та управлінні нематеріаль-
ними активами і таким чином підвищити 
ефективність власної роботи та здобути 
конкурентні переваги у боротьбі із закор-
донними виробниками [4]. На думку І. 
Матвія, перелік відомих підходів можна 
розширити наступними: «аутсорсинг – 
це спосіб вдосконалення виробничих 
відносин між підприємствами в умовах 
ринку» та «аутсорсинг – це спосіб ефек-
тивного функціонування підприємства 
за рахунок зосередження діяльності на 
головному напрямі». У першому під-
ході відображено важливість взаємо-
дії суб’єктів господарювання в умовах 
ринку, другий – підкреслює ефективність 
його використання. 

Іншій українській науковець С. Дубін-
ський провів дослідження щодо розви-
тку трансформаційного аутсорсингу на 
прикладі ВАТ «Никопольський півден-
нотрубний завод». Це надало можли-
вість отримати висновок що залучення 
зовнішніх аутсорсерів, які стали поста-
чальниками послуг в клінінгу, ремонті 
обладнання, транспортних послугах 
дозволило зосередитися на основному 
виді діяльності, знизити витрати, підви-
щити якість робіт [5]. 

Ще один український науковець, 
І. Поповиченко присвячує свої дослі-
дження визначенням особливостей 
використання аутсорсингу в будівельній 
галузі. Вона визначає аутсорсинг як роз-
поділ деяких обов’язків фірми-будівника 
на інші компанії: наприклад, контроль, 
підбор та управління персоналом, заку-
півля, технічне обслуговування буді-
вельної, транспортної та іншої техніки. 
Причому основна мета аутсорсингу в 
будівельній галузі – це зниження сукуп-
них витрат, часу виконання отриманого 
замовлення за умови підвищення якості 
робіт [6]. 

Як ми бачимо, наведена сукупність 
визначень містить в собі деякі супереч-
ливі за змістом тлумачення, що усклад-
нює чітке розуміння того, які послуги і 
в якому випадку можуть стати об'єктом 
аутсорсингу. До того ж сам термін «аут-
сорсинг» визначається багатьма еконо-
містами в залежності від розглянутих 
бізнес-процесів і організацій, які, так чи 

інакше, мають виробничі чи інші вза-
ємини на основі аутсорсингу, викорис-
товуючи його для «позначення різних 
напрямків ділової активності» [7].

Таким чином на підставі розглянутого 
еволюційного розвитку використання 
аутсорсингу в діяльності підприємств 
нами виділено три основні етапи дослі-
дження означеної категорії. Перший 
етап (ХVІІІ – середина ХХ ст.) охоплює 
період осмислення нагромаджених 
знань стосовно необхідності здійснення 
поділу праці на різних рівнях функціону-
вання економічної системи. На другому 
етапі (50-80 рр. ХХ ст.) відбувається 
практична реалізація змісту аутсорсингу, 
перш за все в автомобілебудівній галузі 
США. В цей період вперше виникає тер-
мін «аутсорсинг» та робляться спроби 
наукового пояснення теоретичних аспек-
тів використання аутсорсингу, наприклад 
через теорію делегування повноважень. 
Третій етап (з кінця ХХ – по теперішній 
час) характеризується використанням 
категорії аутсорсинг для визначення осо-
бливостей розвитку глобальних інфор-
маційних мереж, формування світового 
ринку аутсорсингових послуг, а також 
спробами з’ясування чинників, що впли-
вають на прийняття рішення стосовно 
впровадження аутсорсингу в діяльність 
підприємств. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Дослідження аспектів роз-
витку особливостей використання 
аутсорсингу в діяльності підприємств 
свідчить про необхідність комплексного 
вивчення цієї категорії та її основних 
видів. Аналіз вітчизняних і зарубіжних 
досліджень поняття «аутсорсинг» пока-
зав, що майже всі вони мають спільну 
основу – відносини аутсорсингу виника-
ють у зв'язку з передачею певних функ-
цій підприємства-замовника аутсор-
сингу аутсорсеру. Аутсорсинг є однією з 
сучасних моделей підприємництва, яка 
забезпечує додаткові конкурентні пере-
ваги. Враховуючи специфіку вітчизня-
них підприємств та необхідність розбу-
дови наукомісткої економіки, особливої 
уваги заслуговує аутсорсинг в науково-
технічній сфері діяльності, що надасть 
можливість підприємствам замовляти 
розробку інноваційних видів продукції 
та максимально задовольняти запити 
споживачів. 
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Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Стаття присвячена аналізу сутності та значення використання аутстафінгу для 
зниження витрат та підвищення ефективності українських підприємств. Визначені по-
рівняльні характеристики аутсорсингу та аутстафінгу. Особлива увага приділяється 
перевагам та недолікам застосування аутстафінгу. Наводиться розрахунок витрат на 
аутсорсинг одного співробітника.

Ключові слова: аутстаффінг, витрати, аутсорсинг, будівельне підприємство, ефек-
тивність.

Статья посвящена анализу сущности и значения использования аутстаффинга для 
снижения затрат и повышения эффективности украинских предприятий. Определены 
сравнительные характеристики аутсорсинга и аутстаффинга. Особое внимание уделя-
ется преимуществам и недостаткам применения аутстаффинга. Приводится расчет 
затрат на аутсорсинг одного сотрудника.

Ключевые слова: аутстаффинг, расходы, аутсорсинг, строительное предприятие, 
эффективность.

The article deals with the analysis of outstaffing usage for reduction of expenses and increasing 
of efficiency of Ukrainian companies. Comparative characteristics of outsourcing and outstaffing 
are determined. Special attention is paid to the advantages and disadvantages of outstaffing 
implementation. Estimation of expenses on the outsourcing of one person is given.

Keywords: outstaffing, expenses, outsourcing, building companies, efficiency.

Постановка проблеми. За сучасних 
умов уповільнення темпів зростання у 
більшості галузях народного господар-
ства, зокрема в будівництві, що призводить 
до зменшення прибутковості будівельного 
підприємства, саме постійний й ретельний 
аналіз витрат та розробка шляхів з їх ско-
рочення може мати максимальний вплив 
на прибуток. Особливу увагу в кризових та 
посткризових умовах підприємства приді-
ляють запровадженню аутсорсингових та 
аутстафінгових схем. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Теоретичні аспекти розви-

тку аутстаффінгу та аутсорсингу остан-
нім часом займають важливе місце в 
роботах вітчизняних і зарубіжних вче-
них таких, як Ж.-Л. Бравар, Р. Коуз,  
П. Линдерт, Г. Мюрдаль, Х. Перлмут-
тер, Дж. Стігліц, А. Харбергер, С. Хай-
мер, Дж.Хейвуд, Календжян С., Анікін Б. 
Відомий консультант Пауль Штрассман 
провів фундаментальне дослідження 
впливу ефекту аутсорсингу на бізнес 
замовника. 

В той же час подальшої конкретизації 
вимагають питання, пов’язані з галузевими 
особливостями підприємств, що застосо-
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вують аутсорсинг та аутстаффінг у бізнес-
практиці та відокремити особливості, влас-
тиві саме аутстаффінговим схемам. 

Мета статті – проаналізувати сут-
ність, переваги та недоліки застосування 
аутстаффінгу, а також вплив аутстаф-
фінгових та аутсорсингових процесів на 
підвищення ефективності діяльності під-
приємства.

Основний матеріал. Аутстаффінг 
(outstaffing – «поза штатом») визначають 
як фінансово-юридичний інструмент, що 
дозволяє формально вивести частину 
співробітників за межі штату компанії 
шляхом переведення їх у штат аутстаф-
фінговий компанії [1, с. 24]. Цю послугу 
зазвичай надають рекрутингові агентства, 
аутсорсингові компанії, і інші організації. 

Компанія-провайдер стає формаль-
ним роботодавцем для працівників ком-
панії-клієнта і бере на себе повну відпо-
відальність за них. Провайдер оформляє 
працівників у свій штат та відповідає за 
виплату заробітної платні, податків, про-
ведення роботи з персоналом.

На даний момент у США існують тисячі 
рекрутингових компаній, які щодня нада-
ють професійні послуги близько 2,5 млн. 
тимчасових працівників, а всього у світі 
щодня такі компанії влаштовують на 
роботу від 8 до 10 млн. осіб [2, с. 35].

Згідно з дослідженням сьогодні 81% 
американських компаній користуються 
послугами тимчасових співробітників, 
а в деяких зарубіжних компаніях до 
80% працевлаштовані в штаті кадрових 
агентств.

Аутстаффінг в будівництві можна 
визначити як стратегічне рішення ком-
панії про залучення персоналу для вико-
нання окремих функцій, напрямків біз-
нес-процесів з метою підвищення якості, 
зниження витрат та часу виконання.

Основна мета аутстаффінгу в буді-
вельному бізнесі – це зниження сукуп-
них витрат, часу виконання отриманого 
замовлення та підвищення якості буді-
вельної продукції.

Звичайно за штат виводиться обслу-
говуючий або допоміжний персонал, 
зокрема секретарі, рядові бухгалтери; 
перекладачі; менеджери середньої 
ланки; ІТ-фахівці.

Оскільки послуги аутсорсингу та аут-
стаффінгу мають міжгалузевий характер 
необхідно обґрунтувати та визначити 
особливості аутсорсингових і аутстаф-
фінгових процесів для будівельної галузі. 

Аутстаффінг виник на заході в 70-ті 
роки під час економічного спаду. 

В Україні попит на нього виник також 
після кризи – в 1998-му році. Однак 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика взаємовідносин сторін  

у рамках аутсорсингу і аутстаффінгу
Характеристика Аутсорсинг Аутстаффінг

Схема взаємодії сторін
Придбання послуг зовнішньої 
організації замість 
використання зовнішніх 
ресурсів

Використання персоналу 
зовнішньої організації замість 
власного персоналу

Ринок Ринок послуг аутсорсингу Ринок трудових ресурсів

Основні цілі 
використання

Концентрація на основній 
діяльності;
Скорочення витрат;
Забезпечення якості процесів;
Вивільнення ресурсів

Концентрація на основній 
діяльності;
Скорочення власного 
персоналу;
Забезпечення контролю;
Вивільнення ресурсів

Основна вимога до 
зовнішнього ресурсу

Якість надання послуги як 
комплексна характеристика

Кваліфікаційні вимоги до 
персоналу зовнішньої 
організації

Інноваційний 
потенціал

Стратегічне співробітництво в 
інноваційній сфері;
Створення нових продуктів 
(послуг)

Використання 
інтелектуального потенціалу 
висококваліфікованого 
персоналу зовнішньої 
організації
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в сучасних умовах попит на послуги 
аутстаффінгу не такий високий, як на 
Заході, однак спостерігаються певні 
позитивні тенденції збільшення кількості 
кадрових агентств, що надають послуги 
аутстаффінгу. Ймовірно, зі зростанням 
попиту на висококваліфікований персо-
нал відбудеться і збільшення частки аут-
стаффінгу на ринку.

Процедура застосування аутстаф-
фінгу в Україні на законодавчому рівні не 
врегульована. Конвенція МОП № 1812 
– єдиний документ, який регулює поді-
бну діяльність, – Україною не ратифіко-
ваний, а значить, не входить до системи 
національного законодавства. При цьому 
жодні законодавчі перепони для викорис-
тання процедури теж не встановлені. Тому 
застосування такої форми залучення пер-
соналу, як аутстаффінг, на підприємстві 
можливо і повинно розглядатися в кож-
ному конкретному випадку з дотриманням 
норм чинного трудового законодавства.

Деякі дослідники виділяють аут-
стаффінг в окремий напрям, але більш 
раціональним є підхід до аутстаффінгу 
(вивід персоналу за штат) як різновиду 
аутсорсингу персоналу разом з підбо-
ром тимчасового персоналу (поклика-
ний задовольняти потребу підприємств 
в «гнучкій» робочій силі, надаючи пра-
цівників на неповний робочий день або 
на короткостроковий (від одного дня до 
декількох місяців) період) та лізинг пер-
соналу (довгострокова оренда працівни-
ків) [4, с. 18].

Порівняння основних характеристик 
аутсорсингу та аутстаффінгу наведена в 
таблиці 1.

Перш за все, аутстаффінг застосову-
ють компанії, які:

– мають обмеження з чисельності 
штату;

– планують скоротити чисельність 
персоналу без втрати кваліфікованих 
кадрів;

– планують найняти працівників у 
регіоні, не відкриваючи при цьому пред-
ставництва

– реалізують тимчасові проекти;
– зацікавлені в зниженні адміністра-

тивних витрат на ведення кадрового 
обліку, розрахунок і виплату заробітної 
плати та пов'язаних з нею відрахувань.

Таким чином, використання аустаф-
фінгу дозволяє компаніям:

• скоротити чисельність штату без 
втрати кваліфікованого персоналу;

• оформляти в штат кадрового 
агентства співробітників, що працюють 
на тимчасових проектах;

• підвищити привабливість підпри-
ємства для потенційних інвесторів;

• оформляти в штат кадрового 
агентства співробітників на час їх випро-
бувального терміну;

• знизити навантаження з бухгал-
терського та кадрового адміністрування;

• здійснювати діяльність у регіонах 
України, не відкриваючи при цьому пред-
ставництва чи філії;

• залучати (збільшувати) кількість 
співробітників як на постійній основі, так 
і на тимчасові проекти (сезонні проекти).

Основні передумови для викорис-
тання аутстаффінгу:

– бажання компанії забезпечити 
максимальну гнучкість в управлінні пер-
соналом і відповідність кількості робочої 
сили реальному обсягу роботи на пев-
ний час;

– необхідність зменшити кількість 
працівників у штатному розкладі;

– бажання зняти з компанії 
зобов’язання щодо трудових відносин з 
працівниками, особливо якщо їх легко 
замінити;

– потреба HR-служби та бухгалтерії 
передати окремі рутинні функції зовніш-
ньому виконавцю (ведення трудових 
книжок та кадрової документації, роз-
рахунок та виплата заробітної платні, 
оформлення лікарняних листів, відпус-
ток, відряджень тощо);

– необхідність прийняти на роботу 
спеціаліста понад штатного розкладу, 
який затверджується раз на рік;

– бажання встановити випробову-
вальний термін для працівника довшим, 
ніж визначено законодавством;

– бажання зекономити на подат-
кових платежах (фірма може викорис-
товувати працю значної кількості осіб, 
зберігаючи до того ж статус малого під-
приємства, яке має право вести бухгал-
терський облік за спрощеною схемою);

– бажання формально підвищити 
привабливість підприємства, оскільки 
зменшення кількості штатних праців-
ників дає можливість покращити показ-
ники, які розраховують на одного праців-
ника [5, с. 73].
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Основні переваги використанні аут-
стаффінгу:

- Підвищення конкурентоспромож-
ності, зокрема можливість швидко реа-
гувати на зміни кон’юнктури ринку за 
рахунок збільшення і скорочення залу-
ченої праці. Підприємству, що викорис-
товує аутстаффінг, не потрібно тримати 
в штаті зайвих співробітників;

- Скорочення витрат на утримання 
допоміжних (обслуговуючих) служб: від-
бувається скорочення чисельності допо-
міжних служб (бухгалтерії, відділу кадрів, 
ІТ) внаслідок передачі частини обсягів 
робіт цих служб кадровим агенціям;

- Покращення фінансових та еконо-
мічних показників, оскільки клієнт-замов-
ник може віднести частину операційних 
витрат на собівартість. Відбувається 
зростання продуктивності праці внаслі-
док виведення частини персоналу за 
штат. У деяких випадках можлива мінімі-
зація податкових виплат;

- Покращення іміджу підприємства, 
скорочуються ризики виникнення судо-
вих тяжб з персоналом, зменшується 
число випадків отримання травм на 
роботі, так як частина працівників є спів-
робітниками іншій компанії;

- Покращення кадрового складу 
основного персоналу, так як з'являється 
можливість відбирати із співробітників 
агентства найкращих фахівців для пере-
воду в основний склад, зосереджувати 
свої зусилля на розвиток власного пер-
соналу;

- Подолання обмежень штатного 
розкладу: вирішення проблем розвитку 
бізнесу за рахунок замовлення необхід-
них послуг у лізингового агентства.

Основними ризиками використання 
аутстаффінгу можуть бути:

- Неефективна структура кадрів 
(невідповідність персоналу кваліфіка-
ційним вимогам), що може призвести до 
зниження якості та обсягів продукції, що 
випускається, зриву термінів виконання 
замовлень, зниження конкурентоспро-
можності на ринку та, як наслідок, – недо-
сягнення стратегічних цілей підприємства;

- Затягування періоду адаптації 
прийнятого працівника в сформованому 
колективі, не проходження ним випро-
бувального терміну, внаслідок чого може 
виникнути зниження продуктивності 
праці, зростання травматизму, а також 

підприємство може понести додаткові 
витрати на пошук нового працівника;

- Зростання плинності кадрів, що 
може спричинити збільшення витрат на 
підготовку або перепідготовку персо-
налу, зниження якості та обсягів продук-
ції, що випускається;

- Неповне використання знань і 
умінь працівника, що призводить до 
виникнення додаткових витрат на підви-
щення кваліфікації або пошук і наймання 
на роботу додаткових співробітників.

Вартість лізингу персоналу розрахо-
вують, враховуючи такі елементи: 

- компенсація заробітної платні пра-
цівника, податкових виплат; 

- винагорода компанії-лізингодавцю 
(відсоток від заробітної платні праців-
ника або фіксована сума). 

Загальні витрати на аутсорсинг (аут-
стаффінг) персоналу можуть досягати 
досить високих значень. В зв’язку з 
цим його використання вимагає попе-
реднього обґрунтування фінансової 
доцільності. Ця оцінка проводиться на 
основі порівняння витрат на лізинг кон-
кретного фахівця для виконання про-
екту і витрат на прийняття співробітника 
в штат для здійснення цієї ж діяльності. 
Зрозуміло, їх порівняння повинно здій-
снюватися тільки за умови, що і новими 
та лізинговими співробітниками будуть 
досягнуті необхідні результати робіт (оці-
нюється сукупність кількісних і якісних 
показників) [1, с. 43].

При розрахунку вартості лізингу пер-
соналу враховують такі елементи: 

- компенсація заробітної платні пра-
цівника, податкових виплат; 

- винагорода компанії-лізингодавцю 
(відсоток від заробітної платні праців-
ника або фіксована сума). 

Загальні витрати на аутсорсинг 
одного співробітника розраховуються у 
відповідності з наступною залежністю  
[5, с. 140].
Sp = Ss + Sk = Kp*Sm*Km Pr*Kp*Sm*Km,

де Sp – загальні витрати на аутсор-
синг одного співробітника;

Ss – сума витрат на заробітну плату 
спеціаліста, взятого в лізинг;

Sk – витрати на винагороду аутсор-
сингової компанії;

Sm – середньоринкове значення 
місячної заробітної плати відповідної 
категорії фахівців;
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Km – кількість місяців аутсорсингу 
співробітника;

Kp – підвищувальний коефіцієнт 
заробітної плати аутсорсингового спів-
робітника (від 1,5 до 2, 5);

Pr – відсоток від заробітної плати для 
розрахунку з аутсорсингової компанією 
(від 20 до 35%).

Витрати на аутсорсинг слід вважати 
однозначно доцільними, якщо значення 
Sp буде менше значення So (витрати на 
виконання аналогічних робіт новим спів-
робітником, прийнятим в штат на постій-
ній основі).

Висновки. Управління процесами 
підприємств будівельної галузі усклад-
няється сезонністю робіт, великою кіль-
кістю асортиментних позицій будівельних 
матеріалів, комплектуючого обладнання, 
а також відсутністю висококваліфікова-
них кадрів. Все це призводить до про-
стоїв, зривів термінів виконання замов-
лень, низької якості готових робіт.

Сьогодні альтернативними варіан-
тами скорочення витрат на оплату праці 
та підвищення якості виконаних робіт 

можуть бути лізинг персоналу, аут-
стафінг та аутсорсинг. Це нові форми 
роботи з персоналом, які дають змогу 
підвищити зайнятість населення, опти-
мізувати кількість працівників на підпри-
ємстві та знизити витрати працедавця 
на персонал і виконання окремих біз-
нес-процесів.

Очікується, що в найближче десяти-
ліття аутсорсинг стане одним з найваж-
ливіших факторів економічного розвитку. 
Його розквіт пов'язаний з швидким зрос-
танням Інтернет-індустрії, IT-технологій і 
т.п. В Україні найшвидше поширюється 
така форма аутсорсингу, як офшорне 
програмування. Для українських підпри-
ємств позитивне значення аутсорсингу 
полягає в тому, що західні компанії не 
тільки надають робочі місця, але й залу-
чають до роботи студентів, одночасно 
підтримуючи університети.

Оскільки послуги аутсорсингу та аут-
стафінгу мають міжгалузевий характер 
необхідно обґрунтувати та визначити 
особливості аутсорсингових і аутстафін-
гових процесів для будівельної галузі. 
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Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню критеріальних показників з оцінки 
і спонукання сталого розвитку будівельного підприємства. Виявлено ефективність функ-
ціонування підприємств, що оцінюється за допомогою індикаторів, які характеризують їх 
фінансовий стан та його окремі складові (платоспроможність, прибутковість, структу-
ру капіталу, оборотність тощо). Проаналізовано методичні підходи, що доведені до рівня 
практичних рекомендацій і можуть бути використані будівельними підприємствами з ме-
тою підвищення ефективності свого економічного розвитку. 

Ключові слова: критеріальний показник, будівельне підприємство,фінансова стійкість.

Статья посвящена определению и обоснованию критериальных показателей оценки и 
обоснованию устойчивого развития строительного предприятия. Выявлена эффектив-
ность функционирования предприятий, определенная с помощью индикаторов, которые 
характеризуют их финансовое состояние и его отдельные составляющие (платежеспо-
собность, прибыльность, структура капитала, оборачиваемость и др). Проанализирова-
ны методические подходы, которые доведены до уровня практических рекомендаций и 
могут быть использованы строительными предприятиями с целью повышения эффек-
тивности своего экономического развития. 

Ключевые слова: критериальний показатель, строительное предприятие, финансо-
вая устойчивость.

The article is devoted to the definition and justification of criteria indicators for evaluation and 
substantiation of sustainable development of construction enterprises. The revealed performance 
of firms, defined using indicators which characterize their financial condition and its individual 
components (solvency, profitability, capital structure, turnover, etc). Analyzed the methodological 
approaches that are brought to the level of practical recommendations and can be used by 
construction companies for the purpose of increase of efficiency of its economic development. 

Keywords: criteriile indicator, a construction company, financial stability.
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Постановка проблеми. Багато 
питань з розвитку українських підпри-
ємств вирішено в останні роки. Рин-
кові умови, що постійно змінюються, 
об’єктивне загострення конкуренції 
на ринку будівельної продукції щодалі 
потребують поглибленого дослідження 
розвитку будівельних підприємств. Так, 
всього декілька років тому, особливо 
актуальними були дослідження з питань 
реструктуризації та приватизації буді-
вельних підприємств, пристосування їх 
до нових ринкових умов, запровадження 
санаційних та антикризових заходів. 
Зараз, на наш погляд, для багатьох 
будівельних підприємств нагальним є 
питання наявності економічного меха-
нізму розвитку. Забезпечення стійкого, 
поступального, безперервного зрос-
тання окремих підприємств є актуаль-
ним як для будівельної галузі, так і для 
економіки в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні і методологічні основи 
економічного механізму розвитку під-
приємств викладено в наукових працях 
таких вітчизняних та закордонних вче-
них, як: Абібуллаєв М.С., Алтухов П.Л., 
Ансофф І., Афанасьєв Н.В., Богати-
рьов І.О., Бушуєва Н.С., Гойко А.Ф., 
Єремейчук Р.А., Іванісов О.В., Ілля-
шенко С.М., Карпушенко М.Ю., Колос І.В., 
Кононенко І.В., Куркін Н.В., Кучин Б.Л., 
Масленникова Н.М., Міхельс В.О., 
Пархоменко В.В., Пономаренко В.С., 
Потрашкова Л.В., Проценко В.Я, Путя-
тін Ю.О., Пушкар О.І., Ревенко О.В., 
Рогожин В.Д., Рудика В.И, Сай Л.П., 
Солодовник Г.В., Тридід О.М., Хаха-
лєв Д.О., Шевченко А.В., Шилюк П.С., 
Шіковець К.О., Шульга Г.О., Якушев Е.В. 
та інші. 

Постановка завдання. Мета дослі-
дження полягає в удосконаленні еко-
номічного механізму поступального 
розвитку будівельних підприємств, що 
спрямований на досягнення ними еконо-
мічного зростання та стабільності функ-
ціонування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Будівельними підприємствами 
України при обґрунтуванні стратегії 
свого розвитку та розв’язанні конкретних 
задач вже зараз застосовуються сучасні 
економічні методи і моделі, а також 
сучасні інформаційні технології. Визна-

ючи значний науковий внесок попере-
дніх дослідників в створення економіч-
ного механізму розвитку підприємства, 
слід зазначити, що, на наш погляд, існу-
ючі теоретичні та практичні надбання з 
питань розвитку потребують системного 
узагальнення та суттєвого вдоскона-
лення. 

Для характеристики економічного 
зростання підприємств в світовій і вітчиз-
няній практиці застосовують критерії, які 
можна об’єднати в такі шість груп: 

1. Збільшення обсягу реалізованої 
(випущеної) продукції або вартості акти-
вів підприємства.

2. Збільшення прибутку (зменшення 
збитків, збільшення доходів).

3. Ефективність використання капі-
талу.

4. Збільшення потенціалу підприєм-
ства.

5. Грошовий потік (вартість бізнесу).
6. Фінансова стійкість. 
До першої групи належать роботи, які 

для характеристики швидкості економіч-
ного зростання компанії, спроможності 
нарощувати оборот застосовують показ-
ник «обсяг реалізованої продукції»[8].

До другої групи можна віднести збіль-
шення розміру прибутку (зменшення 
збитку) в абсолютному вимірі. 

Третю групу робіт складають ті, в яких 
автори за критерій розвитку приймають 
показники ефективності використання 
капіталу. Це показник економічного зрос-
тання компанії, індекс зростання капі-
талу, додана вартість, показники рента-
бельності. 

Четверта група робіт присвячена роз-
гляду показників приросту потенціалу 
підприємства в залежності від розмаїття 
внутрішніх і зовнішніх факторів.

До п’ятої групи належать роботи, в 
яких за критерій зростання прийнято 
збільшення обсягів грошового потоку. 

Критерієм, що визначає успішність 
розвитку [4] є вартість бізнесу. Вартісний 
підхід в практиці управління в країнах 
СНД з’явився відносно недавно [2]. Він 
базується на тому, що головним стра-
тегічним критерієм успішної діяльності 
підприємства є зростання вартості біз-
несу. А найважливішим чинником росту 
вартості бізнесу є грошовий потік, що 
генерується підприємством в усіх сфе-
рах його діяльності. Особливістю даного 
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підходу є те, що підприємство розгляда-
ється як особливий інвестиційний про-
ект, доцільність якого визначається здат-
ністю задовольнити потребу інвестора 
у високих доходах. Умовою отримання 
високого доходу при цьому є генерація 
достатнього грошового потоку.

До шостої групи робіт можна відне-
сти ті, автори яких характеризують роз-
виток підприємства за допомогою моде-
лей фінансової стійкості, які розглянуті 
в працях [5]. Це моделі – тести з оцінки 
імовірності банкрутства Е. Альтмана, 
О.О. Терещенка, Бівера, Фулмера, Ліса, 
Сайфуліна тощо. 

Отже для характеристики економіч-
ного зростання підприємств, в світовій і 
вітчизняній практиці, застосовують такі 
види критеріїв: збільшення обсягу реа-
лізованої (випущеної) продукції, збіль-
шення прибутку (зменшення збитків, 
збільшення доходів), ефективності вико-
ристання капіталу, збільшення потен-
ціалу підприємства, грошовий потік 
(вартість бізнесу), прийнятний рівень 
фінансової стійкості.

Дослідження статистичних даних 
будівельних підприємств дозволило зро-
бити висновок, що застосування в якості 
критеріального показника обсягу реалі-
зованої продукції (Q) або прибутку (П) 
навіть при сталій тенденції до їх зрос-
тання має деякі складнощі: зростання 
розмірів прибутку ще нічого не говорить 
про його подальше використання: чи 
на подальший розвиток підприємства, 
внаслідок чого має збільшуватись влас-
ний капітал підприємства, що є запору-
кою подальшого розвитку, чи на фонди 
споживання. Аналіз показників чистого 
прибутку будівельного підприємства 
ускладнений значною варіабельністю 
його значень (біля 200% за багаторіч-
ними даними будівельних підприємств). 
Досить стабільно, без значних коливань 
(в межах 30%) відбувається зміна вироб-
ничих фондів будівельних підприємств, 
що зростають [6]. 

Показники рентабельності капіталу, 
на наш погляд, для оцінки процесу роз-
витку непридатні. Їх зростання вказує 
лише на те, на скільки зросла віддача 
від використовуваних ресурсів, не вияв-
ляючи головне – як змінюється саме 
підприємство, відбувається зростання 
чи скорочення виробництва, прибутку, 

куди спрямовуються отримані кошти. 
Оскільки показник ефективності віднос-
ний, його зміна може бути зумовлена:  
по-перше, – зміною (зростання або змен-
шення) чисельника; по-друге, – зміною 
(зростання або зменшення) знаменника; 
по-третє, – зміною (зростання або змен-
шення) і чисельника і знаменника водно-
час. Тому за даними публічної звітності 
підприємства зробити висновок про те, 
за рахунок чого саме зростає рентабель-
ність капіталу, досить складно [1].

Процес розвитку досить адекватно 
відображає показник збільшення потен-
ціалу будівельного підприємства. Але 
складність полягає саме у тому, що сам 
потенціал (потенційна можливість досяг-
нення результату) потребує ретель-
ної і досить складної оцінки. Те ж саме 
можна сказати і про «вартість бізнесу», 
яка визначається по-різному в кожному 
окремому випадку, має декілька спосо-
бів розрахунку і на яку в значному впли-
вають суб’єктивні, швидкоплинні ринкові 
фактори, що діяли в момент продажу. 
До того ж, в Україні існують проблеми 
визначення вартості (переоцінені або 
недооцінені підприємства) [3].

Показники фінансової стійкості при-
значені для оцінки імовірності настання 
кризового стану підприємства та сво-
єчасного його попередження. Вони 
можуть слугувати для додаткової оцінки 
діяльності будівельних підприємств, але 
за їх допомогою не можна оцінити сту-
пінь розвитку окремого підприємства.

Грошовий потік як узагальнюючий 
критерій розвитку будівельного підпри-
ємства виглядає досить привабливо з 
точки зору простоти розрахунків (форма 
№ 3 «Звіт про рух грошових коштів», код 
рядка 400) [7]. Але сам факт збільшення 
чистого грошового потоку не свідчать 
про те, що кошти йдуть на розвиток під-
приємства. Зазвичай, додатній грошо-
вий потік від інвестиційної діяльності 
спричинений реалізацією активів, що 
природно позначається на скороченні 
виробництва. Чистий грошовий потік 
при цьому не зменшується, а навпаки, 
може зростати. Грошові потоки можуть 
мати велику мінливість в часі – в один 
період рух відбувається інтенсивно, в 
інший – виплати і надходження можуть 
бути майже відсутніми. Це ускладнює 
застосування даного показника в про-
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гнозуванні розвитку на довгостроковий, 
стратегічний період часу [3].

Узагальнюючу оцінку розвитку буді-
вельного підприємства доцільно прово-
дити за допомогою єдиного головного 
критеріального показника та підпорядко-
ваних йому показниками з оцінки окре-
мих напрямків діяльності підприємства. 
З наведеного переліку критеріальних 
показників, на наш погляд, найкращим 
є показник зростання власного капіталу. 
По перше, у цьому показнику фокусу-
ється ефективність всіх трьох напрям-
ків діяльності підприємства: фінансової, 
інвестиційної, операційної. По друге, 
всі інші критеріальні показники є прямо 
чи опосередковано складовими даного 
показника або поглинаються їм. Обсяг 
реалізації, прибуток, грошовий потік, 
фінансові показники (ліквідність, фінан-
сова стійкість тощо) є як би проміжними 
характеристиками окремих економічних 
аспектів діяльності підприємства [2]. 
Показник зростання власного капіталу 
може слугувати загальною, об’єднуючою 
ознакою розвитку будівельного підпри-
ємства. Стійке зростання власного капі-
талу характеризує також і потенціал 
економічного розвитку (можливості буді-
вельного підприємства до здійснення 
радикальних технологічних змін, інно-
ваційних перетворень тощо). Найбільш 
повно розвиток, як багатогранний про-

цес, можна відобразити сукупністю 
показників, що характеризують різні сто-
рони діяльності підприємства. Але тут 
постає проблема їх взаємоузгодженості 
та взаємопідпорядкованості. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Існування великої кількості оці-
ночних показників, з одного боку, можна 
розглядати як позитивний момент, тому 
що в ринкових умовах кожне підприєм-
ство, виходячи з ієрархії власних інтер-
есів, має право самостійно формувати 
оптимальну їхню систему; однак, з 
іншого боку, таке різноманіття обумов-
лює появу відчутних труднощів, перш за 
все, пов'язаних із складністю узгодження 
одержаних за допомогою різноманітних 
показників і часто неоднозначних резуль-
татів. Тому, доцільно визначити окремі 
оціночні показники, відповідно, для еко-
номічних параметрів фінансової, інвес-
тиційної, операційної діяльності, під-
порядкувавши їх головному показнику. 
Наведена система показників формує 
базу для подальшої інтерпретації ситуа-
ції, оцінки параметрів фінансового стану 
та прийняття адекватних управлінських 
рішень, а також частково є базою для 
побудови діагностичних систем щодо 
оцінки ймовірності банкрутства підпри-
ємств, їхньої кредито- і конкурентоспро-
можності, інвестиційної привабливості 
тощо.
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Стаття присвячена аналізу сучасного стану розвитку економіки України та загрозам її 
економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки розглядається як один із найважли-
віших національних пріоритетів розвитку національної економіки. Відповідно до основних 
напрямків економічної безпеки визначаються її показники та рівень.

Ключові слова: економічна безпека, економічна незалежність, сталий розвиток, демо-
графічна безпека, екологічна безпека, програма стабілізації розвитку.

Статья посвящена анализу современного состояния развития экономики Украины и 
угрозам ее экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности расс-
матривается как один из важнейших национальных приоритетов развития национальной 
экономики. Согласно основных направлений экономической безопасности определяются 
ее показатели и уровень.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая независимость, устой-
чивое развитие, демографическая безопасность, экологическая безопасность, программа 
стабилизации развития.

This article analyzes the current state of development of the Ukrainian economy and the threats 
to its economic security. Ensuring economic security is considered as one of the most important 
priorities in the development of the national economy. According to the main directions of economic 
security are determined by its indicators and standards.

Keywords: economic security, economic independence, sustainable development, demographic 
security, environmental security, stability program development.

Постановка проблеми. В сучас-
них умовах для нашої країни найбільш 
актуальною проблемою є визначення 
факторів, які несуть загрозу економічній 
незалежності, стабільності та забезпе-

чення економічної безпеки подальшого 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню питань економіч-
ної безпеки присвячено багато робіт 
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зарубіжних учених, таких як Я. Арвай, 
Д. Блейдс, Дж. Гелбрайт, П. Гутман, 
Е. Фейг, які визначали зміст даної кате-
горії, теоретично обгрунтовували скла-
дові, основні напрямки та критерії оцінки 
її рівня. Значний вклад в розробку 
даної проблеми внесли українські учені: 
В. Геєц, В. Кириленко, В. Задорожений, 
О. Амота, А. Гальчинський, З. Верналія 
та інші, які розвиваючи загальнотеоре-
тичні питання теми, досліджували її від-
носно національної економіки України, 
формували структуру і систему еконо-
мічної безпеки.

Постановка завдання. На основі 
існуючих теоретичних досліджень, вра-
ховуючи складові і основні напрямки 
економічної безпеки, проаналізувавши 
сучасний стан розвитку економіки Укра-
їни за основними макроекономічними 
показниками та визначити основні 
загрози економічної безпеки за її рівнем.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Останні два роки виявилися 
найскладнішими у розвитку нашої країни 
з моменту здобуття її незалежності. Пози-
тивні і негативні зміни і події, які відбува-
ються у суспільстві в цілому, світовому 
співтоваристві, в межах нашої держави 
ставлять на порядок денний питання 
суверенітету, територіальної цілісності 
та незалежності, на жаль питання війни 
і миру, можливостей подальшого розви-
тку та, безумовно, економічної безпеки. 
При цьому складається враження, що 
більшість подій, а разом з ними про-
блем, які виникають, повторюються і 
замість того, щоб бути передбачува-
ними, а негативний характер їх недопус-
тимим, в дійсності, ми маємо проблеми, 
для розв'язання яких відсутні механізми 
або бажання регулювання і вирішення, а 
тому небезпечно ускладнюють прогре-
сивні зрушення в усіх сферах розвитку 
національної економіки.

Перш за все, це політична криза, яка 
склалася на сьогодні, дуже нагадує вже 
минулі роки і не просто загостюється, а 
досягла певної межі, за якою не тільки 
економічні, соціальні та інші виклики та 
ризики, а непередбачувані катастро-
фічні наслідки і це не може не викликати 
занепокоєння у суспільстві. Головне, всі 
розуміють, що ця криза не повинна про-
довжуватись, але боротьба за владу, 
власні амбіції і інтереси, які прикрива-

ються турботою за народ, переважають 
здоровий глузд і підштовхують країну до 
безодні, як визнають самі парламентарі 
в ЗМІ. Відсутність же ефективної роботи 
парламенту і уряду, нові суперечки, 
неможливість досягнення політичного 
компромісу ставить під загрозу націо-
нальну взагалі та економічну, зокрема, 
безпеку України. 

Критичність нинішнього стану поля-
гає в тому, що або руйнівні процеси ста-
нуть незворотними і можуть призвести 
до втрати державності України, зміни її 
статусу, або ж можливо буде зупинити 
негативні процеси, зберегти самостій-
ність, відновити повагу до країни у світі, 
до політиків і влади у власного народу, 
забезпечити подальший її розвиток. 
В таких умовах питання забезпечення 
економічної безпеки повинно стати, точ-
ніше, бути одним з найважливіших наці-
ональних пріоритетів. 

В Конституції України, до речі, чітко 
зазначено, що поряд із захистом суве-
ренітету і територіальної цілісності Укра-
їни забезпечення її економічної безпеки 
є найважливішою функцією держави і 
справою всього українського народу [1].

При цьому, слід підкреслити, що ті 
позитивні зрушення, які стосуються 
незмінності стратегічного курсу розвитку, 
європейського його вектору, певні зміни 
в межах національної економіки, пови-
нні бути більше орієнтованими на еко-
номіку та довгостроковий розвиток, а не 
на виживання лише сьогодні і не пови-
нні відриватися від реальних внутрішніх 
проблем, які саме і носять загрозливий 
характер і вирішення яких є умовою реа-
лізації стратегічних цілей суспільства.

Під економічною безпекою слід розу-
міти стійкість до зовнішніх та внутріш-
ніх загроз, контроль держави за рухом 
і використанням національних ресурсів, 
сукупність умов і чинників, які забезпе-
чують незалежність національної еко-
номіки, її стабільний і стійкий розвиток, 
здатність до постійного оновлення та 
самоудосконалення [2]. 

Основними складовими економічної 
безпеки, відповідно до визначення є:

- економічна незалежність, що озна-
чає можливість здійснення державного 
контролю над національними ресур-
сами, спроможність використовувати 
національні конкурентні переваги для 
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забезпечення рівноправної участі у між-
народній торгівлі;

- стійкість і стабільність національ-
ної економіки, що передбачає міцність 
і надійність усіх елементів економічної 
системи, захист усіх форм власності, 
створення гарантій для ефективної під-
приємницької діяльності, стримування 
дестабілізуючих факторів;

- здатність до саморозвитку і про-
гресу, тобто спроможність самостійно 
реалізувати і захищати національні еко-
номічні інтереси, здійснювати постійну 
модернізацію виробництва, ефективну 
інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний і трудовий 
потенціал країни.

Економічна безпека держави є комп-
лексною проблемою, яка включає в себе 
цілий ряд напрямків. Це демографічна 
безпека, виробнича, продовольча, енер-
гетична, фінансово-грошова, екологічна 
та інші.

Показники економічної безпеки – це 
найбільш значущі параметри, що дають 
загальне уявлення про стан економічної 
системи в цілому, її стійкості і мобіль-
ності. Найважливіші показники внутріш-
ньої економічної безпеки класифіку-
ються в межах підсистем національної 
економіки, яка являє собою органічну 
єдність продуктивних сил, виробничих 
відносин та господарського механізму і 
до них відносяться:

- показники економічного зростання 
(обсяги виробництва і зростання ВВП, 
динаміка і структура національного 
виробництва і доходу, показники обсягів 
і темпів промислового та сільськогоспо-
дарського виробництва, галузева струк-
тура господарства, тіньовий сектор еко-
номіки та інші);

- показники, які характеризують при-
родно-ресурсний, виробничий, науково-
технічний потенціал країни (наявність та 
освоєність природних ресурсів, ефектив-
ність їх використання, рівень зайнятості 
і безробіття, наявність виробничих фон-
дів та стан технічної бази виробництва, 
імпортна залежність економіки, обсяг і 
структура експорту та інші);

- показники дієвості господарського 
механізму, його динамічності, адекват-
ності до сучасних умов розвитку, залеж-
ності від зовнішніх факторів (рівень 
інфляції, дефіцит бюджету та державний 

борг країни, сальдо платіжного балансу, 
стабільність національної валюти, конку-
рентоспроможність);

- показники якості життя (ВВП на 
одну особу населення, мінімальні та 
середні соціальні стандарти, рівень 
диференціації доходів, здоров'я і пра-
цездатність населення, забезпеченість 
основних груп населення матеріальними 
благами та послугами, стан навколиш-
нього середовища, тощо) [3].

Рівень економічної безпеки визнача-
ється за станом найбільш вразливого її 
напрямку, показники якого наближені до 
критичних значень. І хоча не всі показ-
ники мають критичні значення, за допо-
могою нормативів і аналізу динаміки 
змін можна робити висновки про загрози 
розвитку і економічну безпеку.

Головним індикатором розвитку наці-
ональної економіки, за яким вимірю-
ються обсяги виробництва, як відомо, є 
ВВП. Аналіз динаміки ВВП свідчить про 
те, що починаючи з 90-х років економіка 
країни знаходилась в умовах спаду, а 
зміни реального ВВП мали від'ємні зна-
чення, особливо в період кризи 1993-
1994 рр., коли рівень падіння ВВП у 
1994 р. склав (-22,9%) і така тенденція 
спостерігалась до 2000 р. За весь цей 
період виробництво ВВП скоротилось 
більше ніж у 2 рази [3]. У 2000 році темп 
росту реального ВВП склав 5,9%, пози-
тивні тенденції мали місце до 2011 року, 
за винятком кризового 2009 року. Це 
свідчила про вихід економіки із кризи, 
але при цьому очевидною є певна неста-
більність динаміки, яку економісти пояс-
нювали політичною нестабільністю, як 
однією з причин. Зниження обсягу ВВП 
знову починається у 2012 році, коли при-
ріст склав лише 0,2% до попереднього 
року (2011 р. – 5,5%). У 2013 році зміна 
обсягу ВВП оцінювалась у 0% і якщо 
таку ситуацію можна назвати критичною, 
то подальше падіння ВВП вже є наступ-
ною загрозою економічного розвитку. 
У 2014 році рівень падіння ВВП склав 
(-6,6%), при цьому тільки у 4 кварталі 
цього року (-15,2%) [4]. Ці дані статис-
тичні служби наводять без урахування 
тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення анти-
терористичної операції. Безумовно, 
не враховувати ці обставини було б не 
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об'єктивно, оскільки вони пов'язані як 
із втратою частини (за оцінками екс-
пертів – 20%) економічного потенціалу, 
непередбачуваними військовими витра-
тами, де стабілізацією соціально-еконо-
мічної ситуації в країні. Але у 2015 році 
ВВП, у порівнянні з 2014 роком, змен-
шився ще на 9,9% і, з нашої точки зору, 
пояснити це лише подіями на Сході кра-
їни неможливо. Знову підсилюється зна-
чення такого чинника, як політична дес-
табілізація, яка викликає вже не тільки 
занепокоєння, а обурення і супротив, як 
у суспільства, з ростом недовіри до дію-
чого парламенту та уряду, так і у наших 
партнерів. При цьому, зміна обсягу ВВП, 
розрахованого виробничим методом, у 
постійних цінах 2010 року, становила: 
у добувній промисловості (-14,3%) до 
попереднього року; у переробній про-
мисловості (-13,7%); енергетичній галузі 
(-11,7%); будівництві (-12,4%); фінансо-
вій і страховій діяльності (-27,7%). Пози-
тивні значення, при цьому, мали лише 
такі види діяльності, як охорона здоров’я 
та надання соціальної допомоги, ско-
ріше за рахунок останнього та субсидії 
на продукти [5].

Слід брати до уваги і таку проблему, 
як галузева структура національного 
виробництва. Вже до початку 2010 року 
відбулися значні зміни в структурі вироб-
ництва продукції промисловості. Напри-
клад, у порівнянні з 1985 роком, збіль-
шилось виробництво продукції чорної 
металургії з 12,6% до 27,7%, електро-
енергетики з 3,2% до 12,1%, при цьому 
суттєво скоротилося виробництво у 
машинобудуванні і металообробці з 
28,3% до 13,4%, легкій промисловості з 
11,6% до 1,6%, харчовій промисловості 
з 18,7% до 16,8% [6]. Такі зміни свідчать 
про деіндустріалізацію, в певному сенсі, 
так як знижуються виробництво в галу-
зях, які виробляють готову продукцію. 
Ця тенденція зберігається і в сучасних 
умовах, при цьому дані галузі, в біль-
шості своїй є експортоорієнтованими, 
що з нашої точки зору, несе загрозу 
перетворення країни в джерело поста-
чання сировинних ресурсів. Конкурувати 
на зовнішніх ринках повинна вітчизняна 
готова продукція. На жаль, поки що, ми 
до цього не готові за об'єктивних обста-
вин, як наприклад, ситуація з Харків-
ським підшипниковим заводом, який 

втративши свій основний ринок (росій-
ський) не може зразу переорієнтува-
тись, скажімо, на європейський ринок, 
оскільки там транспортна інфраструк-
тура має свої особливості. У більшості 
ж випадків наша вітчизняна продукція 
просто не є достатньо конкурентноспро-
можною, тому що не відповідає більш 
високим європейським нормам та стан-
дартам, і над цим ще слід цілеспрямо-
вано, наполегливо працювати.

Більш того, необхідно розвивати 
власний ринок, орієнтуватись на вну-
трішнього споживача, розвивати націо-
нальну економіку, будувати «Європу» в 
Україні, що означає працювати на рівні 
європейських стандартів.

Виробництво сільськогосподар-
ської продукції за період з 1990 року по 
2014 рік скоротилась на 11,1%. Суттєві 
зміни відбулися в структурі посівних 
площ, вони збільшились за цей період 
під зерновими культурами з 45% до 
57,2%, технічними з 11,6% до 56,1% і 
значно зменшились під кормовими куль-
турами з 37% до 7,7%. Результатом цих 
змін стало зростання виробництва про-
дукції рослинництва на 22,1% та значне 
зниження виробництва продукції тварин-
ництва – на 46,8%. Скорочення посівних 
площ під кормовими культурами спри-
яло зменшенню поголів’я корів на 70,1%, 
а це вже, само по собі, містить загрозу 
продовольчої безпеки і незалежності, які 
визначаються як стан виробництва, що 
здатний забезпечити потреби суспіль-
ства у продовольстві, його збалансо-
ваності та доступності [7]. Загрозливим 
є і той факт, що освоєність сільсько-
господарських земель в Україні стано-
вить 71,7%, а це перевищує екологічно 
обґрунтовані межі. В розвинутих країнах 
цей показник у два рази менший, що ста-
вить під сумнів можливість відміни мора-
торію на продаж землі саме зараз. 

Світовий досвід свідчить про те, що 
стійкість економічного зростання та еко-
номічна безпека держави можливі лише 
за умови інвестиційного типу розвитку 
національної економіки. Це означає, 
що обсяг інвестицій повинен складати 
20-25% від ВВП (рівень капіталізації), а 
рівень зносу основних фондів не пови-
нен перевищувати 30-35% [8]. Загальний 
обсяг інвестицій по відношенню до ВВП 
в Україні ще у 2005 році відповідав нор-
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мативу рівня капіталізації і становив – 
24,3%, в 2010 році – 16,9%. Певна пози-
тивна динаміка спостерігалась з 2010 по 
2012 роки, коли знову інвестиції досягли 
мінімального значення нормативу капіта-
лізації – 20,1%. У 2013 і 2014 роках відбу-
лось різке падіння капітальних інвестицій 
до 17,6% і 14,0% відповідно, тобто вони 
стали майже у два рази менше норма-
тивного рівня капіталізації [9]. Причиною, 
на наш погляд, є, знову ж таки, кризова 
ситуація в країні як економічна, так і полі-
тична, що знижує інвестиційну привабли-
вість національної економіки для вну-
трішніх і зовнішніх інвесторів. При цьому, 
здійснюються капітальні інвестиції, в 
основному за рахунок власних коштів 
підприємств і організацій (70,5%), про що 
свідчить структура джерел фінансування 
за 2014 рік, за рахунок коштів іноземних 
інвесторів – 2,6%, а за витратами дер-
жавного бюджету 1,2%. Продовжує зрос-
тати рівень зносу основних фондів, який у 
2000 році складав 43,7%, а у 2012 році – 
76,7%. Особливо катастрофічною є ситу-
ація у сфері транспорту і зв’язку, де цей 
показник становить 96%, що перевищую 
загально прийнятий норматив більше ніж 
у два рази [5].

Означені тенденції економічного роз-
витку не могли не вплинути на науковий 
потенціал країни. Кількість спеціалістів, 
які виконували наукові і науково-технічні 
роботи за період з 1990 по 2013 роки 
скоротилась на 75,1%, а фінансування 
цих робіт складає 0,7% від ВВП [5], при 
тому що, навіть, за українським законо-
давством, цей показник повинен бути не 
меншим 1,5%.

Проблеми виробництва ВВП вплива-
ють на всі сфери життєдіяльності сус-
пільства, на соціальну в першу чергу, а 
абсолютне та відносне зростання ВВП, 
як відомо, ще не означає підвищення 
рівня та якості життя кожного українця. 
Виробництво ВВП на душу населення в 
Україні становить менше половини світо-
вого рівня. У 2014 році номінальний ВВП 
на одну особу становив 36495,9 грн., а 
в доларовому вираженні за паритетом 
купівельної спроможності 3049,4 дол. 
США. У порівнянні з попереднім роком 
у гривнях ВВП на душу населення зріс 
на 13,9%, а в доларовому еквіваленті 
зменшився на 23,9%, що пояснюється 
зростанням курсу долара. Від'ємним цей 

показник у гривні і в доларах за останні 
10 років був лише у кризовому 2009 році. 
ООН визначила світову межу щомісяч-
ного доходу на особу у розмірі 520 дол. 
США, на рік – 6120 дол. США. Це озна-
чає, що якщо людина отримує менше, то 
вона живе за межею бідності. Суттєвим 
недоліком середнього показника є те, що 
він не відображає ту частину ВВП, яку 
кожен українець реально отримує. Але 
якщо припустити, що кожен громадянин 
отримує саме рівну частину, то висновок 
буде не втішним, ВВП на особу в Україні у 
двічі нижчий ніж норматив ООН, тобто всі 
живуть за межею бідності. В дійсності це 
не так, адже для нашої країни ще однією 
загрозою є диференціація доходів насе-
лення, зростання бідних і найбідніших 
його верств. Зубожіння більшості насе-
лення обумовлено високими темпами 
інфляції. Індекс інфляції у 2014 році ста-
новив 124,9%, а у 2015 році – 131,7%. 

Складовою економічної безпеки, як 
було зазначено раніше, є екологічна 
безпека, яка виступає першочерговою 
умовою забезпечення сталого розвитку. 
Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» (ст. 50) 
визначає екологічну безпеку як стан 
навколишнього природного середовища, 
при якому забезпечується попередження 
погіршення екологічної обстановки та 
виникнення небезпеки для здоров’я 
людей, що гарантується здійсненням 
широкого комплексу взаємопов’язаних 
екологічних, політичних, економічних, 
технічних, організаційних, державно-
правових та інших заходів. Фактично, 
це гарантія проживання в екологічно 
чистому та сприятливому для життєді-
яльності середовищі, на даний час і у 
майбутньому [10].

На жаль в Україні не створена система 
індикаторів, яка б дозволила комплексно 
оцінювати стан національної безпеки з 
урахуванням екологічної її складової. 
Реальний же стан екологічних проблем 
в Україні підтверджує наявність переду-
мов екологічної небезпеки. 

Загалом екологічно чистою в Укра-
їні вважається лише 6% її території. 
В Законі України «Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної полі-
тики України на період до 2020 року» від-
мічено, що «антропогенне і техногенне 
навантаження на навколишнє природне 
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середовище в Україні у кілька разів пере-
вищує відповідні показники у розвинутих 
країнах світу».

Використання стратегічних природ-
них ресурсів на території нашої країни є 
аномальним і перевищує у 2-3 рази еко-
логічно допустимі межі. Україна є однією 
із найбільш проблемних країн світу-за 
даними міжнародного рейтингу еколо-
гічних досягнень (Environmental perfor-
mance Index), розрахованому фахів-
цями Єльського університету (США) за  
25-ти показниками, що характеризують 
дієвість державної політики держав щодо 
збереження екосистем, Україна серед 
132 країн світу у 2012 році посіла 102 місце 
(у порівнянні з рейтингом 2010 року наша 
країна втратила 15 позицій). 

Аналіз граничних значень показни-
ків стану безпеки в екологічній сфері 
свідчить про те, що серед індикаторів, 
які характеризують стан атмосферного 
повітря і водних ресурсів критичного 
значення набули – Індекс забруднення 
атмосфери (ІЗА), за яким граничне зна-
чення становить не більше 2,5 од., а 
фактичне – 8,0 од. (перевищення майже 
у 4 рази) та ступінь зносу водогінних та 
каналізаційних мереж, відповідно гра-
ничне значення не більше 35 %, а фак-
тичне – 62,3% (перевищення майже у 
двічі). У сфері використання земельних 
ресурсів критичного значення досягли: 
частка природних територій у загаль-
ній площі (граничне значення не менше 
35, фактичне – 7) та рівень відновлення 
ґрунтового покрову (граничне значення – 
не менше 1 од., фактичне – 0,4 од.). 
Порушений стан мають такі індикатори, 
як коефіцієнт екологічної стабільності у 
сфері використання земельних ресурсів 
та всі індикатори у сфері використання 
лісних ресурсів, а це означає, що вони 
на межі критичного значення [11].

Складною залишається демогра-
фічна ситуація. Населення України у 
2014 році, у порівнянні з 1991 роком ско-
ротилось на 12,5%. Чисельність наяв-
ного населення на 01.02.2016 становило 
42738,1 млн. осіб, у порівнянні з попере-
днім роком воно зменшилось на 22,4 тис 
осіб. Відбувається подальший процес 
старіння нації, а починаючи з 90-х років 
смертність майже у двічі перевищує 
народжуваність. У минулому році на 
сто померлих приходилось 56 новона-

роджених. Така ситуація має всі ознаки 
демографічної кризи, яка означає неза-
хищеність держави, суспільства, ринку 
праці і кожного громадянина від демо-
графічних загроз. З економічної точки 
зору, це втрата головного ресурсу еко-
номіки – ресурсу праці. Тільки за період 
з 2000 року по 2013 рік кількість еконо-
мічно активного населення скоротилось 
на 3,7% і становить на сьогодні лишу 
17930,5 тис осіб, з них кількість зайнятого 
населення – 16,5 млн. осіб (у 2007 році – 
23,3 млн). Економічна криза супрово-
джується різким зростанням рівня без-
робіття, який у 2014 році становив 9,5%, 
а у першому кварталі 2015 року – 10% 
і це саме високе значення з 2010 року. 
Відсутність роботи, старіння населення, 
зниження добробуту спричиняють таку 
ситуацію, коли 37,2% у структурі доходів 
населення займають соціальна допо-
мога, та інші поточні трансферти [5]. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Проведений аналіз свідчить 
про те, що економіка країни знаходиться 
у стані глибокої кризи, яка є загрозою 
національної і економічної безпеки. 
Якщо враховувати той факт, що рівень 
економічної безпеки визначається за 
наближенням показників результатив-
ності діяльності до критичних значень, 
то ситуація в усіх розглянутих сферах 
є критичною, або на межі критичної. 
Особливо небезпечною вона склалася 
в останні два роки і не лише із-за подій 
на Сході країни. Головною причиною, 
на наш погляд залишається політична 
криза, яка продовжується і з якою втра-
чаються надії на поліпшення економіч-
ного становища. В умовах, коли держав-
ний борг складає 98,2% від ВВП, жоден 
кредит МВФ не може врятувати країну, 
забезпечити її розвиток, оскільки кожен 
наступний транш буде використовува-
тись на виплати по попереднім позикам, 
отримані кошти не зможуть перезаван-
тажити економіку. Виживання може і 
буде забезпечуватись, а розвиток – ні. 
В такому разі необхідно покладатись 
на власні сили і можливості. Для цього 
необхідно терміново розв’язати полі-
тичну кризу і всі зусилля направити на 
розбудову економіки, яка повинна стати 
дійсно новою, високотехнологічною, 
самостійною, конкурентоспроможною, 
ефективною. 
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Слід зазначити, що в країні мають місце 
всі передумови для цього. Існує, затвер-
джена Президентом України, стратегія 
національної безпеки, Указ Президента 
«Про стратегію економічного та соціаль-
ного розвитку України», Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі розроблено 

методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України [12]. 
Тільки ситуація не поліпшується, а погір-
шується, катастрофічність якої полягає в 
загрозі безповоротності багатьох процесів, 
неможливості вирішити проблеми розви-
тку у короткий термін.
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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Стаття присвячена дослідженню чинників, що впливають на активізацію діяльності 
підприємств будівельної галузі. Серед найбільш дієвих факторів виокремлено чинник зо-
внішнього (державного) впливу. Визначено, що узагальнюючим критерієм, завдяки контр-
олю над яким забезпечується конкурентоспроможність будівельної продукції, є вартість 
будівництва. Ключові слова: будівельний ринок, будівельна галузь, вартість будівництва, 
витрати, розвиток.

Статья посвящена исследованию факторов, которые влияют на активизацию дея-
тельности предприятий строительной отрасли. Среди наиболее действенных выделен 
фактор внешнего (государственного) влияния. Определенно, что обобщающим крите-
рием, благодаря контролю над которым обеспечивается конкурентоспособность строи-
тельной продукции, является стоимость строительства.

Ключевые слова: строительный рынок, строительная отрасль, стоимость строи-
тельства, затраты, развитие.

Article is devoted to the factors researching which influence the activation in activity of building 
branch enterprises. Among the most effective, the factor of external (state) influence is outlined. It 
is defined that building cost is the generalizing criterion thanks to the control above it; it’s carried 
out the competitiveness of building production.

Keywords: building market, building branch, building cost, expenses, development.

Постановка проблеми. Сприяння 
активізації виробничої діяльності підпри-
ємств будівельної галузі є одним з пріо-
ритетів економічної політики держави, 
від якої залежать перспективи розвитку 
виробничого сектору національної еко-
номіки в цілому. При цьому умови функ-
ціонування підприємств галузі будівни-
цтва визначається також й фінансовою 
політикою комерційних банків, розмірами 
та галузевими пропорціями інвестицій, 
характером об’єктів спорудження (їх роз-
мірами, ступеня складності та технічним 
рівнем), а також рядом вимог, які висува-
ються до будівництва, зокрема, найваж-
ливішими з них – тривалістю інвестицій-
ного циклу і якістю будівельної продукції.

В свою чергу, розвиток вітчизняних 
підприємств будівельної галузі в зна-
чній мірі залежить від можливостей та 
обмежень, пов’язаних з кризовим ста-
новищем в економіці: від фінансування 
розвитку виробничої бази будівництва, 
поставок будівельної техніки, сучас-
них матеріалів, виробів та конструкцій, 
а також якості трудових ресурсів. Тому 
ключовим аспектом в розробці напрям-
ків розвитку, що реалізуються в процесі 
виробничо-господарської діяльності під-
приємств будівельної галузі, особливо 
тих, що здійснюють будівельні роботи, є 
вартість будівництва.

Аналіз публікацій. Дослідники 
сучасних тенденцій розвитку житлової 
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сфери доходять висновку, що саме від-
сутність належного державно-управ-
лінського впливу на функціонування 
будівельного ринку є причиною досить 
низьких фінансових результатів діяль-
ності будівельних підприємств. Напри-
клад, Пинда Ю.В., досліджуючи фак-
тори впливу на конкурентоспроможність 
будівельних робіт та продукції, визначає 
«неадекватну державну політику, невід-
повідність нормативно-правової бази 
вимогам ринку, обмежену доступність 
фінансування» [1]. В процесі досліджень 
науковець акцентує увагу на тому, що 
конкурентоспроможність робіт та про-
дукції будівельних підприємств зале-
жить як від зовнішніх, так і від внутріш-
ніх факторів, до яких належать: частка 
капітальних вкладень у будівництво; 
тривалість будівельного процесу; якість 
будівельної продукції; інформаційна 
доступність; рівень матеріально-техніч-
ного забезпечення; енергозбереження; 
технічний стан основних засобів; рівень 
менеджменту у будівництві. Крім того, 
недоліками конкурентного середовища 
у будівельному комплексі визначено такі 
як посилення боротьби та конкуренції 
між органами державного управління за 
право прийняття рішень у сфері регулю-
вання ринку нерухомості та поширення 
так званого «державного підприємни-
цтва» – лобіювання представниками 
державної влади інтересів тих чи інших 
підприємств, що монополізує ринок.

У своїх наукових працях В.Ф. Залунін 
вказує на те, що при розробці стратегії 
розвитку підприємства потрібно ураху-
вання впливу великої кількості чинників 
зовнішнього середовища – це, насампе-
ред, конкурентна взаємодія з підприєм-
ствами, що випускають аналогічну про-
дукцію або продукцію-замінник, зміна 
в перспективі кон’юнктури ринку збуту 
готової продукції і сировинного ринку. 
При цьому автор наголошує на тому, що 
світова історія будівництва повна невтіш-
ними прикладами по перевищенню 
запланованих показників тривалості та 
вартості. У вітчизняній будівельній прак-
тиці зриви запланованих термінів і пере-
вищення лімітів вартості стали скоріше 
правилом, ніж винятком. Усе це призво-
дить до невизначеності умов, на основі 
яких приймаються управлінські рішення. 
Тому досить актуальними є дослідження, 

що стосуються аналізу впливу чинників 
ризику, розробки методик урахування 
цього чинника при розрахунку економіч-
них і виробничих показників ефектив-
ності [2]. 

Послідовники наукової школи 
Н.І. Верхоглядової також пов’язують 
діяльність будівельних підприємств, про-
дукція яких вирізняється особливою спе-
цифікою у порівнянні з іншими видами 
промислової продукції, з питаннями 
формування стратегії країни або регіону. 
Так, без чітких орієнтирів на рівні дер-
жавної і регіональної влади та достатніх 
ресурсів, будівельні підприємства виму-
шені здійснювати свою діяльність в умо-
вах підвищеного ризику [3].

З огляду на вищесказане, мета статті 
полягає у висвітленні основних чинників, 
що впливають на перспективи розви-
тку будівельних організацій в Україні за 
умови зростання їх виробничої актив-
ності.

Виклад матеріалу. Вважаємо за 
доцільне виокремити дві основні групи 
чинників впливу на розвиток підприємств, 
що здійснюють свою виробничо-госпо-
дарську діяльність в галузі будівництва: 
чинники, пов’язані з дією зовнішнього 
середовища, які формуються під впли-
вом державного регулювання, та чин-
ники, що проявляють свою дію в аспек-
тах внутрішнього середовища.

Проведені дослідження дозволяють 
встановити взаємозв’язок між рівнем 
регулюючої функції держави та рів-
нем розвитку будівельних підприємств. 
В період формування ринкових відно-
син в Україні галузь будівництва як скла-
дова економіки формувався під впливом 
пануючої у світі неоліберальної та моне-
таристської парадигми, що базується 
на роздержавленні та повній відмові 
від державного регулювання ринкових 
процесів. Однак лише в ринкових еко-
номіках розвинених країн спрацьовує 
рівновага між попитом та пропозицію, 
оскільки держава є одним з найактивні-
ших учасників ринку. Така модель стане 
дієздатною в Україні за умови, що владні 
структури матимуть високий рівень ком-
петенції та далекоглядності для вирі-
шення проблем будівельної галузі.

За період переходу економіки України 
до ринкових відносин, на жаль, не була 
усвідомлена актуальність застосування 



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

88 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

економічно обґрунтованих інструментів 
розв’язання проблеми зниження собі-
вартості будівельно-монтажних робіт. Це 
призвело до того, що впродовж останніх 
років в умовах загострення фінансово-
економічних криз, в будівельній галузі від-
бувалося поступове зменшенням питомої 
ваги прибуткових підприємств. Держава 
намагалася вирішувати цю проблему, 
приймаючи низку нормативно-правових 
актів, які мали б сприяти ефективності 
регуляторної політики в галузі будівни-
цтва [4,5]. З метою встановлення єдиних 
методичних засад формування собівар-
тості будівельно-монтажних робіт для 
учасників будівельного ринку були розро-
блені методичні рекомендації, які регла-
ментували структурні складові виробни-
чої собівартості будівельної продукції [6]. 

На сьогодні існуючі проблеми усклад-
нюють процедуру ціноутворення на буді-
вельному ринку. Статистичні дані свідчать 
про різке подорожчання будівельно-
монтажних робіт в Україні. Так, вартість 
виконання будівельно-монтажних робіт 
зросла в 2013 році на 5,6% в порівнянні з 
попереднім 2012 роком, в 2014 – на 9,5% 
від вартості 2013 року. В свою чергу, вар-
тість будівництва в період з січня по жов-
тень в 2014 році була нижчою на 22,1%, 
ніж у 2015 році. А в 2016 році ціни зросли 
вже аж в два рази. Варто зазначити, що 
при цьому зростаюча динаміка вартості 
спостерігається майже у всіх сферах 
будівництва. Найбільше цінове подорож-
чання стосувалося сегмента будівництва 
в частині трубопроводів, комунікацій і 
ліній електропередач, а на зведення жит-
лових будинків доведеться витратити 
тепер на 22% більше. Різке підвищення 
цін найменше вплинуло на вартість зве-
дення промислових будівель, що зросла 
на 15,2% [7].

Не зважаючи на суттєві проблеми 
у стимулювання розвитку будівельної 
галузі, що полягають насамперед недо-
статності бюджетних коштів для фінан-
сування програм державних житлових 
програм, державою все ж таки здійсню-
ється реалізація адміністративно-управ-
лінських дій щодо удосконалення існую-
чих процедур щодо отримання дозволів і 
погоджень для ведення будівельно-мон-
тажних робіт [8]. Оцінюючи стан вико-
нання Плану заходів щодо дерегуляції 
господарської діяльності (далі – Плану), 

затвердженого розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 18 березня 
2015 р. № 357-р., з метою забезпечення 
скоординованої взаємодії та узагаль-
нення результатів щодо стану реалі-
зації Плану, Державною регуляторною 
службою України налагоджено системну 
комунікацію з державними органами, 
відповідальними за виконання визначе-
них завдань і заходів [9].

Прийнято Закон України від 
09.04.2015 № 320 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контролю та 
удосконалення містобудівного законо-
давства», яким спрощено процедури 
отримання технічних умов у сфері будів-
ництва та зменшено з 15-30 до 10 робо-
чих днів строки їх видачі (п. 60 Плану). 
Цим Законом України конкретизовано та 
затверджено вичерпний перелік підстав 
для повернення декларацій про початок 
виконання підготовчих та будівельних 
робіт для усунення виявлених недоліків 
(п. 87 Плану).

Варто зазначити, що світова криза, 
яка найбільш вразливо вплинула на 
вітчизняну будівельну галузь, спонукає 
державу запровадити заходи адміністра-
тивно-правового та економічного харак-
теру щодо здешевлення складових, що 
формують вартість будівництва. Най-
більш вагомий внесок у зменшення цих 
витрат належить:

• зниженню граничної межі відраху-
вань замовників будівництва на розви-
ток інженерно-транспортної та соціаль-
ної інфраструктури до 4 %;

• забороні безоплатної передачі 
житлової площі в новозбудованих будин-
ках на баланс міста;

• скасуванню обов’язкових відраху-
вань на розвиток пожежної безпеки та 
плати за підключення об’єкту до мереж 
електропостачання;

• спрощенню дозвільної процедури 
при проектуванні та введенні до експлу-
атації будівель;

• встановленню чіткої процедури 
громадського обговорення розміщення 
об’єктів містобудування, що виключить 
зловживання з боку зацікавлених осіб.

Структурування витрат при будів-
ництві об’єктів дозволяє встановити, 
що безпосередні витрати на виконання 
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будівельно-монтажних робіт становлять 
лише 54% загальної величини витрат, 
тоді як значна частина – 46% належать 
додатковим витратам, що безпосеред-
ньо не відносяться на вартість будів-
ництва. Така значна величина (майже 
половина вартості будівельної продук-
ції) обумовлена тим, що компенсації 
коштів на відселення громадян склада-
ють 15%, 14% вартості проекту відра-
ховується на виконання технічних умов 
з приєднання об’єкту до мереж енерго-
постачання, 7% складають відрахування 
на розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста або 
дольова участь, 6% витрачається на 
оплату обслуговування банківських кре-
дитів, 4% коштує відведення земельної 
ділянки. Варто зазначити, що наведена 
структура також не містить вагомої скла-
дової інвестиційної вартості проекту – 
неофіційні витрати та послуги посеред-
ників (хабарі). Так, серед яких 6% від 
доходу – витрати на корупцію [10].

У той же час існує різниця між ринко-
вою вартістю та опосередкованою вар-
тістю будівництва житла в регіонах, яка 
щоквартально визначається Мінрегіонбу-
дом України [11]. Індекси зміни вартості 
будівельних робіт та опосередкована вар-
тість спорудження житла розраховуються 
на підставі усередненої структури їх вар-
тості та даних щодо зміни цін виробників 
промислової продукції за видами еко-
номічної діяльності, які відбулись упро-
довж розрахункового періоду. Виходячи 
з структури вартості будівництва, за якою 
питома вага матеріальних ресурсів ста-
новить понад 50 відсотків, індекс зміни 
вартості будівництва становитиме з ура-
хуванням зазначеного менше 100 відсо-
тків. Це також відноситься і до показників 
опосередкованої вартості. 

На рис. 1 видно, що впродовж 2010-
2014 рр. динаміка зростання опосередко-
ваної вартості будівництва залишалася 
майже незмінною, тоді як у 2015 році ця 
величина зросла на 44,5%. 

З огляду на незначну зміну вартості 
складових будівництва, показники опо-
середкованої вартості спорудження 
житла та індекси зміни вартості будівель-
них робіт станом на 1 січня 2014 року 
відповідали рівню 1 липня 2013 року.

Будівництво – це досить тривалий та 
фінансово складний процес, собівартість 
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Рис. 1. Динаміка опосередкованої 
вартості будівництва 1 м2, грн.

якого розраховується задовго до початку 
продажів будівельної продукції, і в якому 
вартість квадратного метра встановлю-
ється з самого початку. Стихійна зміна 
ціни може спричинити за собою зміну 
всієї схеми фінансування. Тим більше, 
стверджувати про те, що на сучасному 
етапі розвитку економічних процесів в 
Україні попит на ринку нерухомості пере-
вищує пропозицію, є не зовсім коректно. 
Так званий попит, на який часто посила-
ються при аналізі ринку, насправді не 
попит, а лише потенційна можливість. 
Попит повинен визначатися, виходячи з 
реальної купівельної спроможності спо-
живача, тому його мають формувати 
покупці, які мають не просто бажання, а 
ще й реальну можливість купувати ква-
дратні метри за пропонованою ринком 
вартістю.

Висновок. Отже, на нашу думку, 
застосування органами законодавчої та 
виконавчої влади дійових інструментів 
адміністративно-правового та еконо-
мічного характеру дозволить розпочати 
процес зниження вартості будівництва, 
підґрунтям якого повинно стати насам-
перед суттєве спрощення дозвільної 
процедури відводу земельних ділянок, 
проектування та введення в експлуата-
цію будівель. 

Саме держава, з огляду на соціаль-
ний характер будівельної галузі, покли-
кана забезпечити вирішення відповідних 
проблем та створити сприятливі умов 
для підвищення виробничої активності 
підприємств будівельної галузі. Зі свого 
боку, за суттєвої державної підтримки 
підвищення мотивація будівельних під-
приємств щодо пошуку реальних засобів 
здешевлення вартості будівництва. 
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Purpose of the work is determination of the essence, source base and mechanism of formation 
of “social innovation” under the conditions of the transitional economy with a market mechanism 
for ensuring activity in the territory of countries, engaged in the development of a social state 
Organization of the conceptual and categorical apparatus of the social innovation will promote to 
justification of social policy measures and will exclude from the practice of managing the situation 
regarding a non-professional solution of problems of ensuring public progress. 

Keywords: social innovation, concepts, approaches, destruction, formation mechanism, and 
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Метою роботи є визначення сутності, джерелом бази якої є механізм формування "со-
ціальних інновацій" в умовах перехідної економіки з ринковим механізмом для забезпечення 
діяльності на території країн, які здійснюють розвиток соціальної держави. Організація 
понятійного і категоріального апарату соціальних інновацій буде сприяти обґрунтуванню 
соціальної політики міри і виключить з практики врегулювання ситуації щодо непрофесій-
ного рішення проблеми забезпечення суспільного прогресу.

Ключові слова: соціальні інновації, концепції, підходи, руйнування, механізм формування 
і концепції.

Целью работы является определение сущности, источником базы которой являет-
ся механизм формирования “социальных инноваций” в условиях переходной экономики с 
рыночным механизмом для обеспечения деятельности на территории стран, которые 
осуществляют развитие социального государства. Организация понятийного и катего-
риального аппарата социальных инноваций будет способствовать обоснованию социаль-
ной политики меры и исключит из практики урегулирования ситуации относительно не-
профессионального решения проблемы обеспечения общественного прогресса. 

Ключевые слова: социальные инновации, концепции, подходы, разрушения, механизм 
формирования и концепции.

Introduction. The driving force of eco-
nomic development of the world community 
for centuries was and is innovations. How-
ever, in the full extent the innovation pro-
cesses, despite a long history, have been 

the subject of scientific study only in the 
XX century. And, what is the most import-
ant, so it was the identification of innova-
tion solely with technical and technological 
changes first in the industry, and then in 
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other areas of economic activity. In the last 
decade of the XX century and largely with 
transition to the coordinate system of the 
XXI century in the industrialized countries, 
practically all spheres of human activity 
were gradually covered by innovations. But 
over time it became increasingly clear that 
the only technical innovation is not enough 
to overcome the challenges of the mod-
ern society. For the establishment of the 
institute of the welfare state, which is built 
in the territory of Ukraine and its effective 
functioning, we need a fundamentally new 
type of innovations that are able to create 
changes not only in the economic sphere 
but also in the social sphere, and thereby 
contribute to the formation of the civiliza-
tion quality of the life of a decent person. 
They are called social innovations.

It should be emphasized that the issues 
of social innovation due to the reorientation 
of the national economy on an innovative 
path of development have become one of 
the main topics of problem and oriented 
research. But in general, “social innova-
tion” and “social innovation processes” as 
the main content of the innovative model 
of ensuring the social progress are not new 
categories for the science.

The analysis of the literature sources 
of the raised issue gives an opportunity 
to state the compilation of several scien-
tific currents on the interpretation of social 
innovation direction. This is natural as 
economists, sociologists, philosophers, 
psychologists, teachers, lawyers and pol-
iticians were involved and engaged in 
the development of this problem. At the 
same time some of them were interested 
and are interested in short-term one-way 
processes, and others – in long-term and 
multi-vector transformation. Moreover, 
theoretical development of specific fields 
of science by the experts would seem to 
frame the issue, carried out by them in dif-
ferent time intervals for restructuring the 
social state and the territory of different 
countries.

Innovation Theoretical Foundations in 
the social sphere were offered by the Rus-
sian-American sociologist P. Sorokin. It is 
natural that his achievements have been 
supplemented and developed by scien-
tists of the developed countries in the con-
text of the constitutional declaration of the 
social states after the Second World War. It 

is about A. Giddens, P. David, D. Foreyya, 
S. Courtois, J. Nesbitt, K. Polanyi and 
others. But the results of their scientific 
thoughts were implemented to the classical 
type of formation first of the market econ-
omy, and then its immunization of the one 
or other dose of sociality. In post-Soviet time 
the development of the concept of a social 
state is carried out by something opposite, 
inversion principle with some backsliding on 
large-scale socialization through the state 
financing. In the context of such specificity 
among national scientists a number of rep-
resentatives who initiated research on the 
social innovation also started to be sepa-
rated, such as L. Antoniuk, L. Boyko-Boy-
chuk, E. Kuchko, N. Letunovska, I. Meyzhys 
A. Poruchnyk, B. Savchuk, A. Sandyha, 
L. Fedulova, and others.

But knowledge was and remains a rela-
tive category. So the fact of holding some 
interpretations of social innovations of the-
oretical and methodological differences is 
natural. In addition, a reasoned decision 
as to the source base of social innovations 
has not been discovered until recently. As 
a result, not the whole set of processes and 
phenomena that make up the essence of 
the social are subject under the direct influ-
ence of the state. Moreover, the innovation 
social programs, taken for implementation 
at different levels of management, turn out 
to be incapable by their potencies of influ-
ence to adequately respond to the made 
destructive aspects in ensuring social 
dynamics. These realities certify in favor 
of the fact that the issue of implementation 
of its social purpose by the state through 
social innovation is as complex organiza-
tion, some of them require further research 
in the context of streamlining the content of 
the mechanism of formation and technol-
ogy implementation.

Guided by urgent requirement to 
strengthen the social component in ensur-
ing social dynamics, within this article we 
have put a research problem, whose main 
task is the certainty with essence, source 
base and mechanism of formation of 
“social innovation” in the transitional econ-
omy with a market mechanism for ensur-
ing activity in the territory, engaged in the 
development of the social state. Basically 
the represented is seen as a replication 
and extension, but something borrowed 
and qualitative upgrading to review investi-
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gations (Azgaldov, G.G., & Kostin, A.V. [3]; 
Cherepanova, N.V. [4]; Elias, N. [6]; Grish-
kіn, V.O. [7]; Huchek, M. [8]; Perlaki, I. [12]; 
Zinoviev, A.A. [20]).

Concept of nature of social inno-
vations. The term “social innovation” is 
a phrase from the concepts of “social" 
and “innovation”. Mostly the term “social” 
was identified and today is interpreted as 
“public”.

In Soviet times the social research was 
narrowed to the extent caused by politi-
cal expediency. Thus, in the “Dictionary 
of Russian language”, the term “social” is 
defined as “public, referred to people’s lives 
and their relations in the society” [9] and 
in the political dictionary of the Soviet era 
the concept of “social” is associated exclu-
sively with “attitude to the social order” [10].

It is natural that with the deployment of 
democratization of public life and centrifu-
gal processes that led to the declaration of 
independence of former Soviet republics 
in the late 90s of the twentieth century, the 
issue of the nature of “social” has actual-
ized. However the regulation of the term 
“social” has not changed dramatically.

Modern explanatory dictionary editions 
are virtually the same footsteps with no 
desire to build a theoretical apparatus of 
sociality adequate to the situation occurred 
in the country. As a social content they 
present all the same, namely, “... linked to 
the life and relations of people in the soci-
ety, the public” [19].

National experts of the sociological 
direction in the interpretation of the con-
cept “social” reduce it to “... the attraction to 
another person against the will and desire 
of both or a combination of several of them 
in the community” [2] or “active communica-
tion between people” [1, pp. 95-96]. As for 
the views of economists about the nature of 
“social”, they are reduced to either “... the 
system features, integrated effect of direct 
or indirect interaction between people” [5] 
or the “… Possibilities of a decent life in the 
society” [7].

Thus, the formula of sociality has not 
received the final character and if left open 
for further philosophy regarding the nature 
of “life” and “relations in the society”. Taking 
into account this fact, our understanding of 
the nature of “social” is not something that 
is not compounded, but do not get ade-
quate time of a formal nature. As a result, 

we live in the linguistic world saturated with 
a term “social” in different meaningful com-
binations as relevant and irrelevant for it.

Indeed, you cannot find objections, 
because people in the process of life come 
into relations with each other. However, 
productive activities and meeting the needs 
of the economic entities are only possi-
ble in unity and mutual understanding. In 
reality, these attributes of social features 
are sufficiently contradictory. The given 
interpretation of the social aspect ignores 
these nuances of social relations. It seems 
that scientists fear unreliable social reality 
which forces to remain in positions of con-
troversial decisions, adaptability to the situ-
ation, and so on.

A statement the German sociologist 
N. Elias [6] regarding the issue of social 
concept, who identified it with “structural 
changes associated with the growth of dif-
ferentiation and integration ”and“ aimed at 
reducing differentiation and integration, is 
correct in this context.

The present requires disclosure of the 
logic of the latest social and economic and 
social processes on axis “equality-inequal-
ity”. And in this case it is extremely import-
ant to focus on the fact that the dominance 
of inequality within certain limits is not an 
abnormal phenomenon, and appears in 
the market economy as an integral part of 
social evolution.

A prominent dissident Russian scientist 
A.A. Zinoviev [20] on this occasion said 
that “the paradox of history ... is that the 
tendency of inequality is more progres-
sive and promising” and further “progress 
of inequality is the change of inequalities, 
which are improving the living conditions 
of the most active part of the society, and 
perhaps other members of the society”. 
According to the statement of the modern 
intellectual K. Popper [11] “... the desire 
for equality, particularly in the economic 
sphere can be a threat ...”.

Based on these methodological defini-
tions, we can state that the term “social” for 
economic transition should be associated 
with standardized inequality in the society 
to the limits that define the motivational 
aspects of the work. The starting point of 
its establishment is the generation of the 
awareness of initial needs and interests by 
the workers, who being objective by their 
nature influenced by comparison with the 
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results of meeting the similar needs of 
other more active economic actors, are 
experienced as dissatisfaction with condi-
tions of existence.

As for the term “innovation” it is nec-
essary to take into account the fact that 
it consists of the concept “novation” and 
the prefix “in”. Then there is a question of 
substantial difference of this category from 
“novation”.

Some scientists regarding the prefix 
“in” refer to a translation in Latin as “in 
the direction” [3], and others, following the 
etymology of the term “in”, give it a value 
of “internal” and “inside” [4]. If guided by 
the first one, the innovation does not dif-
fer from novation or developments, which 
are also understood as “... any purposeful, 
positive and progressive change ...” [12] or 
“... purposeful change that makes the envi-
ronment ... introducing new elements rela-
tively stable” [13, p. 29]. Thus, “innovation” 
should be linked with the changes that are 
generated within the social and economic 
system.

In our opinion, adequate time would be 
appropriate at first to identify social innova-
tion at the macro level with solutions that 
can change directly or indirectly, the social 
status of the subjects of social and eco-
nomic processes at the appropriate stage 
of socialization reforms.

But we have to consider another as 
well. In the definition there is no focus on 
the source basis of the social innovation, 
and a very general approach is used, as a 
result of which it becomes universal, noting 
possible welfare increase from a weak ref-
erence to the realities of their generation.

Sources of formation of social inno-
vations. The fact that the concept “innova-
tion” was introduced in the scientific revolu-
tion in the XIX century at the suggestion of 
the famous Austrian economist J. Schum-
peter (1982) is well-known. He understood 
by it “... a new quality or property of the 
means of production that can be obtained 
by improving the existing equipment”. Fur-
ther J. Schumpeter showed the specter of 
innovation with more details also covering 
other factors and areas of social and eco-
nomic activities. But the main thing is not 
the essence and typology of innovation, 
and the nature of their occurrence defined 
by it. This separation requires more atten-
tion because it is of fundamental method-

ological load. In this context, the emphasis 
of the author to the phrase “improvement 
of existing” draws attention. It turns out that 
innovation cannot be just designed object. 
Innovation appears not as just created 
novation and qualitatively transformed, 
previously known as a sample. Everything 
that we attribute to the new, the majority 
borrows “construction material” of the pre-
vious system state. Considering this, in our 
view, the key statement for understanding 
the emergence of innovation methodology 
should emphasize that the people apply 
such a thing as tradition to display the past 
in the present and in the future.

It is not about an abstract concept, but 
rather a massive phenomenon and that 
covers all the elements of social coex-
istence and directly related to the emis-
sions of innovation and developments and, 
moreover, formats them according to the 
essence and social role. A tradition acts 
as one of the most effective mechanisms 
of human communities’ adaptation to the 
changing environment through regulation 
of norms and values. As a rule all changes 
in the agreed and existing community of 
people take place due to the reason of 
exhausting their possibilities of solving vital 
problems in ways that were used before. In 
the process of understanding the new real-
ity, the society always deals with a certain 
amount of already identified states of the 
one or another state of the economy. This 
repetition is inherent in the most social and 
economic system. However, it cannot be 
considered as a repetition return back.

Involvement of the tradition in the pro-
cesses of human activity unfolds in the form 
of a circle, which is essentially a “circle of 
circles” and finds explanation in bringing the 
tradition for functioning under the changed 
circumstances, to return back for identifying 
its braking elements and then move forward 
to adapt traditions through sub-functions in 
the already changed society. However, it is 
important to take into account the fact that 
the previous fixing traditions involved in the 
present serve as a source maintaining the 
dynamics of the directional process which 
continually brings social system to a desired 
state of the human community. So tradition 
involved in the process of social develop-
ment, realizing the potential of streamlin-
ing processes in the social system ensures 
repeatability, predictability and accountabil-
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ity and, thereby, contributes to their inclu-
sion in the area of social expediency. All the 
aforementioned confirms the fact that the 
tradition is not something static, because 
at each stage of its involvement in social 
development processes there are actions 
for improving implementation of mecha-
nisms potentially inherent in it structural 
roots. It should be noted that the tradition is 
not opposed to change, but rather creates a 
spatial and temporal context, which updates 
the changes. The point is that due to the 
positive traditions of the previous stage of 
social development as stable invariant ele-
ments, values, relationships and social rela-
tions transferred to the present. And it is 
the presence of invariant, that is something 
unchanging that determines the stability of 
the social and economic system.

It turns out that by its nature a tradition 
and novation are inextricably linked. They 
mutually stipulate, complement and rein-
force each other.

Guided by the given statements we can 
believe that due to the appointment of the 
tradition of the social plan there is a con-
stant setting of the target vector of social 
dynamics by metamorphic way and sto-
chasticity of a set of proposals to ensure 
innovation and thus the evolution of some 
persistent macro-states at the relevant 
stage of social dynamics. The expressed 
gives reason to believe that social tradition 
in contrast to all other content types is a 

relatively more complex phenomenon than 
a number of reasons. Social tradition is 
quite versatile. First of all, it includes many 
components. Secondly, it has integrative 
function, and its sub-functions stipulating it. 
Thirdly, it finds its expression in sufficient 
quantity of changing and unstable forms, 
methods, approaches, etc. Fourth, it is a 
landmark of innovation searches. Fifthly, 
the tradition of social content is a means 
of regulating social relations. Sixth, it is a 
means of securing a positive experience. 
Seventh, it is an effective means of social-
ization. Taking into account the aforemen-
tioned, we can confirm that social traditions 
are concentrate, and even a conglomerate 
of social values.

One of the possible ways of understand-
ing a social tradition is a comparison of the 
recognized and described constructs. The 
tradition holds samples, forms of work orga-
nization, relationships, distribution, means 
and methods that have proven themselves 
in the past. Social traditions that make up 
the current value for the community, formed 
in the past and carry viable “old” maintain-
ing stability while ensuring social positions. 
With regard to the origins of the formation 
of social innovation there are solutions that 
can change directly or indirectly selectively 
fixed social institutions in various sectors 
of the national economy. All interpretation, 
the meaning of which brings social innova-
tions beyond improvement, development, 

Fig. 1. Mechanism of cyclical renewal of institutional content  
of the Social Development regulation system
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change, transform them automatically into 
something else that is somewhere nearby 
and only.

Innovation mechanism and founda-
tion of social innovations. The design of 
the innovation mechanism of social devel-
opment shall be built on the fact that updat-
ing of the existing social traditions because 
of the changed social circumstances has a 
permanent character. Every next cycle of 
updating valuable components of the social 
tradition of regulation of the functioning 
processes of the society does not appear 
as separated from the previous one, and is 
in internal communication with it.

Development based on novation is ori-
ented on the change of valuable content of 
the existing tradition, its transfer to a new 
quality. Novation, as a rule, appears and is 
implemented through modernization of the 
tradition. In case if it is recognized by the 
society, it is institutionalized.

Due to the fact that the practice on the 
innovation issues is ambiguous and the 
specialized literature on this fact has not 
offered final decision, let’s find it appropri-
ate to support the scientists who believe 
that the result of improvements of the exist-
ing traditions is novation, the components 
of which are interior and exterior novation 
constructs. In this case the novation deci-
sions borrowed from outside according to 
the semantics of composite conceptual 
apparatus, in our opinion, should be called 
as exo-novation, and internal – innovation.

The foregoing gives an opportunity to 
give the scheme of universal mechanism 
of innovation of social development in the 
national economy (See Figure 1). 

The scheme presented in Figure 1 
shows that the fixation of the novation 
means the transition from the traditional 
system with its valuable content (T1) in a 
high-quality new state with valuable-for-
mation system component (T1, T2), which 
did not exist in the past. The past content 
of the public system establishment with 
tradition (T1) basically means providing 
it with a plurality of values, properties, 
characteristics and so that Т1= f /xi, yj, zk, 
lm, ng,……/. It is possible to assume only 
hypothetically that the whole set of val-
ues, properties; characteristics and so on 
shall be subject to changes. This change 
is actually made in relation to the limited 
number of Т1= f /xi, ..zk, ..ng,../. If every-

thing happened according to the differ-
ent scenario and the system in all of their 
content would become the new charac-
teristics, it would lose its continuity. The 
complete system change that is coming to 
the state (T2) marks the end of the exist-
ing system and replaces it by another. “In 
this case, – emphasized [17] – we do not 
have the right to talk about the processes 
of changes, transformation, modification 
or evolution of the system, and only the 
replacement or displacement of the sys-
tem (or process) to another, completely 
different from it can be talked about”.

From the aforementioned it is clear that 
the new appear either on the foundation of 
the past and stipulated by it, or against it. 
From this follows the recognition that the 
emergence of entirely new unrelated to 
the past in any context is impossible. And 
when we are talking about something new, 
we mean exclusively qual

itative characteristics. But it is not a 
blind adherence to it because doing so may 
cause certain difficulties or even block the 
way to the formation of innovation. Finally, 
always keep in mind that the transfer of the 
achievements of the past contemporaries 
solely because the tradition is to some 
extent absolutization of this process. There 
is a rational way to produce innovation 
through scientific and technical work. How-
ever, if you compare amounts in respect of 
purely scientific novation and novation stip-
ulated by the traditions, the latter will sur-
pass the first 9 times [15].

Quite clearly the potential of the chain 
“tradition – novation” was described by 
M. Porter [14, p. 64], emphasizing that “... 
most part of changes is evolutionary, not 
radical; accumulation of small changes 
often gives more than a major technolog-
ical breakthrough ". 

Thus, the tradition (Т1), being the last 
in content, shall be reconstructed on the 
contemporary basis of today generally or 
in respect of certain values which makes 
not only partially reproduced (Т1), aut also 
updated (Т2). In this case the ontological 
sense the tradition (T1) is not actually aimed 
at maintaining or mandatory change to (T2). 
To the great extent it is something perma-
nent in landmark changes (the first – T1 = 
const, on the second – T2 = const etc.). It 
can be compared to the foundation, which 
constantly forms something purely new or 
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updated. The main purpose is to link the 
traditions of the past (T1) to the future (Tn) 
through modernity (T1, T2).

In fact, following the description of the 
cycle novation updating of the economy, 
at first sight we can confirm its stereotype 
and structuring capabilities and algorithmic 
process of innovation. But this is an illusion. 
If the operation of technical systems has 
really stereotypes, the functioning of social 
systems is closely linked to the dynamics 
of other categories, namely development. 
Moreover, if the technical systems need 
accurate and unambiguous implementation 
of prescribed technology, social – after solv-
ing one problem, which brings to life a dif-
ferent and usually more complex, discover 
the means to solve it, and so on. It is natural 
that by virtue of the separated features the 
novation processes in the social dimension 
compared to the technical and technologi-
cal sphere are implemented with a higher 
uncertainty about the consequences of their 
implementation and are characterized by 
difficulty in assessing the intended effect.

Guided by the tradition as social and 
civilization accumulated experience, it is by 
virtue of the speed of changes in the mod-
ern society is deformed and requires new 
orientation in life. In this sense tradition 
provides the necessary precondition for 
the implementation of creative processes, 
and innovation as their product becomes 
a potential source of new traditions. There 
is every reason to believe that the appoint-
ment of the tradition of the social plan is 
caused by setting a targeted vector of social 
dynamics by setting metamorphic aspect 
and stochasticity of a number of proposals 
to ensure innovation and thus the evolu-
tion of some persistent macro-states at the 
appropriate stage of social dynamics.

The fact that the relations between 
the terms “tradition-innovation” is more 
complex than it seems. Innovations with 
social overtones are made on the basis 
of improvement of component combina-
tions of social traditions. In such a compo-
nent range of social traditions a stream of 
improvements is quite diverse and in some 
ways not always focused. In this regard, 
there is a need to state that understand-
ing of the social innovations requires their 
expansion by including para-social inno-
vation and exo-novation antisocial ones 
to them. Other authors also have the idea 

of isolating the innovations of negative or 
indifferent to ensure positive changes. 

Thus, [18], providing classification 
of innovations, highlighted among them 
pseudo-innovation and anti-innovation. 
He referred those related to wrong ways 
of human ingenuity to the first ones, and 
to the second – those with reactionary 
nature and stipulating the reverse move-
ment in any sphere of national economy. 
M. Huchek called innovation with such con-
tent as “simulated” and “unoriginal”.

In our view, social and organizational 
innovation and institutional nature of 
non-compliance in providing social dynam-
ics associated with dead-end manage-
ment solutions and inadequate response 
to change. The prefix “para” [Greek para 
near, at m in the contrary, a deviation from 
somewhat – or something “similar, but not 
identical”], which means deformation of the 
content designated with root part of the 
word “social” more accurately to reproduce 
the contents of “innovation” of the inhibitory 
nature. In the word “para-social” a prefix 
“para” give it a meaning of the antipode of 
social aspect in its traditional interpretation. 
Para-social aspect of social practice accu-
mulates the total content of negative social 
issues.

Concerning the introduction of social 
innovations in practice the term “exo-nova-
tion anti-social”, then it is about improve-
ments imposed on the society, which is 
generally alien to the society. We shall 
distinguish formal and sometimes seem-
ing innovations from those that really are 
such that bring to a qualitatively new level 
of social dynamics in a particular social 
space. Innovations that are frankly alien to 
the society represent a threat to the society 
and are able to even disrupt it.

In our opinion, adequate time would 
be appropriate to identify social innova-
tion at the macro level with solutions that 
can change directly or indirectly selectively 
fixed institutions in various sectors of the 
national economy at the appropriate stage 
of socialization transformation with com-
pulsory positivization of the social status of 
subjects of social and economic processes 
through constructs by mitigating revenue 
and income inequality.

Research Methodology. The method-
ological basis of the study is fundamental 
provisions of the economic theory of social-
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ization of the market economy, the laws of 
dialectical logic and materialist understand-
ing of social and historical development, 
the work of the leading foreign and domes-
tic scientists, which highlights the problems 
of innovative development in general and 
social innovation in particular.

To solve this problem, a number of gen-
eral scientific methods is used, such as 
analysis and synthesis during the critical 
evaluation of approaches of the domes-
tic and foreign authors about the nature 
of “innovation”, “novation” and “develop-
ments” of the systematic and structural in 
the design of the mechanism of the cyclic 
renewal of institutional content of the regu-
lation system of social development, sum-
marizing the justification of the conceptual 
terminological apparatus including social 
innovation and gradual refinement of social 
innovation formulas, abstract logic when 
making theoretical generalizations and 
forming conclusions.

Conclusions. The survey results give 
an opportunity to confirm the presence 
of non-compliance of the theoretical con-
structs of social innovation with the changes 
of the reality according to the results of 
development of the oriented social market 
economy in the post-Soviet republics. The 
idea of the nature of “social” is not some-
thing that is not compounded, but does 
not get adequate time of formal nature. 
The concepts “innovation”, “novation” and 
“developments” that dilute the content of 
the category “social innovation” are identi-
fied. The source base of social innovation 
that generates para-social types of innova-
tion and antisocial innovations has not been 
contoured until recently. It is difficult to rely 
not only on a theoretical breakthrough, but 
on the effective implementation of social 
innovation on the national territory without 
removing these destructions. The process 
of ordering and organizing the process of 
social innovation by certain rules and regu-
lations will contribute, in our opinion, to the 

generation of forms of social integration and 
regulation of relations between individuals 
and their collective combinations relatively 
independent and also independent of indi-
viduals. And on the way of modernization 
of the mechanism of design and involve-
ment of potential of social innovation can 
provide a number of contradictions about 
eliminating differences desired and actual 
conditions of social life that should be set 
to identify and distinguish the nucleus and 
spheres of influence.

Conclusions of the scientific research. 
The necessity of introducing the term 
“social” as normalized inequality in the 
society to the limits that defines the moti-
vational aspects of work, and “innovation” 
as the changes that are generated within 
the social and economic system in the 
scientific use. It has been offered to inter-
pret social innovation as solutions that can 
change directly or indirectly selectively 
fixed institutions in various sectors of the 
national economy at the appropriate stage 
of socialization transformation with com-
pulsory positivization of the social status 
of subjects of social and economic pro-
cesses through constructs of mitigating 
the revenue and income inequality. The 
falsity of orientation in the development 
of programs of social innovation on purely 
rational methods of production of innova-
tion through scientific and technical work 
has been proved. It has been revealed that 
the new appears either on the foundation 
of the past and stipulated by it, or against 
it. From this follows the recognition that the 
emergence of entirely new unrelated to the 
past in any context is impossible. But by 
virtue of multi-purpose of definition of the 
social aspect there is a problem of setting 
a targeted vector of social dynamics by lev-
eling stochasticity and metamorphic aspect 
of a number of novation proposals and thus 
ensuring the evolution of some persistent 
macro-states at the appropriate stage of 
social dynamics.
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Стаття присвячена порівняльному аналізу збереження матеріального благополуччя як 
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Статья посвящена сравнительному анализу сохранения материального благополучия 
как индивидуума, так и группы людей, при наступлении случайных и непредсказуемых об-
стоятельств.
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имущества, страхование жизни и здоровья, авиакатастрофы, автомобильные аварии.

The article is devoted to comparative analysis of the conservation of the material well-being of 
both the individual and the group of people, upon the occurrence of a random and unpredictable 
circumstances.

Keywords: insurance coverage, unpredictable circumstances, property insurance, life and 
health insurance, plane crashes, car accidents.

Постановка проблемы. Сохранение 
материального благополучия как инди-
видуума, так и группы людей, при насту-
плении случайных и непредсказуемых 
обстоятельств.

Цель работы. Обеспечение страхо-
вой защиты материальных интересов 
граждан, предприятий, учреждений, 
организаций и других хозяйствующих 
субъектов различных форм собствен-
ности в виде полного или частичного 
возмещения ущерба и потерь, причиня-
емых стихийными бедствиями, чрезвы-
чайными происшествиями и событиями 
в различных областях человеческой 
деятельности, а также выплаты граж-
данам денежных сумм при наступлении 
страховых событий за счет страхового 
фонда, создаваемого на основе страхо-
вых платежей участников страхования.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Рассматривая понятие 

степени риска, прежде всего, необхо-
димо уточнить два термина: частота 
наступления рисков и тяжесть послед-
ствий. 

Рассмотрим, например, случай стра-
хования от пожара. Следует ожидать 
большого количества небольших пожа-
ров и сравнительно малого количества 
крупных. Это может быть представлено 
как большое число пожаров в домах, 
приведших к повреждению кухонь, и 
малое количество домов, сгоревших 
полностью. Человек может охотно 
согласиться вложить средства для соз-
дания запаса от потерь, которые часты 
и не слишком велики, но вряд ли согла-
ситься сделать это и для случая редких, 
но крайне больших по величине потерь.

Этот вид зависимости между часто-
той наступления рисков и тяжестью 
последствий характерен не только для 
повреждений от пожаров или даже 
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для всего застрахованного имущества. 
Очень похожая картина возникает и при 
авариях на производстве. 

На каждое крупное повреждение 
на производстве приходится тридцать 
небольших аварий, которые не привели к 
повреждениям. Подобные исследования 
повторялись несколько раз и приводили 
к аналогичным результатам. Типичным 
является: наличие небольшого количе-
ства серьезных происшествий или очень 
большого количества – незначительных.

Однако если они появляются, то вле-
кут за собой очень большие потери. 
Примерами могут служить аварии на 
кораблях и самолетах. Если при этом 
есть ущерб он значительный.

Рассмотрев понятие неопределен-
ности, пришли к выводу, что существуют 
различные уровни риска. Последним 
фактором риска, который мы рассмо-
трим, является причина возможных 
потерь.

Слово риск употребляем для обо-
значения как события, которое является 
причиной убытков, так и факторов, кото-
рые могут повлиять на величину потерь. 
Когда мы размышляем о причине, мы 
обязательно должны учитывать оба этих 
аспекта. Это можно увидеть, если вер-
нуться к примеру с домами на берегу 
реки. Говорить буквально о риске наво-
днения не имеет смысла. Говоря так, 
на самом деле мы имеем в виду риск 
повреждений, и тот факт, что один из 
домов стоит непосредственно на берегу, 
влияет на результат.

Наводнение – это опасность, а уда-
ленность дома от реки – это влияющий 
фактор. Опасность – это первопричина, 
от которой впоследствии могут поя-
виться и убытки. Часто они появляются 
вне зависимости от желаний и возмож-
ностей заинтересованных лиц. Таким 
образом, под определение опасности 
попадают шторм, пожар, грабеж, авто-
мобильная авария и взрыв.

Факторы, которые могут повлиять на 
результат, определяются как влияющие 
факторы. Сами по себе они не служат 
причиной повреждений, но могут умень-
шать или увеличивать воздействие 
опасности на объект.

Рассмотрение влияющих факторов 
имеет огромное значение, когда страхо-
вая компания решает принимать или нет 

некий риск и какую страховую премию 
назначить.

Влияющий фактор может быть мате-
риальным и нематериальным. Мате-
риальный фактор относится к физиче-
ским параметрам риска, таким, как тип 
конструкции здания, системы безопас-
ности в магазине или на фабрике, или, 
например, при наводнении, удаленность 
домов от берега реки. Нематериаль-
ный фактор затрагивает субъективные 
аспекты, которые тоже могут влиять на 
последствия, как, например, отношение 
страхователя к застрахованному имуще-
ству.

Далее рассмотрим классификацию 
рисков. Это отличается от исследования 
самого понятия риска, поскольку необ-
ходимо рассмотреть все риски и сгруп-
пировать отдельные виды рисков. Из 
многих классификаций, которые суще-
ствуют, выделим основные три.

Финансовый риск предполагает ситу-
ацию, при которой существует неопре-
деленность последствий. В финансовом 
риске результат может быть измерен в 
денежных единицах, и есть возможность 
установить некоторую стоимость пред-
полагаемого исхода. Термин финан-
совый риск в таком контексте больше 
относится к результату, чем к природе 
самого риска.

Это легко увидеть в случаях матери-
альных повреждений имущества, хище-
ния имущества или потери прибыли в 
бизнесе вследствии пожара. Измерить 
убытки в денежном выражении можно 
также в случаях причинения вреда 
какому-либо лицу. Если были нанесены 
повреждения, то их оценка может быть 
сделана судом или по договоренности 
между адвокатом и страховщиком. Во 
всех этих случаях последствия риско-
ванной ситуации могут быть подвер-
гнуты финансовой оценке.

Имеются другие ситуации, где такой 
подход к оценке невозможен. Возьмем 
случай покупки нового автомобиля или 
выбора блюда из ресторанного меню. 
Тут тоже могут возникнуть рискован-
ные ситуации, но их результатом будут 
не комфортность или раздражение, а 
финансовые потери. Мы могли бы даже 
зайти так далеко, что бы сказать, что 
крупные социальные решения в жизни-
это примеры нефинансовых рисков: 
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выбор карьеры, выбор для супружества 
партнера, имеющего детей. Это может 
иметь или не иметь материального тол-
кования, но главное, что результат изме-
ряется не материальными, а другими, 
более человеческими критериями.

В мире бизнеса мы преимущественно 
имеем дело с рисками, которые имеют 
материально измеряемый результат.

Вторая классификация рисков также 
связана с последствиями. Она разли-
чает ситуации, где существует только 
возможность убытков и где результатом 
может оказаться и выигрыш.

Чистые риски подразумевают воз-
можность ущерба или, в лучшем слу-
чае, «безубыточность» ситуаций. Исход 
может быть для нас либо неблагоприят-
ным, либо оставить нас в том же положе-
нии, в каком мы были до случившегося 
события. Автомобильная авария, пожар 
на фабрике, кража товаров из магазина 
или со склада, травма на работе все это 
чистые риски. Ни в одной ситуации нет 
элемента выигрыша. Авария, пожар, 
кража, травма могут случиться, а могут 
и нет. Если событие не произойдет, то 
положение не изменится, выигрыша не 
получит никто.

Альтернативой этому является спеку-
лятивный риск, при котором есть шанс 
выигрыша. Хорошим примером служит 
вложение денег в акции.Вложение может 
привести к убыткам или, возможно, к 
«безубыточной» ситуации. Однако при-
чиной, по которой это делается, является 
перспектива получения прибыли.

В мире бизнеса имеются как чистые, 
так и спекулятивные риски. Рассмотрим 
в качестве примера производство про-
дуктов питания. Производитель имеет 
большую фабрику со специальным 
оборудованием и технологическими 
линиями. Он производит ряд пищевых 
продуктов для внутреннего рынка и на 
экспорт. Рассмотрим риски, которым он 
может быть подвержен, по двум направ-
лениям: чистые и спекулятивные риски.

- Возможны самые различные 
повреждения фабрики, механизмов, 
инвентаря, запасов. Это может про-
изойти при пожаре, взрыве, урагане, 
умышленном ущербе или при других 
опасностях.

- Кроме этого имеется риск хище-
ния. Похищена может быть готовая про-

дукция, сырье и даже оборудование 
с фабрики. Не нужно долго работать в 
страховой индустрии, чтобы понять, что 
изобретательности дерзких преступни-
ков нет предела.

- Ответственность также содержит 
в себе потенциальную опасность. Про-
изводитель может оказаться ответствен-
ным перед работниками за травмы на 
работе, перед работниками предпри-
ятия за травмы или повреждения иму-
щества. Как изготовитель пищи, он несет 
ответственность перед потребителями, 
если, кто либо пострадает в результате 
употребления его продуктов.

- Если бы фабрика пострадала от 
пожара, это неизбежно привело бы к 
перерыву в производстве и, следова-
тельно, к потери дохода.

Здесь так сильно подчеркивается 
разница между чистым и спекулятивным 
риском, чтобы прояснить тот факт, что 
чистые риски могут быть застрахованы, 
в то время как спекулятивные нет.

В качестве общего замечания нужно 
сказать, что страхование обычно непри-
емлемо для тех рисков, исходом кото-
рых может стать выигрыш. Легко уви-
деть, почему это так. На спекулятивные 
риски идут добровольно в надежде на 
выигрыш.

Был бы очень небольшой стимул тру-
диться для достижения этого выигрыша, 
если бы было известно, что страховая 
компания все равно оплатит неэффек-
тивные усилия клиента. В терминах вли-
яющих факторов можно сказать, что в 
этом был бы заключен очень высокий 
нематериальный риск.

Однако нам следует уяснить, что 
чистый риск, который может последо-
вать за спекулятивным риском, приго-
ден для страхования. Это значит, что 
нельзя застраховаться от риска потерь, 
вкладывая деньги в какую-либо компа-
нию. Она может иметь прибыль, а может 
и не иметь. Однако можно застрахо-
вать материальные активы компании от 
рисков пожара, хищений.

Последняя классификация отно-
сится как к причине, так и к следствию 
риска. Фундаментальные риски – это те, 
которые возникают по причинам непод-
властным ни одному человеку, ни даже 
группе людей. К тому же, последствия 
фундаментальных рисков ощущаются 
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большим количеством людей. К таким 
рискам относятся землетрясения, наво-
днения, голод, извержения вулканов 
и другие стихийные бедствия. Однако 
нельзя ограничивать фундаментальные 
риски только природными опасностями. 
Социальные изменения, политические 
вмешательства или войны также могут 
быть интерпретированы как фундамен-
тальные риски.

В отличие от этого риска, который 
является без личным по источнику 
и широко охватывающим по воздей-
ствию, существуют и специфические 
риски, которые в большей степени свя-
заны с отдельными личностями как по 
причинам, так и последствиям. К ним 
относятся многие риски, котрые уже 
упоминались: пожар, хищения, ущерб 
и травмы на производстве, автомобиль-
ные аварии.

В основном, специфические риски 
пригодны для страхования, в то время 
как фундаментальные – нет. Однако 
иногда трудно быть категоричным, 
поскольку взгляды рынка страхования 
время от времени меняются. Можно 
сказать, что фундаментальные риски- 
это риски обычно неконтролируемые и 
всеохватывающие , воздействующие на 
всех без разбора, ответственность за их 
последствия должно нести все общество 
в целом. Часто большое значение имеет 
географический фактор, особенно по 
отношению таким опасностям, как зем-
летрясения и наводнения. Во многих 
частях мира страховщики считают эти 
риски фундаментальными и поэтому 
неприемлемыми для страхования.

Основное назначение страхования – 
действовать как механизм передачи 
риска. 

Третьим ключевым понятием, кото-
рое мы рассмотрим, является защита. 
Передача риска не может предотвратить 
травмы или болезни, поэтому человека 
нельзя защитить от опасностей реально 
угрожающих его жизни. Что можно 
реально защитить – так это имущество 
лица (или корпоративной организации).

Постановка задания. На основе 
изложенного можно сформулировать 
задание исследования, которое каса-
ется, главным образом, оценки несчаст-
ных случаев, которые могут произойти, 
и вероятности их появления. Оценка 

риска применяется к большому количе-
ству отдельных аспектов, связанных с 
разумом, телом и имуществом человека 
или имуществом компании. Страхова-
ние защищает материальное положе-
ние, давая его владельцу ресурсы для 
возмещения убытков или для поддер-
жания человека, чей дух и тело пришли 
в состояние, при котором необходимы 
расходы либо для восстановления нор-
мального здоровья, либо для содержа-
ния его комфортных условиях как инва-
лида. 

Доход людей, достигших возраста 
нетрудоспособности, обеспечивается 
пенсиями, которые являются формой 
защиты, и это ( среди других момен-
тов) полностью оправдывает включение 
личных пенсий и программ пенсионного 
обеспечения в число объектов страхо-
вания.

Понятие защита, далее, включает обе-
спечение денежными средствами (или, 
в некоторых случаях эквивалентное воз-
мещение-такое, как право авиационного 
страховщика на замену «утраченного» 
самолета идентичной моделью), кото-
рое оставляет имущество страхователя 
после происшедшего риска таким, как 
если бы событие риска не осуществи-
лось. Имущество – Это все, чем владеет 
собственник. Имущество лица или ком-
пании может включать: землю, здания, 
мебель, банковские счета , одежду, про-
мышленные акции, авторские права на 
написанные произведения, автомобиль, 
патенты на изобретения и тысячи дру-
гих вещей. Стоимость дохода, который 
владелец извлекает из этого владения, 
также может быть застрахована. Владе-
лец может защитить свое имущество от 
любого известного риска до той степени, 
до которой он желает застраховаться от 
такого риска.

Стоимость страхования оплачива-
ется страховыми премиями.

Четвертым и, во многих отношениях, 
самым важным понятием в страховом 
деле является то, чему до сих пор не 
уделялось достаточного внимания. Это 
вопрос о стоимости.

В экономической теории предпо-
лагается, что стоимость измеряется в 
терминах «меновой стоимости» вещи, 
которая сводится к цене, по которой она 
продается на рынке. Такая концепция 
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абсолютно недостаточна с точки зрения 
страхования.

Преобладающее большинство богат-
ства любой страны, в том числе вещи, 
которые защищаются страхованием, 
не продаются каждый год на рынках. 
Коренной принцип в удовлетворении 
страховых претензий – это возмеще-
ние, которое может быть определено 
так: «точная компенсация ущерба, кото-
рый претерпело имущество владельца 
(в том числе в некоторых ситуациях 
умственное и физическое здоровье или 
благополучие владельца) вследствие 
события, которое привело в действие 
застрахованный риск». Преобладающее 
количество урегулированных претен-
зий принимает форму выплаты денеж-
ных средств, позволяющих владельцу 
поврежденного, утраченного, украден-
ного или разрушенного предмет пойти 
на рынок и оплатить ремонт или приоб-
рести предмет- заменитель, что вернет 
владельца то же материальное состоя-
ние, в котором владелец находился до 
наступления страхового события. Чтобы 
обеспечить возмещение ущерба, стра-
ховщик должен выплатить современную 
цену.

Изложение основного материала 
исследования. Это обязательно озна-
чает, что взимаемая страховщиком 
страховая премия должна корректиро-
ваться при каждом возобновлении стра-
хования. Этим обеспечивается то, чтобы 
общий фонд был достаточным для 
выплаты всех компенсаций по законным 
страховым претензиям, которые возник-

нут в течении периода действия поли-
сов, уплаты всех административных 
расходов, а также мог принести прибыль 
акционерам страховой организации.

При проведении этой оценки стра-
ховщик должен действовать с высшей 
добросовестностью. Выплачивая предъ-
явителям страховых претензий то, что 
подлежит возмещению, и ничего сверх 
того, страховщик сводит к минимуму 
свои затраты и, таким образом, имеет 
возможность взимать со своих клиен-
тов наименьшие из возможных страхо-
вые премии. Все страхователи должны 
полностью уплатить страховые премии 
за установленный период времени. За 
этот же период только часть владельцев 
полисов подает страховые претензии. 
Поэтому подавляющая часть участни-
ков страхового пула выигрывает от уста-
новления страховых премий на низком 
уровне. Это простое заключение явля-
ется основным правилом страхового 
бизнеса. Каждый клиент хочет получить 
максимальную защиту при низких стра-
ховых премиях. Оптимизация наступает, 
если во всех случаях выплачивается 
точное возмещение справедливых стра-
ховых претензий.

Выводы:
1. Существуют различные уровни 

риска.
2. Чистый риск, который может 

последовать за спекулятивным риском, 
пригоден для страхования.

3. Основное назначение страхова-
ния – действовать как механизм пере-
дачи риска.
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У статті визначено правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціально-
го захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя і 
здоров'я відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV. Обґрунтовано порядок нарахування і випла-
ти допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності працівникам відповідно до 
нормативно-законодавчої бази.

Ключові слова: оплата праці, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
тимчасова втрата працездатності, працівник, роботодавець.

В статье определены правовые, финансовые и организационные основы обязатель-
ного государственного социального страхования, гарантии работающих граждан по их 
социальной защите в связи с временной потерей трудоспособности, беременности и ро-
дам, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, охраны 
жизни и здоровья в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государ-
ственном социальном страховании» от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV. Обоснован 
порядок начисления и выплаты пособия по временной потери трудоспособности работ-
никам в соответствии с нормативно-законодательной базой.

Ключевые слова: оплата труда, общеобязательное государственное социальное 
страхование, временная потеря трудоспособности, работник, работодатель.

The article sets out the legal, financial and organizational basis for obligatory state social 
insurance, the guarantees of working citizens according to their social protection due to temporary 
disability, maternity, accident at work and occupational diseases, the protection of life and health 
in accordance with the Law Ukraine "Оn Compulsory state social insurance" dated September 23, 
1999 № 1105-XIV. The procedure of calculation and payment of benefits for temporary disability to 
employees in accordance with the regulatory and legislative framework. Is substantiated.

Keywords: wages, the obligatory state social insurance, the temporary disability, employee, 
employer.

Постановка проблеми. У зв'язку з 
втратою чинності з 1 січня 2015 року За- 
кону України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працез-

датності та витратами, зумовленими 
похованням» від 18 січня 2001 року  
№ 2240-III [1], особливої уваги заслуго-
вує дослідження особливостей нара-
хування і виплати допомоги у зв'язку 
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з тимчасовою втратою працездатності 
відповідно до нормативно-законодавчої 
бази. Для отримання адекватної інфор-
мації про виплати сум працівникам за 
дні тимчасової непрацездатності необ-
хідно організувати їх належний облік, 
який є основною інформаційною базою 
для управління даними виплатами, що 
й обумовлює актуальність обраної теми 
дослідження. Змін зазнала структура 
фондів соціального страхування. Відбу-
лося злиття Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань 
України та Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездат-
ності, та на їх основі утворено Фонд соці-
ального страхування України.

Нині Закон України «Про 
загальнообов'язкове державне соці-
альне страхування» від 23 вересня 
1999 року № 1105-XIV [2] регулює 
питання, пов'язані з призначенням та 
наданням матеріального забезпечення 
та соціальних послуг за страхуванням у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності, і питанням загальнообов'язкового 
державного соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань, які спричи-
нили втрату працездатності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням відображення в бухгал-
терському обліку витрат підприємства, 
пов’язаних із виплатами у зв'язку з тим-
часовою втратою працездатності при-
діляється значна увага як науковцями, 
так і практиками. Зокрема Н. І. Верхо-
глядова [8], Ю. Г. Кім [9], І. Б. Садовська,  
Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська [10] 
детально розглядають процедури нара-
хування і виплат лікарняних працівникам.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Між науковцями 
та практиками не досягнуто єдності, 
щодо відображення в бухгалтерському 
обліку виплат допомоги з тимчасової 
непрацездатності як за рахунок підпри-
ємства, так і за рахунок Фонду соціаль-
ного страхування.

Постановка завдання. Метою статті 
є обґрунтувати порядок нарахування і 
виплати допомоги у зв'язку з тимчасо-
вою втратою працездатності працівни-
кам відповідно до нормативно-законо-
давчої бази.

Виклад основного матеріалу. 
З 1 січня 2015 року втратив чинність Закон 
України «Про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» 
від 18 січня 2001 року № 2240-III (далі – 
Закон № 2240) [1], яким визначався поря-
док призначення та надання допомоги 
з тимчасової втрати працездатності та 
допомоги по вагітності та пологах.

Норми, що визначалися Зако-
ном № 2240, відтепер прописано в 
новій редакції Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» від 23 вересня 1999 року 
№ 1105-XIV (далі – Закон № 1105) [2].

З 1 січня 2015 року Законом № 1105 
[2] визначено правові, фінансові та орга-
нізаційні засади загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, 
гарантії працюючих громадян щодо їх 
соціального захисту у зв'язку з тимчасо-
вою втратою працездатності, вагітністю 
та пологами, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворю-
вання, охорони життя і здоров'я.

Змін зазнав не лише Закон № 1105 
[2], а й структура фондів соціального 
страхування. Відбувається злиття Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України та Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати 
працездатності, та на їх основі утворено 
Фонд соціального страхування України.

Закон № 1105 [2] фактично розді-
лено на дві частини, одна з яких регу-
лює питання, пов'язані з призначенням 
та наданням матеріального забезпе-
чення та соціальних послуг за страху-
ванням у зв'язку з тимчасовою втра-
тою працездатності, друга – питання 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професій-
них захворювань, які спричинили втрату 
працездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездат-
ності (включаючи догляд за хворою дити-
ною) та допомога по вагітності та пологах, 
як і до 2015 року, надається застрахова-
ній особі у формі матеріального забез-
печення, яке повністю або частково ком-
пенсує втрату заробітної плати (доходу) 
(ст. 22, 25 Закону № 1105) [2]. 
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На сьогоднішній день розрахунок 
лікарняних виплат регламентуються 
кількома законодавчими актами:

– Порядок оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності внаслідок 
захворювання або травми, не пов’язаної 
з нещасним випадком на виробництві, за 
рахунок коштів роботодавця, затвердже-
ний Постановою КМУ від 26.06.2015 р. 
№ 440 [6].

– Порядок обчислення середньої 
заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення) для розрахунку виплат за 
загальнообов’язковим державним соці-
альним страхуванням, затверджений 
26.09.2001р. №1266, та змінений Поста-
новою КМУ від 26.06.2015 р. № 439 [7].

– Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» від 23.09.1999 р.  
№ 1105-XIV [2].

Новий, а точніше оновлений Порядок 
розрахунку набув чинності вже з 4 липня 
2015, лікарняні листи, відкриті до цієї 
дати розраховуються по-старому.

Змін відбулося досить багато і карди-
нально. Лікарняні листи оплачуються за 
календарними днями, відповідно і роз-
рахунок середньої заробітної плати про-
водиться за календарний день.

Період звернення працівника за посіб-
ником обмежений терміном 12 місяців з 
дня відновлення працездатності. Таким 
чином оплачувати можна тільки ті листки 
непрацездатності, по яких не минуло 

12 місяців з дати одужання («приступити 
до роботи» в бланку листка непрацез-
датності), зазначеного в такому листку.

Формула нарахування оплати за 
листком тимчасової непрацездатності 
за (1):

Л = ЗПсер х С : 100 х К,       (1)
де Л – сума лікарняних;
ЗПсер – розмір середньоденної заро-

бітної плати;
С – відсоток оплати листка непрацез-

датності, який встановлюється залежно 
від страхового стажу;

К – кількість календарних днів хво-
роби.

Зверніть увагу: оплаті підлягають 
календарні дні, що припадають на 
період тимчасової непрацездатності, а 
не робочі, як це було раніше.

Розрахунок суми допомоги по вагіт-
ності та пологах здійснюйте за звичною 
формулою (2):

Д = ЗПсер х Кв,           (2)
де Д – допомога по вагітності та поло-

гах;
Кв – кількість календарних днів, що 

припадають на відпустку у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами.

Розмір виплати за листком непрацез-
датності залежить від страхового стажу 
працівника. Чим більший стаж, тим біль-
ший відсоток виплати отримає співро-
бітник. Далі в табл. 1 наводимо відсотки 
оплати днів непрацездатності.

Таблиця 1
Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності за листком 

непрацездатності в залежності від страхового стажу
Страховий стаж % середньої зарплати

До 3 років 50
Від 3 до 5 років 60
Від 5 до 8 років 70
Понад 8 років 100
Пільгові* категорії працівників незалежно 
від страхового стажу
* Особи, віднесені до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх 
замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала від Чорнобильської 
катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв 
нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» 
від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону України 
«Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР
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Перші п’ять днів тимчасової непра-
цездатності оплачує роботодавець, 
починаючи з шостого дня оплата прово-
диться за рахунок коштів Фонду соціаль-
ного страхування.

Тепер і для частини лікарняного, що 
сплачується за рахунок коштів підпри-
ємства та для частини, оплачуваної за 
рахунок коштів фонду, встановлені єди-
ний відсотки оплати.

Постає питання, як же проводити 
розрахунок страхового стажу. В уза-
гальненому понятті страховий стаж – це 
період роботи, коли за працівника спла-
чувався страховий внесок у розмірі, що 
не менший ніж мінімальна заробітна 
плата. Іншими словами, якщо в період 
з 01.01.2014 по 31.12.2014 року праців-
нику нараховувалося 50% від розміру 
мінімальної заробітної плати, то страхо-
вий стаж працівника за період 2014 буде 
не 12 місяців, а тільки 6.

Виходить, що за даними трудової 
книжки бухгалтер не зможе підраху-
вати страховий стаж працівника, тому 
що факт трудових відносин не означає 
сплату страхових платежів у потрібному 
розмірі. Таким чином найправильнішим 
варіантом визначення страхового стажу 
для підприємства є вимога до працівника 
при прийомі на роботу надавати довідку 
з пенсійного фонду про страховий стаж.

Суму середньоденної заробітної 
плати тепер і для лікарняних, і для 
декретних, обчислюють за єдиними пра-
вилами (3):

ЗПсер = ЗП : Крп,            (3)
де ЗП – нарахована за розрахунковий 

період сума заробітної плати;
Крп – кількість календарних днів у 

розрахунковому періоді.

Перше. Відтепер встановлено верхню 
межу виплати за лікарняним листком. 
Середньоденна зарплата не може пере-
вищувати максимальну величину бази 
справляння ЄСВ у розрахунку на один 
календарний день. Нагадуємо, що мак-
симальна місячна величина бази справ-
ляння ЄСВ у 2016 році дорівнює два-
дцяти п'яти прожитковим мінімумам, 
на сьогоднішній день ця сума складає  
25 * 1378 = 34 450 грн. Якщо цю вели-
чину розділити на середньомісячну кіль-
кість календарних днів (30,44), то вихо-
дить, що максимальна денна виплата за 
лікарняним листком становить: 34 450: 
30,44 = 1 131,73 грн.

Друге. Розрахунковий період для 
розрахунку середньої заробітної плати 
збільшився з 6 місяців до 12 місяців. 
При цьому враховуються тільки повні 
місяці роботи. Розрахунковий період – 
це період, за який робимо розрахунок 
середньої зарплати для оплати днів тим-
часової непрацездатності / відпустки у 
зв’язку з вагітністю та пологами.

Як і раніше, місяці розрахункового 
періоду, повністю не відпрацьовані пра-
цівником з поважних причин (з 1-го до 
1-го числа), виключайте з розрахунко-
вого періоду. При цьому в п. 3 Порядку 
№ 1266 [7] даний вичерпний перелік 
таких поважних причин:

• тимчасова непрацездатність;
• відпустка у зв'язку з вагітністю та 

пологами;
• відпустка по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку або шес-
тирічного віку за медичним висновком;

• відпустку без збереження заробітної 
плати (йдеться тільки про ту неоплачу-
вану відпустку, яка надається працівни-
кам на законних підставах, тобто згідно 

Таблиця 2
Загальні правила визначення розрахункового періоду

Стаж роботи в 
установі Правила визначення розрахункового періоду

Більше 12 
календарних місяців

12 повних календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), 
що передують місяцю настання страхового випадку  
(п. 25 Порядку № 1266)

Менше 12 
календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних 
місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання 
страхового випадку (п. 26 Порядку № 1266)

Менше одного 
календарного місяця

Фактично відпрацьований час (календарні дні) перед 
настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266)
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ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки» 
від 15.11.96 р № 504/96-ВР.) [2].

При обчисленні кількості календар-
них днів у розрахунковому періоді не 
враховуються тільки дні, не відпрацьо-
вані з поважних причин. Решта днів, не 
відпрацьованих працівником у розрахун-
ковому періоді з інших причин (напри-
клад, дні щорічної відпустки), а також 
святкові і неробочі дні, що припадають 
на розрахунковий період, беруть участь 
у розрахунку.

Що стосується військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького складу 
та інших осіб, які одержують грошове 
забезпечення, то для них календарні 
дні тимчасової непрацездатності та від-
пустки у зв’язку з вагітністю та пологами 
з розрахункового періоду не виключа-
ються.

Третє. Зміни торкнулися так само 
тих працівників, які працевлаштовані 
за сумісництвом. Для застрахованих 
осіб, які на момент настання страхо-
вого випадку працювали за сумісни-
цтвом, розрахунковий період визнача-
ють окремо за кожним місцем роботи  
(п. 30 Порядку № 1266) [7]. При цьому 
при розрахунку суми виплат бухгалтеру 
слід враховувати суму, яка була нара-
хована за основним місцем роботи спів-
робітника-сумісника, оскільки загальна 
сума виплати лікарняного по обом під-
приємствам не повинна перевищувати 
максимальної величини. Таким чином, 
бухгалтер уже не зможе нарахувати 
лікарняні працівнику-суміснику без 
довідки з основного місця роботи.

Також стосовно розрахунку лікар-
няних/декретних суміснику, сумарна 
заробітна плата, з якої розраховуються 
виплати, за місяцями розрахункового 
періоду за основним місцем роботи та за 
місцем роботи за сумісництвом не пови-
нна перевищувати розміру максималь-
ної величини бази справляння ЄСВ.

Як бачимо, при розрахунку лікарня-
них за оновленим Порядком № 1266 [7] 
не має значення, нарахована виплата за 
відпрацьований час чи ні. Крім того, не 
може не тішити той факт, що не потрібно 
робити перерахунок заохочувальних і 
компенсаційних виплат, які мають разо-
вий характер, якщо вони нараховані в 
місяці, який не був відпрацьований пра-
цівником повністю з поважних причин.

Четверте. Не менш цікава норма 
визначена частиною 4 статті 19 Закону 
№ 1105 [2], а саме: застраховані особи, 
які протягом 12 місяців перед настанням 
страхового випадку за даними Держав-
ного реєстру загальнообов'язкового дер-
жавного соціального страхування мають 
страховий стаж менше шести місяців, 
мають право на матеріальне забезпе-
чення відповідно до цього Закону в таких 
розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацез-
датності – виходячи з нарахованої заро-
бітної плати, з якої сплачуються страхові 
внески, але в розрахунку на місяць не 
вище за розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом у місяці 
настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та поло-
гах – виходячи з нарахованої заробітної 
плати, з якої сплачуються страхові вне-
ски, але в розрахунку на місяць не вище 
двократного розміру мінімальної заро-
бітної плати та не менше за розмір міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом у місяці настання страхового 
випадку.

Тож, якщо стаж роботи співробітника 
за останні 12 місяців перед настанням 
тимчасової непрацездатності менше 6 
місяців, сума лікарняних визначається 
виходячи з фактично нарахованої заро-
бітної плати, з якої сплачувався ЄСВ, 
але в розрахунку на місяць не вище 
розміру мінімальної заробітної плати. 
Стаж менше 6 місяців можливий у таких 
випадках:

• працівник тільки починає свою тру-
дову діяльність;

• працівник вийшов з відпустки по 
догляду за дитиною віком до 6 років;

• працівник до працевлаштування не 
працював понад 6 місяців;

• працівник працює на умовах непо-
вного робочого часу, внаслідок чого 
страховий стаж за останній рік склав 
менше 6 місяців.

Таким чином, якщо тимчасова непра-
цездатність настала в липні 2015 року, 
і при цьому стаж працівника менше 
12 місяців, то денна виплата за лікар-
няним листком не може перевищувати: 
1218: 30,44 = 40,01 грн.

П'яте. Змінився підхід до виплат, які 
включаються до розрахунку і виплат, 
що виключається з розрахунку серед-
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ньої заробітної плати. Згідно з пунктом 
32 Порядку № 1266 [7] сума заробіт-
ної плати для розрахунку лікарняного 
обчислюється роботодавцями на під-
ставі відомостей, що включаються до 
«Звіту про суми нарахованої заробітної 
плати (доходу, грошового забезпечення, 
допомоги, компенсації) застрахованих 
осіб та суми нарахованого єдиного вне-
ска на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, що подаються 
до ДФС».

Це означає, що тепер в розраху-
нок включаються всі виплати, включені 
графу 18 таблиці 6 звіту про ЄСВ. Виня-
ток – сума лікарняних і допомоги по вагіт-
ності та пологах. Вони не беруть участь 
у розрахунку середньої зарплати, незва-
жаючи на те, що відомості про їх сумах 
вказують у звіті з ЄСВ. Так як період хво-
роби не включається до розрахунку, то і 
дохід цього періоду в розрахунку не бере 
участь.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Норми, що визначалися Зако-
ном № 2240 [1], відтепер прописано 
в новій редакції Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соці-
альне страхування» від 23 вересня 
1999 року № 1105-XIV [2].

З 1 січня 2015 року Законом № 1105 
[2] визначено правові, фінансові та орга-
нізаційні засади загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, 
гарантії працюючих громадян щодо їх 
соціального захисту у зв'язку з тимчасо-
вою втратою працездатності, вагітністю 
та пологами, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворю-
вання, охорони життя і здоров'я.

Змін зазнав не лише Закон № 1105 
[2], а й структура фондів соціального 
страхування. Відбувається злиття Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України та Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати 
працездатності, та на їх основі утворено 
Фонд соціального страхування України.

Закон № 1105 [2] фактично розді-
лено на дві частини, одна з яких регу-
лює питання, пов'язані з призначенням 
та наданням матеріального забезпе-
чення та соціальних послуг за страху-
ванням у зв'язку з тимчасовою втра-
тою працездатності, друга – питання 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професій-
них захворювань, які спричинили втрату 
працездатності.

Допомога по тимчасовій непрацез-
датності (включаючи догляд за хворою 
дитиною) та допомога по вагітності та 
пологах, як і до 2015 року, надається 
застрахованій особі у формі матері-
ального забезпечення, яке повністю 
або частково компенсує втрату заро-
бітної плати (доходу) (ст. 22, 25 Закону 
№ 1105 [2]). 

Виділимо найсуттєвіші особливості 
нарахування і виплати допомоги у 
зв'язку з тимчасовою втратою працез-
датності відповідно до нормативно-
законодавчої бази:

Лікарняні листи оплачуються за 
календарними днями, відповідно і роз-
рахунок середньої заробітної плати про-
водиться за календарний день. Період 
звернення працівника за посібником 
обмежений терміном 12 місяців з дня 
відновлення працездатності. Оплаті під-
лягають календарні дні, що припадають 
на період тимчасової непрацездатності, 
а не робочі, як це було раніше. Розмір 
виплати за листком непрацездатності 
залежить від страхового стажу праців-
ника. Перші п’ять днів тимчасової непра-
цездатності оплачує роботодавець, 
починаючи з шостого дня оплата прово-
диться за рахунок коштів Фонду соціаль-
ного страхування. Встановлено верхню 
межу виплати за лікарняним листком. 
Для застрахованих осіб, які на момент 
настання страхового випадку працю-
вали за сумісництвом, розрахунковий 
період визначають окремо за кожним 
місцем роботи.
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Представлені аспекти впливу управління оборотними активами підприємства на його 
фінансову стійкість. Представлені форми фінансування діяльності та фактори форму-
вання фінансової стійкості підприємства. Проаналізовані переваги та недоліки викорис-
тання підприємством власного та запозиченого капіталу.

Ключові слова: оборотні активи, власний капітал, запозичений капітал, платоспро-
можність, ліквідність фінансова стійкість.

Представлены аспекты влияния управления оборотными активами предприятия на его 
финансовую стойкость. Представленные формы финансирования деятельности и факто-
ры формирования финансовой устойчивости предприятия. Проанализированные преиму-
щества и недостатки использования предприятием собственного и заемного капитала.

Ключевые слова: оборотные активы, собственный капитал, заемный капитал, пла-
тежеспособность, ликвидность финансовая устойчивость.

Presented impacts of managing working capital for the company's financial stability. Presented 
forms of financing activities and factors of enterprise financial stability. Formed composition and 
structure factors turnover of current assets.

Keywords: working capital, equity capital, borrowed capital, solvency and liquidity of financial 
stability.

Актуальність проблеми. Фінансова 
стійкість підприємства – здатність під-
приємства зберігати рівноважну струк-
туру активів та пасивів, що гарантує його 
поточну та перспективну платоспромож-
ність, а також інвестиційну привабливість 
в межах допустимого рівня фінансових 
ризиків. Фінансова стійкість являється 
ключовою категорію і діяльності будь-

якого підприємства, оскільки її втрата 
автоматично означає втрату платоспро-
можності, а отже і пряма загроза банкрот-
ства. Банкротами стають ті підприємства 
(а отже і припиняють своє існування у 
даному вигляді), які не в змозі розрахува-
тися за своїми зобов’язаннями.

Аналіз останніх наукових дослі-
джень. Проблемами управління оборот-

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
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ними активами та фінансовою стійкістю 
займалися багато російських та україн-
ських вчених: Бланка І.А.,. Бочаров В.В., 
Леонтьев, Лебедько С.А., Радионов Р.А., 
Сироткин С. А., Бойчик І.М., Харів П.С., 
Хопчан М.І., Савицкая Г.В. тощо [1–10]. 
Та питання впливу стану та ефектив-
ності управління оборотними активами 
підприємства на фінансову стійкість під-
приємства не досліджено. 

Метою роботи дослідження впливу 
стану та ефективності управління обо-
ротними активами підприємства на 
фінансову стійкість підприємства 

Викладення основного матері-
алу дослідження. Ключовим аспектом 
фінансової стійкості підприємства є 
оптимальне співвідношення різних дже-
рел фінансування діяльності підприєм-
ства (рис. 1) виходячи з двох принципово 
різних позицій: перше: вигідніше робити 
бізнес на запозичених коштах; друге: 
запозичені кошти створюють фінансові 
ризики, які в крайньому випадку означа-
ють банкрутство підприємства.

Саме пошук межі, яка б задоволь-
няла обом вимогам, є метою управління 
фінансовою стійкістю підприємства.

Слід зауважити, що третє джерело 
фінансових ресурсів, а саме кошти, що 
поступають в порядку перерозподілу 
для більшості підприємств не варто 

розглядати як значне джерело. Навіть, 
якщо і є певні бюджетні трансферти, то 
відповідно до вітчизняних реалій кошти 
поступають після виконання всіх робіт 
і на момент дійсної потреби в них фак-
тично відсутні.

Виходячи з вище зазначеного можна 
зробити висновок, що мова фактично 
йде про співвідношення власних та запо-
зичених коштів. 

Складність питання полягає в тому, 
що жодне велике чи навіть середнє під-
приємство не в змозі фінансувати свою 
діяльність лише за рахунок власних 
джерел, оскільки потреби в фінансо-
вих ресурсах випереджають за обся-
гами і, саме головне, у часі наявність 
цих ресурсів. Проблема полягає в тому, 
що потреба в фінансових ресурсах 
формується справа → ліворуч (рис. 
2), а рух коштів навпаки, т.б. спочатку 
треба фінансові ресурсу для того щоб 
закупити сировину, поставити її, виро-
бити продукцію, поставити продукцію 
покупцю, і тільки після цього отримати 
від покупця фінансові ресурси. Спочатку 
платимо, потім отримаємо. Отже процес 
розірвано в часі і чим триваліший цей 
процес, тим більше необхідно підпри-
ємству коштів для фінансування поточ-
ної діяльності (рис. 3). На практиці дуже 
рідко, щоб підприємство мало лише 
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Рис. 1. Форми фінансування діяльності підприємства
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один процес і переходило до наступного 
тільки коли повністю завершить попере-
дній процес. А отже існує певна кількість 
паралельних процесів, що автоматично 
різко збільшує потребу в фінансових 

ресурсах. Фактично маємо прогресивне 
зростання, оскільки треба фінансувати 
всі тоновані етапи на рис. 3.

Як вже зазначалося вище, фінансу-
вати свою діяльність лише за рахунок 

Рис. 2. Причино-наслідковий зв'язок обсягів виробництва → потреби  
в обігових активах → фінансової стійкості

Рис. 3. Формування потреби в обігових коштах  
та відповідних фінансових ресурсах
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власних джерел не тільки практично не 
можливо, але й не вигідно для самого 
підприємства.

Для підтвердження цієї тези розгля-
немо принципові переваги та недоліки 
різних форм фінансування.

Як власний так і запозичений капітал 
мають свої переваги та недоліки, при цьому 
переваги власного капіталу є недоліками 
запозиченого і навпаки. Отже зупинимося 
лише на перевагах та недоліках власних 
джерел фінансування, що тим не менше 
дасть нам чітке уявлення і про запозичені.

Серед головних переваг власних 
джерел фінансування можна виділити 
наступні:

Перше: простота залучення (осо-
бливо за рахунок внутрішніх джерел). 
Рішення про залучення приймаються 
власниками та керівниками підприєм-
ства і на це не треба згоди третіх сторін. 
Залучення кредитних коштів залежить 
від рішення потенційного кредитора і 
впливати на нього підприємство може 
лише опосередковано. Це рішення так 
чи інакше має суб'єктивний характер і 
може бути і не дивлячись на всю очевид-
ність ситуації може бути не на користь 
позичальника.

Друге: більш висока здатність 
генерувати прибуток. Власний капі-
тал при своєму використанні не 
потребує обов'язкових виплат відсо-
тка за користування в усіх його про-
явах. Ключове слово в даному випадку 
«обов'язкових», звичайно, що власники 
підприємства також бажають отримати 
певні відсотки від капіталу, що був роз-
міщений у підприємства, але це не 
обов'язкові платежі, т.б. якщо для їх 
здійснення не має можливостей, вони 
можуть бути відтерміновані на неви-
значений строк. Отже не виплачуючи 
судний відсоток підприємство збільшує 
свій прибуток. Навпаки, кредитні кошти 
завжди залучаються на умовах термі-
новості, повернення та платності, що 
знижує кінцевий прибуток.

Третє: забезпечення фінансової стій-
кості розвитку підприємства, його пла-
тоспроможності як в поточному, так і в 
довгостроковому періоді. Таким чином, 
фінансові ризики зводяться до мінімуму. 
Кредитні кошти навпаки, генерують 
фінансові ризики і чим їх більше, тим 
вище ризики.

Разом з тим, власний капітал має і 
суттєві недоліки, серед яких акцентуємо 
увагу на наступних:

Перше: Обмеженість обсягу залу-
чення, а відповідно і можливостей зна-
чного розширення операційної та інвес-
тиційної діяльності підприємства. При 
якісному фінансовому менеджменті під-
приємство по закінченню певного періоду 
може збільшити обсяги своєї діяльності 
лише на розмір чистого грошового потоку, 
який в чистому вигляді буде дорівнювати 
сумі чистого прибутку та амортизаційних 
нарахувань. За умов якісного менедж-
менту у підприємства майже не існує 
можливостей щодо залучення власних 
коштів шляхом реструктуризації активів. 
Отже, чистий прибуток та амортизаційні 
відрахування – це всі власні кошти, на 
що можна розраховувати. Як показує 
досвід, це досить обмежене джерело і 
лише за умови, коли підприємство має 
прибуток. В умовах, наприклад, кризи 
або жорсткої боротьби за ринок, коли 
прибуток може бути або мінімальним, 
або підприємство отримує певні збитки, 
це джерело взагалі зводиться до нуля. 
В цілому, як показує практика, зростання 
обсягів виробництва в понад 15% відсо-
тків жодне підприємство не може про-
фінансувати за рахунок власних коштів, 
це означає автоматичне збільшення кре-
дитних ресурсів. Фактично ж зростання 
понад 10% вже призводить росту забор-
гованості. Існує і інший шлях залучення 
капіталу з власних джерел – збільшення 
уставного фонду, але по-перше: це нор-
мативно досить складна і тривала про-
цедура, по-друге: не може підприємство 
під кожну свою поточну потребу збільшу-
вати уставний фонд.

Друге: більш висока вартість порів-
няно з альтернативними запозиченими 
джерелами формування капіталу. Як це 
не парадоксально звучить, але власний 
капітал дорожчий, і значно дорожчий, за 
запозичений. Вартість власного капіталу 
визначається сумами виплат власни-
кам підприємства, або іншими словами, 
сумами прибутку який вилучається з 
обігу і не ре інвестується знову в діяль-
ність підприємства. Світовий досвід 
показує, що виплати власникам підпри-
ємства в відносному значенні значно 
перевищують виплати за запозиченими 
коштами і це є нормально. По-перше: 
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власник коштів лише тоді буде згідний 
вкласти свої кошти в те чи інше підпри-
ємство, якщо буде розуміти, що аль-
тернативна вартість (наприклад, бан-
ківський депозит) помножена на розмір 
ризику буде нижчою, в іншому випадку 
таке інвестування втрачає сенс. Отже 
підприємство має підтримувати такий 
рівень виплат, який буде привабливим 
для власника капіталу. По-друге: влас-
ники капіталу отримують дохід на про-
тязі всього періоду життєдіяльності під-
приємства, це може бути і п'ять років, і 
десять, і двадцять і більше, в той час як 
погашений кредит вже не потребує пла-
тежів. Якщо додати всі виплати підпри-
ємства на протязі, наприклад, десяти 
років, та розділити на розмір уставного 
фонду підприємства, то отримаємо 
досить значну величину. До того ж, роз-
мір виплат власникам нараховується 
не від розміру уставного фонду, який за 
умови успішного функціонування підпри-
ємства у відносному значенні за 10-20 
років може мати досить низьку частку 
у загальному розмірі власного капіталу 
підприємства, а виходячи з отриманого 
прибутку за певний період.

Третє: не використовується можли-
вість приросту коефіцієнту рентабель-
ності власного капіталу за рахунок запо-
зичених коштів. 

Такими чином, підприємство, що 
переважно використовує власний 
капітал має найвищу фінансову стій-
кість, але обмежує темпи свого роз-
витку (оскільки не може забезпечити 
формування необхідного додаткового 
об'єму активів в періоди позитивної 
кон’юнктури ринку) і не використовує 
фінансові можливості приросту при-
бутку на вкладений капітал.

І навпаки, підприємство, що викорис-
товує запозичений капітал має великі 
можливості фінансування свого розви-
тку, є більш гнучким в цьому аспекті, а 
також можливості щодо приросту фінан-
сової рентабельності (рентабельність 
власного капіталу, ROE), однак в більшій 
мірі генерує фінансові ризики і загрозу 
банкрутства.

Таким чином, можна прийти до висно-
вку, що фінансова стійкість – це наслідок 
певних процесів (рис.4). Фінансова стій-
кість як категорія є вторинною по підно-
шенню до певних категорій.

 

Фінансова стійкість підприємства 

Збалансованість активів Збалансованість доходів 
та витрат 

Збалансованість 
грошових та товарних 

потоків 

Платоспроможність Ліквідність 

Збалансованість 
структури капіталу Віддача на вкладений 

капітал 

Сукупна вартість 
капіталу 

Вартість власного 
 капіталу 

Вартість залученого 
капіталу 

Оборотність 

Рис. 4. Фактори формування фінансової стійкості підприємства
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Постає питання, як фінансувати цей 
приріст оборотних активів. Варіанти 
чотири:

1. За рахунок амортизаційних відра-
хувань або продажу основних фондів, 
що відповідно знизить суму першого 
розділу активів. Але, по-перше, підпри-
ємство ще не реалізувало продукцію, 
значить не віднесло витрати на вироб-
ництво та не отримало дохід, значить 
грошей не має. По-друге, реалізувати 
основні фонди економічно неефективно 
та тривало у часі, а кошти необхідні під-
приємству зараз.

2. За рахунок збільшення власного 
капіталу. Оскільки не має доходу не має 
і прибутку, а збільшувати уставний фонд 
неможливо (див. вище).

3. Реструктуризація оборотних акти-
вів. Наприклад, реалізація готової про-
дукції, погашення дебіторської забор-
гованості, реалізація ТМЗ. В кожному 
випадку існують свої аспекти і зробити 
це не просто.

4. Збільшення заборгованості. Єди-
ний можливий вихід з ситуації, в даному 
випадку не важливо яке конкретне дже-
рело обере підприємство: кредит банку 
різного терміну та форми чи відстрочку 
платежу постачальника, важливе інше, 

це збільшує загальну заборгованість під-
приємства на відповідну суму.

Таким чином, головне питання фінан-
сової стійкості – яке оптимальне спів-
відношення власного та запозиченого 
капіталу можна вважати оптимальним 
виходячи з усіх вищезазначених умов? 
Можна сміливо стверджувати, що єдиної 
відповіді на це питання не має і бути не 
може, ні 50/50, ні 60/40, ні будь-які інші 
співвідношення оптимальними не можна 
вважати. На нашу думку, найбільш 
точно це питання висвітлене в роботах 
Л. Чалапко, [9–10], де доведено, що на 
оптимальне співвідношення власного та 
запозиченого капіталу в короткостроко-
вому періоді впливають чотири основні 
фактори:

1) оборотність оборотних активів;
2) ліквідність та платоспроможність;
3) рентабельність операційної діяль-

ності;
4) структура і склад кредиторської 

заборгованості.
Таким чином, ми бачимо, що основу 

складає стан та ефективність управління 
оборотними активами. Навіть склад 
та структура кредиторської заборгова-
ності – це наслідок стратегії управління 
оборотними активами підприємства, а 

Рис. 5. Склад і структура факторів оборотності оборотних активів
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саме визначення стратегії фінансування 
оборотних активів.

Як ми бачимо на рис. 5 на оборотність 
оборотних коштів впливає чотири осно-
вні фактори.

Система матеріально-технічного 
постачання і управління запасами. Сама 
по собі повинна бути налаштована на 
два ключові аспекти: забезпечення без-
перебійного виробництва і економічну 
ефективність. Проте дані критерії не 
завжди співпадають з вимогами фінансо-
вої ефективності. Наприклад, з погляду 
економічної ефективності вигідно вико-
ристовувати модель управління ТМЗ з 
масштабними закупівлями і мінімальною 
кількістю поставок, крім того, це забез-
печує стабільність виробничого процесу 
і контрольованість запасів. Проте оче-
видно, що така модель знижує показник 
оборотності, а значить і фінансову ефек-
тивність.

Технологія виробництва і як наслі-
док тривалість виробничих циклів. Клю-
човим елементом тут є незавершене 
виробництво, його величина і тривалість 
знаходження ресурсів у стадії незавер-
шеного виробництва.

Маркетингова політика. Якщо підпри-
ємство працює на невизначений ринок 
без яких-небудь планів і прогнозів реа-
лізації, то практично вся продукція збе-
рігається в стані «готова продукція». 
Якщо маркетологи підприємства чітко 
не уявляють собі хто споживач, скільки і 
коли необхідно виробити продукції, то це 
веде до збільшення її запасів і зниження 
оборотності активів. В даному випадку 
навіть не йдеться про те, що підприєм-
ство виробляє продукцію, на яку немає 
попиту на ринку. Подібні помилки мар-
кетологів навіть не будемо розглядати. 
Крім того, якщо структура продукції, що 
виробляється така, що підприємство 
виробляє великий асортимент продук-
ції, але малими партіями (дрібносерійне 
виробництво), це так само автоматично 
понизить оборотність активів, оскільки 
відділ маркетингу вимагатиме наявність 
запасів готової продукції. Проте наяв-
ність навіть мінімальних запасів з широ-
кої номенклатури істотно збільшує вкла-
дення в оборотні кошти. Єдине рішення 
даної проблеми – робота під замовлення, 
що в ринковому середовищі і в умовах 
жорсткої конкуренції не можливе. 

Фінансова діяльність. Тут існує два 
аспекти: фінансова дисципліна відносно 
дебіторів (строки відстрочки платежу, 
обсяги дебіторської заборгованості, 
фінансові методи стимулювання прода-
жів (знижки, умови оплати и т.ін) тощо) 
і недопущення довготривалого пере-
бування активів підприємства в грошо-
вій формі. Фінансова політика відносно 
дебіторів багато в чому пов'язана з мар-
кетинговою політикою, яка для збіль-
шення загальної цінності товару включає 
відстрочення платежів, кредитування, 
систему знижок і т.д. 

Рентабельність операційної діяль-
ності. Чим вище даний показник, тим 
раціональніше організована поточна 
діяльність підприємства, яку дозволя-
ють в найближчій перспективі забезпе-
чувати стабільні доходи підприємства. 
Таким чином, чим вище рентабельність 
операційної діяльності, тим нижче ризик 
в поточній діяльності підприємства, що 
дозволяє понизити оптимальний рівень 
співвідношення власного та запозиче-
ного капіталу. Однак операційна рен-
табельність – це фактор. Який багато 
в чому залежить від політики в сфері 
управління оборотними активами. Яким 
чином підприємство може підвищити 
рентабельність продукції що виробля-
ється? Всі відповіді на це питання можна 
згрупувати в декілька напрямів:

1) зниження витрат на виробництво;
2) підвищення обсягів виробництва;
3) підвищення цін на продукцію.
Почнемо з останнього, підняти ціни 

на продукцію в умовах ринку просто 
так без видимих причин неможливо, це 
автоматично понизить конкурентоспро-
можність підприємства. Необхідно збіль-
шувати загальну цінність для споживача, 
наприклад, підвищуючи якість продукції, 
додаючи нові функціональні особливості 
продукції, підвищуючи якість бренду 
компанії тощо. Але все це не можливо 
зробити знову ж таки без додаткових 
витрат. Просто так підвищити ціну – це 
найменш раціональний крок.

Підвищення обсягів виробництва – 
це дуже перспективний шлях, але, 
по-перше, підприємство повинне мати 
внутрішні можливості для цього кроку, а 
по-друге, має бути попит на продукцію, 
виробити продукцію можливо, але ж її 
треба ще реалізувати. Постає питання – 
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кому? В умовах ринку виробників багато, 
ринок насичений, дефіциту не має, 
всі споживачі, що бажають купити вже 
можуть це зробити. Єдиний вихід – це 
активна маркетингова політика, але це 
знову ж таки витрати на маркетинг, при-
чому особливості цих витрат полягають у 
тому, що вони не мають зворотного функ-
ціонального зв'язку, т.б. якщо підприєм-
ство збільшить, наприклад, рекламний 
бюджет на 50%, то ніяких гарантій, що 
збільшаться продажі, наприклад, на 7%, 
або 10% або на якесь чітко визначене 
значення не має.

Отже, найбільш привабливим лиша-
ється зниження витрат, прямих або змін-
них, чи постійних або непрямих. Тут, зви-
чайно, необхідний АВС – аналіз витрат, 
який дозволить визначити статті витрат, 
які перш за все необхідно змінювати. Як 
показує досвід, основною статтею витрат 
є матеріальні витрати, т.б. витрати сиро-
вини. Отже, якщо вдасться знизити ці 
витрати на 5%, то при тих самих умо-
вах це дасть загальну економію витрат, 
а значить і підвищить рентабельність 
наприклад, 10% дадуть загальне зрос-
тання. В такому випадку постає питання, 
як знизити ці витрати? Напрямів всього 
три:

1. Знизити матеріалоємність вироб-
ництва. Для цього необхідні значні дослі-
дження, зміна в технологічних процесах, 
можливо додаткові вливання фінансових 
ресурсів в основні фонди тощо. Досить 
складний та витратний шлях.

2. Підвищити контроль, що дозво-
лить знизити витрати від браку, пере-
витрати матеріалів, крадіжки тощо. Але 
цей напрямок дуже обмежений, та при 
цьому на успішному підприємстві з якіс-
ним менеджментом ці аспекти і так зве-
дені майже до мінімуму. 

3. Закупівля великих обсягів сиро-
вини та отримання додаткових знижок. 
Як альтернатива – власне виробництво 
напівфабрикатів. В будівництві це може 
бути власне виробництво вікон, вироб-
ництво бетону тощо, т.б. зворотній про-
цес аутсорсінгу. Так чи інакше, це авто-
матично призводить до збільшення 
залишків оборотних активів, в даному 
випадку за рахунок залишків матеріа-
лів та сировини, що прямо впливає на 
показники оборотності. Але це найбільш 
реальний і дієвий шлях.

Отже, показник операційної рента-
бельності може бути безпосередньо 
пов'язаний з оборотності оборотних 
активів підприємства і цей зв'язок буде 
зворотній.

Платоспроможність підприємства. 
Платоспроможність підприємства – це 
наслідок збалансованого фінансового 
плану. По своїй суті платоспроможність, 
як і ліквідність підприємства, забезпечу-
ються оптимальним обсягом і структу-
рою оборотних коштів і збалансованістю 
грошових потоків. Характерним показни-
ком платоспроможності, є:

ПЛ = ВООП / ПЗ,            (1)
де ПЛ – платоспроможність;
ВООП – вхідний одноденний опера-

ційний потік, грн.;
ПЗ – поточна заборгованість, грн.
Він показує, скільки необхідно підпри-

ємству днів для того, щоб за рахунок над-
ходжень від основної діяльності покрити 
поточну заборгованість. Як чисельник 
можна використовувати різні значення, 
наприклад, тільки суму стійких пасивів 
або четверту частину загальної суми 
заборгованості, оскільки дуже низька 
ймовірність того, що підприємству дове-
деться гасити всю заборгованість одно-
часно.

Даний показник прямо не залежить 
від оборотності активів і рентабельності 
операційної діяльності, проте істотно 
посилюється під їх дією. Таким чином, 
можна відзначити, що чим вище плато-
спроможність підприємства і його лік-
відність, тим більше підприємство може 
дозволити собі запозичення.

Висновки:
1. Визначено ключові аспекти фінан-

сової стійкості, зазначено, що фінансу-
вати свою діяльність лише за рахунок 
власних джерел не тільки практично не 
можливо, але й не вигідно для самого 
підприємства. 

2. Проаналізовані переваги та недо-
ліки власного капіталу та запозиченого. І 
сказано, що переваги власного капіталу 
є недоліками запозиченого і навпаки. 
Також доведено, що власний капітал 
має більш високу вартість порівняно з 
альтернативним запозиченим.

3. Підприємство, що переважно 
використовує власний капітал має най-
вищу фінансову стійкість, але обмежує 
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темпи свого розвитку (оскільки не 
може забезпечити формування необ-
хідного додаткового об'єму активів в 
періоди позитивної кон’юнктури ринку) 
і не використовує фінансові можли-
вості приросту прибутку на вкладений 
капітал.

4. Підприємство, що використовує 
запозичений капітал має великі мож-
ливості фінансування свого розвитку, є 
більш гнучким в цьому аспекті, а також 
можливості щодо приросту фінансової 
рентабельності (рентабельність влас-
ного капіталу, ROE), однак в більшій мірі 

генерує фінансові ризики і загрозу бан-
крутства.

5. Головне питання фінансової стій-
кості – яке оптимальне співвідношення 
власного та запозиченого капіталу можна 
вважати оптимальним. Можна сміливо 
стверджувати, що єдиної відповіді на це 
питання не має і бути не може, ні 50/50, 
ні 60/40, ні будь-які інші співвідношення 
оптимальними не можна вважати. Тому 
доведено, що чим вище платоспромож-
ність підприємства і його ліквідність, тим 
більше підприємство може дозволити 
собі запозичення. 
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IN UKRAINIAN BANKING SYSTEM
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В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
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Ph.D., Associate Professor, Department of Banking, 
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The purpose of the paper is to work out and characterize bank business models that are 
formed in Ukraine. Our research we will spend among banks that are functioning on the Ukrainian 
financial market and are not on the stage of liquidation, so the sample under study in our work 
is comprised of 131 banks which are different in their ownership structure and size. The core of 
the methodology is a statistical clustering algorithm that allows identifying the groups of banks 
(clusters) with similar business models as banks with similar business model strategies have made 
similar choices regarding the composition of their assets and liabilities. Such survey is conducted 
at the first time among Ukrainian banks. The main differences which are between European and 
Ukrainian bank business models are marked out. Recommendations concerning improving of bank 
business models in Ukraine are given. 

Keywords: bank, bank business models, traditional bank business model, banking activity, 
Central Bank, financial regulation.

Метою роботи є виділення і характеристика бізнес моделей банків, які сформувалися 
в Україні. Наше дослідження ми проводили серед банків, які функціонують на українському 
фінансовому ринку і не перебувають в стадії ліквідації. Таким чином, вибірка в нашій роботі 
охоплює 131 банк, які відрізняються за структурою власників і розміром. Основою досліджен-
ня став статистичний кластерний алгоритм, який дозволив визначити групи банків (клас-
тери) зі схожими бізнес моделями. Подібне дослідження серед українських банків проводилося 
вперше. Основні відмінності між європейськими та українськими бізнес моделями банків були 
виділені. Рекомендації щодо поліпшення бізнес моделей банків України були розроблені.

Ключові слова: банк, бізнес-моделі банку, традиційна бізнес-модель банку, банківська 
діяльність, Центральний банк, фінансове регулювання.

Целью работы является выделение и характеристика бизнес моделей банков, 
которые сформировались в Украине. Наше исследование мы проводили среди банков, 
которые функционируют на украинском финансовом рынке и не находятся в стадии лик-
видации. Таким образом, выборка в нашей работе охватывает 131 банк, которые отли-
чаются по структуре собственников и размеру. Основой исследования стал статисти-
ческий кластерный алгоритм, который позволил определить группы банков (кластеры) с 
похожими бизнес моделями. Подобное исследование среди украинских банков проводилось 
впервые. Основные различия между европейскими и украинскими бизнес моделями банков 
были выделены. Рекомендации относительно улучшения бизнес моделей банков Украины 
были разработаны. 

Ключевые слова: банк, бизнес-модели банка, традиционная бизнес-модель банка, бан-
ковская деятельность, Центральный банк, финансовое регулирование.

Introduction. Today, Ukrainian banking 
system is on the new stage of its develop-
ment that is connected with overcoming of 

negative influence of the world financial cri-
ses and reforming of banking sector with 
the aim of providing stable and effective 
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banking activity in Ukraine. This process 
is complicated by instable internal political 
and economic environment. But successful 
banking sector reforming depends on the 
accounting of all its features such as the 
structural evolution of the financial system 
and financial markets; the macro-economic 
environment in which banks and their cus-
tomers operate; the decisive impact of EU 
and national regulation; the competitive 
environment in banking markets; the exist-
ing banking business models. The defining 
of banking business models contributes 
to a better understanding of financial and 
economic performance, risk behavior, and 
governance at a system level. It also serves 
to monitor banks’ behaviors and their con-
tribution to systemic risk, which can be use-
ful for its regulation. 

The current paper aims to identify busi-
ness models of Ukrainian banks. 

The article is organized in five sections. 
In the second section, we characterize the 
traditional banking business model. In the 
third section, we work out the system of 
indicators which lets us to classify banks. 
In the fourth section, we form clusters of 
banks and characterize them defying busi-
ness models and highlighting systematic 
differences in the performance of banks 
in different groups. In the last section, we 
look into differences between bank busi-
ness models that are formed in Europe and 
Ukraine. 

Traditional banking model. Banks 
according to their market strategy and bal-
ance sheet structure choose to be different 
from one another. In a competitive pursuit 
of growth opportunities, banks choose a 
business model to leverage the strengths 
of their organization. So bank business 
models are not static and evolve over time 
and under the influence of financial market 
development.

Before finding out the main banking 
models that are formed in Ukrainian bank-
ing system it is natural to begin with a 
review of the traditional model of the bank-
ing firm that was the dominant model for 
decades and formed the basis of standard 
text-book analyses of the banking firm [6]. 
In this traditional model, financial interme-
diation is the dominant business of banks 
which lies in accepting deposits and utiliz-
ing their comparative advantages to trans-
form deposits into loans.

A bank is “an institution whose current 
operations consist in granting loans and 
receiving deposits from the public” [11]. 
This definition underlines that the bank 
main activity is acceptance of deposits and 
offering of loans, which distinguishes them 
from other financial intermediaries. How-
ever, banks typically conduct a broader 
range of activities, which can be subsumed 
under the following three functions [11]:

- banks provide the public with liquid-
ity (money) and payment services through 
their deposit-taking business;

- banks transform assets in terms of 
denomination, quality and maturity, as well 
as manage the associated risks;

- banks process information and mon-
itor borrowers using specialized technolo-
gies. This activity lets them often establish 
long-term relationships with their clients, 
which may further mitigate the negative 
impacts of adverse selection and moral 
hazard on the resource allocation process.

So, in the basis of bank activity orga-
nization lays a traditional business model 
that can change in time under the pres-
sure of different factors. On our opinion, to 
understand the traditional business model 
of a bank is easier with help of using the 
Business Model Canvas [2]. The traditional 
bank business model is represented in 
table 1.

So, as we can see from the table 1, the 
banks are an intermediary between the 
depositor and the borrower. The traditional 
business model of a bank is very simple: 
offer lower interest rate to the depositor 
and higher interest rate to the borrower. 
It is important to underline that all deposi-
tors and borrowers can be segmented into 
retail customers, corporate enterprises 
(small companies, mid-size enterprises 
and large corporations) and financial 
intermediaries (often another banks). Also 
bank can invest its funds into the differ-
ent types of securities, so the issuers of 
securities can be referred to the customer 
segment. 

Banks offer different value proposi-
tions such as passive banking operations 
(sourcing of funds, property and legal 
affairs and maturity), active banking oper-
ations (short-and long-term active jobs), 
neutral banking business (banking trans-
actions and intermediary commission of 
banking transactions) and its own banking 
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operations (short-term and long-term bank-
ing business) that reach different customer 
segments in the form of deposit and loan 
products, investments into the profitable 
projects, and, of course, trust management. 
Banks use multiple channels to reach out 
to their customers such as opening bank 
branches and establishing ATMs at conve-
nient locations, providing call center, Inter-
net and Mobile banking. 

Today, with development of IT technol-
ogies and in order to reduce their chan-
nel costs and operational risk banks are 
interested in automation. Electronic bank-
ing (e-banking) is a contemporary form of 
banking that involves the use of modern 
information and telecommunication tech-
nologies in carrying out banking transac-
tions from home, the office, or from busi-
ness trip, 24 hours a day, 365 days in a 
year [7].

Banks developed new business mod-
els and moved away from the traditional 
model. Several trends in bank business 
models emerged in the recent years [6]:

– banks increasingly diversified into 
more lines of business activity some of 
which had previously been inhibited by reg-
ulation;

– bank assets expanded at a substan-
tially faster rate than that of retail deposits 
creating an ever-widening ‘funding gap’;

– the rise in bank loans substantially 
exceeded the rise in banks’ risk-weighted 
assets held on the balance sheet;

– securitisation of loans became a cen-
tral business strategy for many banks;

– investment and trading activity 
increased sharply, and the proportion of 
traded assets in the total balance sheet 
rose substantially in many cases;

– banks reduced their holdings of liquid 
assets as they developed greater access 
to wholesale funding markets;

– the extent of maturity transformation 
also increased sharply as increasing use 
was made of short-maturity money market 
funding sources;

– an increased dependency on whole-
sale and money market funding;

– a powerful trend emerged towards 
using credit derivatives as a means of sup-
posedly shifting credit risk.

So the development of financial system 
leads to the appearing of different banking 
models from the traditional one that mainly 
depends on the banking activity direction in 
customer service on the financial market.

Classifying banks: the database and 
the methodology. Our research we will 
spend among banks that are function on 
the Ukrainian financial market. On the first 
of January, 2015 there was registered 163 
banks in the banking system of Ukraine. 

Table 1
The traditional business model of the bank (using Business Model Convas)

8. Key partners 7. Key 
Activities 

2. Value 
Propositions 4. Relationships 1. Customer 

Segments

Investment 
partners

Technology 
vendors

Central Bank
Regulatory 
agencies

Credit agency
Rating agencies

Department 
operations

Branch 
operations

Bookkeeping 
Call center 
operations 

IT operations

Deposit Products
(lower interest 

rates)

Loan Products 
(higher interest 

rates) 

Investment 
(higher interest 

rates)

Trust management 
(commission)

Personal 
assistance
Automation 

(where possible)

Depositors:
-retail customers

-corporate 
enterprises
-financial 

intermediaries

Borrowers:
-retail customers

-corporate 
enterprisers

-financial 
intermediaries

Issuers of 
securities

6. Key 
resources

Physical and IT 
Infrastructure
Loan Assets

3. Channels
Branches 

ATMs
Call centers 

Internet 
Mobile Devices

9. Cost Structure
Interest expences

Channel costs

5. Revenue Streams
Interest income

Fee income
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But we have to underline that 32 banks 
are on the stage of liquidation what is con-
nected as with economic and political cri-
ses in Ukraine, so with Central Bank policy. 
So the sample under study in our work is 
comprised of 131 banks which are different 
in their ownership structure and size. 

The core of the methodology is a statis-
tical clustering algorithm. To our mind, the 
use of cluster analysis allows to identify the 
groups of banks (clusters) with similar busi-
ness models. The idea is that banks with 
similar business model strategies have 
made similar choices regarding the com-
position of their assets and liabilities.

Cluster analysis is the task of grouping 
a set of objects in such a way that objects 
in the same group (called a cluster) are 
more similar (in some sense or another) to 
each other than to those in other groups 
(clusters). Cluster analysis itself is not one 
specific algorithm, but the general task to 
be solved. It can be achieved by various 
algorithms that differ significantly in their 
notion of what constitutes a cluster and 
how to efficiently find them. Popular notions 
of clusters include groups with small dis-
tances among the cluster members, dense 
areas of the data space, intervals or partic-
ular statistical distributions. 

Among the methods of cluster anal-
ysis the most distribution got the method 
of k-means clustering. In centroid-based 
clustering, clusters are represented by a 
central vector, which may not necessarily 
be a member of the data set. When the 
number of clusters is fixed to k, k-means 
clustering gives a formal definition as an 
optimization problem: find the k-cluster 
centers and assign the objects to the near-
est cluster center, such that the squared 
distances from the cluster are minimized. 
Most k-means-type algorithms require the 
number of clusters – k – to be specified in 
advance, which is considered to be one of 
the biggest drawbacks of these algorithms.

We make no a priori decisions as to 
which choice variables are more important 
in defining business models or as to the 
general profile of these models. Assuming 
that a business model is an "abstract repre-
sentation of an organization, be it concep-
tual, textual, and/or graphical, of all core 
interrelated architectural, co-operational, 
and financial arrangements designed and 
developed by an organization presently 

and in the future, as well as all core prod-
ucts and/or services the organization offers, 
or will offer, based on these arrangements 
that are needed to achieve its strategic 
goals and objectives." [1] and accounting 
the traditional bank business model that 
was worked out earlier, we decided that 
bank business model depends, first of all, 
on the customer segments. Only by defin-
ing customer segment bank starts to work 
out its further business model.

To account for these factors collectively 
seven instruments were used to form the 
clusters. These were:

- Bank loans (as % of assets). The 
indicator measures the scale of wholesale 
and interbank activities, which proxy for 
exposures to risks arising from intercon-
nectedness in the banking sector.

- Bank liabilities (as % of assets). This 
indicator identifies the share of liabilities 
of other banks, including deposits, issued 
debt, and funds obtained from central 
banks. Banks with greater interbank fund-
ing requirements, often due to an exces-
sive reliance on short-term funding, faced 
severe problems in the earlier phases of 
the crisis.

- Enterprise loans (as % of assets). 
This indicator identifies the share of loans 
to enterprise and shows what part of credit 
resources directed to supporting and pro-
viding of economic branches development. 

- Enterprise liabilities (as % of assets). 
This indicator identifies the share of depos-
its from enterprises, in the total balance 
sheet, indicating a reliance on more tradi-
tional funding sources and preference of 
corporate segment.

- Household loans (as % of assets). 
This indicator identifies the share of loans 
to households and shows what part of 
credit resources directed to retail market.

- Household liabilities (as % of assets). 
This indicator identifies the share of depos-
its from households in the total balance 
sheet, indicating a reliance on more tradi-
tional funding sources. 

- Trading assets (as % of assets). 
These are defined as non-cash assets other 
than loans; a greater value would indicate 
the prevalence of investment activities that 
are prone to market and liquidity risks.

The procedure of objects clustering 
on the base of k-means method is real-
ized in a calculable application package  
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“STATISTICA” in the module "Cluster anal-
ysis". Cluster analysis was carried out 
on the base of activity indicators of 131 
Ukrainian banks on January, 1, 2015.

It is important to highlight that cluster 
analysis is an inexact science. The assign-
ment of individual banks to a specific clus-
ter, or model, depends crucially on the 
choice of instruments and procedures, 
such as the proximity metric, procedures 
for forming clusters and the stopping rules 
used. 

Bank business models in Ukraine: 
results of clustering. The clustering anal-
ysis identified four models as the most dis-
tinct form of clustering. Table 2 gives the 
descriptive statistics for the four models 
resulting from the cluster analysis based 
on the seven selected balance sheet indi-
cators. Next, an overview of the main struc-
tural attributes of the clusters is provided. 
It is important to highlight once again that 
the instruments used in the clustering are 
a subset of the entire set of variables in the 
sample. Comparison of clusters is given on 
figure 1.

The first business model group was 
named “Focused retail”, and it is character-
ized by a high share of enterprise loans on 
the balance sheet and high reliance on sta-
ble funding sources including deposits. In 
fact, customer (enterprise and household) 
deposits are about two thirds of the overall 

liabilities of the average bank in this group. 
This is the largest group in our research 
with 74 banks. So this group of banks, in 
practice, realizes the main task of banking 
system: transformation of household sav-
ings in credit resources for the enterprises 
that can provide economy growth in future. 
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Figure 1. Comparison of clusters (values 
of ratios to total assets in per cent) 

Sources: authors’ calculation

The second business model group was 
labeled as “Diversified retail”. The banks in 
this group can be described as universal 
banks, so they don’t have prefers in the one 
direction of banking activity. They function 
on the financial market using all channels 
of attraction and placing resources. This 
group counts 39 banks.

Table 2
Descriptive statistics for each cluster
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Model 1 – 
Focused 

retail 
(74 obs.) 

Mean 3,51 13,15 70,14 22,97 3,66 29,76 4,69
St.dev. 5,016 15,330 12,419 10,461 4,181 18,134 6,583

Var 25,16 235,01 154,23 109,43 17,48 328,83 43,34
Model 2 – 
Diversified 

retail 
(39 obs.)

Mean 6,84 18,40 24,99 15,75 15,97 26,24 10,30
St.dev. 13,838 18,318 16,995 12,569 18,724 23,320 13,725

Var 191,50 335,56 288,84 157,97 350,57 543,84 188,37
Model 3 – 

Corporative 
retail 

(18 obs.)

Mean 1,66 3,08 42,37 56,83 5,43 14,37 19,94
St.dev. 3,201 3,840 19,019 14,130 8,502 12,356 23,760

Var 10,25 14,75 361,74 199,66 72,29 152,68 564,56
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The third business model group we 
labeled “Corporative retail” as primar-
ily banks of this group serve enterprises 
attracting financial resources, giving loans 
and even making investments. This group 
counts only 18 banks. 

Table 3 characterizes the three busi-
ness model profiles depending on all seven 
chosen variables. There is specified the 
average ratio of all variables for all banks 
that were classified in the corresponding 
business model (columns). 

As we can see from the table, the 
“Focused retail” model includes banks with 
the next average structure of their balance 
sheet: enterprise loans are on the level of 
62.22% and prevail in structure of assets; 
enterprise and household liabilities are 
practically on the same level of 25.11% 
and 28.68% respectively. The “Diversified 
retail” group is characterized by almost uni-
form structure, so bank liabilities are on the 
level of 13.75%, enterprise loans – 33.46%, 
enterprise liabilities – 20.63%, household 
loans – 14.51%, household liabilities – 
28.68%. The third business model “Corpo-
rative retail” comprises banks whose main 
clients are enterprises that are confirmed 
by the value of variables which charac-
terize the average bank of the group. So, 
enterprise loans and liabilities constitute 
55.75% and 38.75% accordingly. We don’t 
give out bank loans and trading assets as 
they are on the lower point in the structure 
of balance sheet of all banks despite the 
group that is concern with the economic 
situation and with practically absence of 
stock market in our country. 

Comparison with another researches 
in this sphere. During 2014 there were 
taken two researches among European 

banks in this sphere. Ayadi and de Groen 
[3].classify European banks into four busi-
ness models, which they named as invest-
ment banks, wholesale banks, diversified 
retail and focused retail. Rungporn Roeng-
pitya, Nikola Tarashev and Kostas Tsatsa-
ronis [10] identify three business mod-
els which they labeled as “retail-funded”, 
“wholesale-funded” and trading. 

We must underline that in this researches 
the investment bank model corresponds to 
trading model that includes banks that have 
substantial trading activities and in funding 
are focused on less stable and less tradi-
tional sources, such as debt, liabilities and, 
more importantly, repurchase agreements. 

The two wholesale models correspond 
to each other and characterize banks of 
this group as banks with a heavy reliance 
on interbank funding and lending which are 
also very active in non-traditional uses of 
these funds, including trading assets (i.e. 
all assets excluding cash, loans and intan-
gible assets. 

And at least, the diversified and focused 
retail models in the first research together 
correspond to retail-funded model in the 
second one. So retail-oriented banks used 
relatively non-traditional funding sources 
and continued to expand during the cri-
sis, implying that the reliance on multiple 
sources of financing has reinforced the 
group’s growth prospects. The main differ-
ence between the diversified and focused 
retail models is that while the diversified 
retail model banks have a greater reliance 
on debt markets, focused retail model 
banks rely primarily on customer deposits. 

Our research in the Ukrainian bank-
ing system shows that on the financial 
market of Ukraine are absent banks with 

Table 3
Business models profiles (average value of ratios to total assets, %)

Chosen variebles Focused retail Diversified retail Corporative retail
Bank loans 3,21 7,39 2,62

Bank liabilities 14,21 13,75 8,63
Enterprise loans 62,22 33,46 55,75

Enterprise liabilities 25,11 20,63 38,75
Household loans 4,79 14,51 4,29

Household liabilities 28,68 25,31 20,89
Trading assets 7,15 9,60 11,42

Sources: authors’ calculation
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investment and wholesale business mod-
els. Identified business models (“Focused 
retail”, “Diversified retail” and “Corporative 
retail”) of Ukrainian banks relate to the 
retail-oriented banks. Let’s study this prob-
lem deeper.

The absence of investment bank is con-
nected with weakly developed stock mar-
ket in Ukraine. Thus, as to the legislation 
in Ukraine all banks can be only created in 
the form of Joint-Stock Company and their 
shares must be in free float on the stock 
market. But last one don’t become more 
developed and its capitalization is on the 
low level in comparison with world stock 
markets (look figure 2) 

Figure 2 shows the world according to 
free-float equity market capitalization and 

we can’t even see Ukraine on it, that con-
firm that market capitalization of our coun-
try is very low on the level of nearly 4 $bn. 

Ukrainian banks can’t also make their 
investments on the world financial markets 
according to the foreign exchange control 
that is provided by Central Bank of Ukraine. 
If someone wants to make their invest-
ments abroad, he must receive the individ-
ual license for the certain term depends on 
the goal of investment. 

Connected to the wholesale banks, they 
can be defined as those one who provide 
services to other banks or large corporations. 
The absence of this type banks in Ukraine 
can be explained by two main reasons. 

Firstly, the banks in the Ukrainian bank-
ing system are two small in relation to the 

 
Figure 2. The world according to free-float equity market capitalization ($bn)

Sources: Bank of America, 2015

Table 4
The main indicators of the largest world banks on January, 2015, $bn 

Bank name Country Assets Capital
Industrial&Commercial Bank of 

China Limited China 3320,9 62,5

China Construction Bank 
Corporation China 2697,9 40,3

Agricultural Bank of China Limited China 2573,9 58,8
BNP Paribas SA France 2513,6 32,6

Bank of China Limited China 2457,4 58,1
Banking system Ukraine 1316,9 148,0

Sources: Bank ranking (2015), Key performance indicators of banks in Ukraine
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world banks. The assets of all Ukrainian 
banks are lower than the assets of the larg-
est world banks. (look table 4).

As we can see, assets of Ukrainian 
banking system are on the level of 1316.9 
$bn. whereas assets of the biggest world 
bank – Industrial & Commercial Bank of 
China Limited are 3320.9 $bn. that is in 3 
times more. 

Secondly, the high cost of financial 
resources on the Ukrainian financial mar-
ket doesn’t make interbank funding and 
lending attractive to the banks as constant 
type of banking activity, but this channel 
can be used as tool to maintain liquidity. 

The decision of these two problems in 
Ukraine leads to the development of bank-
ing system that has to play the main role in 
economic growth of the country. To achieve 
this goal it is necessary to combine efforts 
of banking system, under the control of the 
National bank, government, parliament and 
President, that must be sent to realization 
of general task 

Conclusions. The traditional business 
model of bank on the base of Business 

Model Convas was worked out. Banks 
developed new business models and 
moved away from the traditional model. 
The trends in bank business model devel-
opment had been found. 

The bank business models that were 
formed in Ukraine had been identified 
on the base of cluster analyses using 
balance sheet characteristics of 131 
Ukrainian banks. The cluster analyses 
were taken on the base of seven chosen 
indicators: bank loans, bank liabilities, 
enterprise loans, enterprise liabilities, 
household loans, household liabilities and 
trading assets. We found that in Ukraine 
there were formed three types of bank 
business models: “Focused retail”, “Diver-
sified retail” and “Corporative retail”. The 
description of each model was given 
according to the variance value in each 
cluster. It was established that bank busi-
ness models that functioned in Ukraine 
differed from those that characterize Euro-
pean banks. The main reasons of absence 
such bank business models as investment 
and wholesale were analyzed.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ  
І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ANALYSIS METHODS OF COST ACCOUNTING  
AND PRODUCTION COSTING CALCULATION  

OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

 Іваницька Т.Є.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку, економіки  
і управління персоналом підприємства, 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

У статті розглянуто економічна сутність категорій «методи обліку витрат» та «ме-
тоди калькулювання». Запропоновано класифікація методів обліку витрат і калькулюван-
ня собівартості продукції за ознаками, яка була поділена на три основні групи. Проаналізо-
вано характеристика методів, застосування яких можливо для будівельних підприємств.

Ключові слова: калькулювання, собівартість продукції, метод обліку витрат, метод 
калькулювання, будівельне підприємство. 

В статье рассмотрено экономическая сущность категорий «методы учета затрат» 
и «методы калькулирования». Предложена классификация методов учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции по признакам, которая была разделена на три 
основные группы. Проанализированы характеристика методов, применение которых воз-
можно для строительных предприятий.

Ключевые слова: калькулирования, себестоимость продукции, метод учета затрат, 
метод калькулирования, строительное предприятие.

The article considers the economic essence categories of "cost accounting methods" and 
"methods of calculation." The classification of cost accounting methods and production calculation 
costs based on which has been divided into three main groups. Analyzed the characteristics of the 
application methods are possible for construction enterprises. 

Keywords: calculation, production costs, cost accounting method, the method of calculation, 
construction enterprise.

Постановка проблеми. Собівар-
тість продукції є якісним показником, 
оскільки чим нижча собівартість про-
дукції, тим більше економиться праця 
і краще використовуються основні 
засоби та матеріали, відповідно, тим 

дешевше виробництво обходиться 
підприємству. В таких умовах набу-
ває актуальності проблема управління 
витратами на підприємстві. Саме від 
вибору методу обліку витрат і кальку-
лювання собівартості продукції зале-
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жить прибутковість та конкурентоспро-
можність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання аналізу методів обліку 
витрат і калькулювання собівартості про-
дукції досліджувалися у роботах відо-
мих вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинця, 
І.Є. Давидовича, О.О. Довжика, В.С. Лень, 
А.Ш. Маргуліса, В.Ф. Палія, Я.В. Соко-
лова, С.І. Селезньова, К.В. Худоба та 
інших. 

Постановка завдання. Метою статті 
є аналіз методів обліку витрат і кальку-
лювання собівартості продукції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основною частиною вартості 
є собівартість продукції, тому найваж-
ливішим завданням обліку є її кальку-
лювання. Собівартість продукції – це 
виражені в грошовій формі витрати на 
її виробництво і реалізацію [1]. Кальку-
лювання [від лат. calculatio] в дослівному 
перекладі – це "обчислення".

Під калькуляцією, на думку І.Є. Дави-
довича, слід розуміти документ, у якому 
зібрано у певній послідовності витрати 
на виробництво (виготовлення) або 
збут тієї чи іншої продукції. Здебільшого 
цей документ має вигляд спеціальної 
таблиці – калькуляційного листа. 

Поняття «калькулювання» являє 
собою комплексну систему науково 
обґрунтованих розрахунків виробничих 
витрат, що входять у визначення собі-
вартості видів готової продукції або її 
складових частин, пов’язаних з виго-
товленням продукції (усієї чи окремих її 
видів), виконанням робіт або наданням 
послуг [2 – 3]. 

Як вказують багато авторів, зокрема 
С.І. Селезньов, В.Ф. Палій, К.В. Худоба, 
П.С. Безруких, О.О. Довжик та інші каль-
кулювання собівартості на будь-якому 
підприємстві, незалежно від його виду 
діяльності, розміру і форми власності, 
організовується відповідно до визначе-
них методів та принципів.

С.І. Селезньов під методами каль-
кулювання розуміє економічні прийоми 
визначення собівартості окремих видів 
продукції (об’єктів калькулювання). 
При цьому об’єкт обліку витрат, на його 
думку, це технічні прийоми відображення 
витрат на виробництво окремих видів 
продукції (об’єктів обліку) [4].

На думку В.Ф. Палія, метод кальку-
лювання – це сукупність способів аналі-
тичного обліку витрат на виробництво за 
калькуляційними об’єкта- ми та прийомів 
обчислення собівартості калькуляційних 
одиниць [5]. 

К.В. Худоба узагальнює, що «метод 
калькулювання – це спосіб числення 
собівартості одиниці окремих видів про-
дукції, який дає можливість оцінити рен-
табельність виробництва і збуту, обґрун-
тувати рішення про об’єм та структуру 
випуску, про вибір між власним виготов-
ленням і придбанням на стороні, про 
визначення нижньої межі цін» [6].

Більш повним є визначення П.С. Без-
руких, який під методом обліку витрат 
і калькулювання собівартості розуміє 
сукупність прийомів підприємства доку-
ментування та відображення вироб-
ничих витрат, що забезпечують визна-
чення фактичної собівартості продукції 
й необхідну інформацію для контролю 
за процесом формування собівартості 
продукції [7]. До цієї думки схиляється й 
О.О. Довжик: «Методи обліку витрат на 
виробництво та методи калькулювання є 
двома взаємозалежними процесами, які 
характеризуються власними способами 
та прийомами, користувачами, завдан-
нями. Основою методів обліку витрат, 
вибір яких переважно залежить від їх 
об’єкта, є класифікація витрат» [8]. 

Існують різні методи обліку витрат на 
виробництво і калькулювання собівар-
тості продукції. Їх застосування визнача-
ється особливостями виробничого про-
цесу, характером виробленої продукції 
(послуг, що надаються), її складом, 
способом обробки. Загальноприйня-
тою класифікації методів обліку витрат 
і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) на сьогоднішній момент 
не існує. Однак всі автори за ознаками 
виділяють групи за якими можна розпо-
ділити застосовані на практиці методи: 
щодо обліку витрат, щодо контролю 
витрат та, крім того, застосовані сучасні 
методи обліку витрат можна виділити 
в нову умовну групу «щодо управління 
витратами».

Таким чином, за ознаками можна 
виділити три основні групи методів 
обліку витрат і калькулювання собівар-
тості продукції. Класифікація представ-
лена на рис. 1.
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Можна відзначити, що специфіка 
останньої групи методів полягає в тому, 
що якщо підприємство по іншим угрупо-
ванням для себе може вибрати тільки 
один який-небудь метод обліку витрат 
і калькулювання, так як вони є взаємо-
виключними, то в рамках угруповання 
щодо управління витратами будь-яке 
підприємство може вибрати одночасно 
кілька методів.

Крім того, відносно нові методи обліку 
витрат і калькулювання собівартості 
автори можуть класифікувати за різними 
ознаками, наприклад Л.Н. Герасімова 
в класифікації «операційні та функціо-
нальні методи калькулювання» виділяє 
метод АВС-костинг і метод «точно в тер-

мін». У класифікації «методи досягнення 
цільової собівартості» виділяє методи 
таргет-костинг і кайзен-костинг. Однак 
істотного впливу на існування зазна-
чених методів, а також можливості їх 
застосування для потреб будівельних 
підприємств ця обставина не має.

Вважаємо за доцільне зупинитися на 
характеристиці методів, застосування 
яких можливо для будівельних підпри-
ємств, а також розглянути можливість 
застосування сучасних методів обліку 
витрат і калькулювання собівартості 
спрямованих на управління витратами.

На будівельних підприємствах вико-
ристовується позамовний метод каль-
кулювання собівартості, в зв'язку з чим 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції  

Щодо обліку витрат  Щодо контролю витрат 
Щодо управління 

витратами 

За об’єктом обліку 
- попроцесний 
метод калькулювання 
- попередільний 
метод калькулювання 
- позамовний метод 
калькулювання 
- змішаний метод 
витрат  

За оперативністю обліку 
та контролю витрат 

- калькулювання 
фактичної собівартості 
- система 
нормального 
калькулювання 
- нормативний метод 
калькулювання 
- калькулювання за 
методом "стандарт-кост" 
- балансовий метод 
калькулювання 
- комбінований 
метод витрат 

За повнотою обліку 
витрат  

- калькулювання 
повної собівартості 
- калькулювання за 
методом "директ-костинг" 
- калькулювання за 
методом "верібл-костинг" 

За способом управління 
витратами 

- метод "АВС-
костинг" 
- метод "in time" 
- метод "таргет-
костинг" 
- метод "кайзен-
костинг" 
- метод 
"бенчмаркинг" 
- метод TQM - 
"тотал кволіті  
- менеджмент" 
- метод 
стратегічного обліку 
витрат 

Рис. 1. Класифікація методів обліку витрат  
і калькулювання собівартості продукції
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доцільно провести його більш ретельне 
вивчення.

Позамовний метод обліку собівар-
тості використовується при виготовленні 
унікального виробу або виконуються 
за спеціальним замовленням роботи. 
Даний метод широко описаний авторами 
для підприємств, що надають послуги, 
або зайнятих виробництвом, але не для 
підрядників будівництва.

Сутність даного методу полягає в 
тому, що всі прямі витрати врахову-
ються за окремими виробничими замов-
леннями (картками). Решта витрат вра-
ховуються за місцями їх виникнення і 
включаються в собівартість окремих 
замовлень відповідно до встановленої 
базою розподілу.

Об'єктом обліку витрат і об'єктом 
калькулювання при цьому методі є 
окреме замовлення. Вид замовлення 
визначається договором із замовником. 
У ньому обмовляється вартість, порядок 
розрахунків, передачі продукції (робіт, 
послуг), термін виконання замовлення. 
До моменту виконання замовлення все, 
що стосуються його витрати вважаються 
незавершеним виробництвом. При цьому 
методі витрати на виробничі матеріали, 
оплату праці виробничих робітників і 
загальнозаводські накладні витрати від-
носять на кожен індивідуальний замов-
лення [1].

Також при розробці методики обліку 
та аналізу для управління господар-
ською діяльністю будівельного підприєм-
ства необхідно визначитися яким чином 
застосовувати систему нормування і чи 
слід її взагалі застосовувати.

Нормативний метод обліку витрат та 
калькулювання собівартості продукції 
характеризується тим, що на підпри-
ємстві по кожному об'єкту складається 
попередня нормативна калькуляція 
(кошторисна документація).

Нормативні калькуляції розрахову-
ються на основі технічно обґрунтованих 
норм витрат матеріальних і трудових 
ресурсів. Вони в свою чергу встановлю-
ються відповідно до технічної докумен-
тації на виконання робіт (кошторису) та 
утворюють взаємопов'язану систему, яка 
регламентує всі сторони господарської 
діяльності підприємства.

Облік організовується так, щоб всі 
витрати поділити на витрати за нор-

мами і відхиленням від норм. Дані про 
виявлені відхилення дозволяють управ-
ляти собівартістю виробів і разом з тим 
калькулювати фактичну собівартість 
шляхом додавання до нормативної 
собівартості (вирахування з неї) відпо-
відної частки відхилень від норм по кож-
ній статті [1].

Система «стандарт-кост» являє 
собою систему обліку витрат і кальку-
лювання собівартості з використанням 
нормативних (стандартних) витрат. В 
основі її лежить принцип обліку та контр-
олю витрат в межах встановлених норм 
і нормативів і за відхиленнями від них.

Система «стандарт-кост» є продо-
вженням нормативного методу обліку 
витрат, але не є його аналогом. В рамках 
системи обліку «стандарт-кост» наднор-
мативні витрати відносяться на фінан-
сові результати або на винних осіб, при 
цьому стандарти розробляються для 
всіх видів витрат, а також для доходів і 
деяких виробничих показників [1]. Це не 
тільки оперативне планування витрат, 
яке необхідно керівникам. Це також їх 
облік на бухгалтерських рахунках не за 
документами за фактичними витратами, 
а за нормативними документами з одно-
часним відображенням відхилень лише 
у фінансових результатах.

У бухгалтерському обліку одним з 
альтернативних традиційному вітчизня-
ному підходу до калькулювання повної 
собівартості є калькулювання неповної, 
обмеженої собівартості.

Розподіл непрямих витрат при обчис-
ленні повної собівартості завжди носила 
умовний характер, крім того було досить 
трудомістким, маючи намір полегшити 
процес прийняття управлінських рішень, 
так, з'явилися калькуляція собівартості 
за прямими витратами директ-кос-
тинг («direct costing» і калькуляція за 
змінними витратами веріебл-костинг 
(«variable costing»). Система калькуляції 
директ-костинг буквально означає, що 
тільки прямі виробничі витрати вклю-
чаються в собівартість продукції, а всі 
непрямі витрати вважаються витратами 
поточного періоду і списуються на собі-
вартість продажів.

В системі веріебл-костинг при каль-
кулюванні усіченої собівартості постійні 
загальновиробничі витрати виключа-
ються.
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Таким чином, застосування системи 
верібл-костинг на практиці передбачає 
диференційований облік загальновироб-
ничих витрат.

Використання системи «директ-кос-
тинг» кардинально змінює не тільки 
вітчизняну концепцію калькулювання, 
а й підходи до обліку та розрахунку 
фінансових результатів. Застосовувана 
в рамках цього методу схема побудови 
звіту про доходи містить два фінансо-
вих показники: маржинальний дохід 
(сума покриття) і прибуток [1]. Необ-
хідно відзначити, що найчастіше сис-
теми директ-костинг і веріебл-костинг 
використовують як синоніми, хоча й 
існують між ними відмінності, головним 
є те, що в обох методах є поняття мар-
жинального доходу.

Система «директ-костинг» знаходить 
все більш широке застосування у вітчиз-
няній бухгалтерській практиці, зокрема 
вважається, що «на будівельних підпри-
ємствах через обсягу облікових робіт 
доцільно застосовувати маржинальний 
метод обліку витрат» [11].

Особливу увагу необхідно приділити 
сучасним методам управління витра-
тами. В даний час не існує в літературі 
широкого опису методів калькулювання 
( «точно в строк», таргет-костинг, кайзен-
костінг, бенчмаркінг, TQM, стратегічного 
обліку витрат або "за стадіями життєвого 
циклу"). Тим більше відсутня методики 
застосування даних способів калькулю-
вання на будівельних підприємствах. 
Однак незважаючи на існуючий недо-
лік інформації є можливість розглянути 
зазначені методи з точки зору можливого 
застосування будівельними підприєм-
ствами.

Застосування методу калькулювання 
«точно в строк» (just-in-time) або «за 
останньою операції» (endpoint costing) 
для будівельних підприємств не акту-
ально, оскільки як було зазначено вище 
справжній метод направлений на скоро-
чення витрат, пов'язаних в першу чергу 
з затоварюванням складів готовою про-
дукцією. Для будівельних підприємств 
(підрядників) така ситуація просто нере-
альна, оскільки роботи виконуються 
завжди для конкретного замовника.

Метод таргет-костинг доцільно засто-
совувати на будівельних підприєм-
ствах при проведенні підготовчих робіт, 

пов'язаних з вибором концепції забу-
дови земельної ділянки. Якщо відома 
можлива ціна реалізації, сформована 
на ринку, тоді будівельне підприємство 
виключивши з вказаної суми бажаний 
прибуток може розрахувати цільову собі-
вартість, в яку потрібно вкластися при 
будівництві об'єкта.

Метод кайзен-костинг спрямований 
на досягнення цільової собівартості, 
встановленої при застосуванні методу 
таргет-костинг. Завдання досягається 
при пошуку дешевших матеріалів на 
будівництво об'єкта, несуттєве зміну 
технології будівництва, яке веде до зде-
шевлення проекту, а також підвищення 
механізації праці та виробітку робочих.

Системи бенчмаркінг і TQM спря-
мовані на виявлення певних ключових 
показників діяльності підприємства, 
визначення нормативних величин обра-
них показників, нормативними вели-
чинами можуть бути як показники кон-
курентів (система бенчмаркінг) або 
власні показники (система total quality 
management), і досягнення зазначених 
показників за певний період. В рамках 
економічного аналізу обрані показники 
носять назву ключові показники ефек-
тивності діяльності підприємства.

Залежно від сформульованих цілей 
підприємство визначає ключові показ-
ники діяльності, які дозволяють вира-
зити (коефіцієнтів) певні характерис-
тики, які повинне досягати підприємство 
в своєму розвитку або співробітники при 
виконанні покладених на них завдань. 
При цьому, якщо виробничі організації 
можуть розробити збалансовані показ-
ники ефективності діяльності підпри-
ємства, досягнення яких буде, позитив-
ним результатом, то ось на будівельних 
підприємствах при їх специфіці важко 
використовувати збалансовану систему 
показників.

Багато авторів, таких як Е. Ветлуж-
ских, А. Клочков, Е. Моденов та інші 
вважають на сучасному етапі розвитку 
економічних відносин кращим стимулом 
розвитку будь-якого підприємства буде 
опис стратегічних цілей шляхом вста-
новлення ключових показників.

KPI (Key Performance Indicators) – 
система показників, яка допомагає 
підприємству оцінити досягнення 
поставлених цілей. При цьому цілі у 
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підприємства в залежності від часу їх 
досягнення бувають стратегічні, так-
тичні й оперативні [12].

Що стосується методу стратегічного 
управління витратами, то даний метод 
найбільш актуальний саме на будівель-
них підприємствах. Оскільки саме від 
того яким чином і з застосуванням яких 
матеріалів буде побудований буди-
нок, будуть залежати майбутні витрати, 
пов'язані з експлуатацією будинку. Тобто 
при виборі концепції забудови, аналі-
зується не тільки можливий збут і ціна 
збуту як це робиться в системі таргет-
костинг, але аналізуються витрати на 
експлуатацію готового будівельного 

продукту. Таким чином, розраховується 
повний цикл життя готового продукту. 
Крім того приділяється особлива увага 
факторів, що впливає на ціну постачаль-
ників і потенційну можливість покупців 
у придбанні готового будівельного про-
дукту.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Слід зазначити, що на практиці 
можливе поєднання елементів різних 
методів обліку витрат і калькулювання 
продукції між собою, головне, щоб 
інформація, яка накопичується в системі 
обліку господарської діяльності, була 
придатна для прийняття ефективних 
управлінських рішень.
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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

В статті розглядається специфіка будівельної галузі та облікові проблеми, які при-
таманні саме будівельним підприємствам. Також розкрито визначення та класифікація 
статей витрат, визначення методів обліку витрат і калькулювання собівартості. Фор-
мування ефективної методики обліку й аналізу для управління господарською діяльністю 
будівельного підприємства неможливе без визначення основних проблем сучасної системи 
обліку Тому, було проаналізовано можливості застосування існуючих методів на будівель-
них підприємствах, в результаті чого було виділено ряд актуальних облікових проблем. 

Ключові слова: витрати, накладні витрати, організація обліку, управління, собівар-
тість, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, будівельне підприємство. 

В статье рассматривается специфика строительной отрасли и учетные проблемы, 
которые присущи именно строительным предприятиям. Также раскрыто определение и 
классификация статей расходов, определение методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости. Формирование эффективной методики учета и анализа для управления 
хозяйственной деятельностью строительного предприятия невозможно без определе-
ния основных проблем современной системы учета Поэтому, было проанализировано 
возможности применения существующих методов на строительных предприятиях, в ре-
зультате чего был выделен ряд актуальных учетных проблем.

Ключевые слова: затраты, накладные расходы, организация учета, управление, себе-
стоимость, международные стандарты бухгалтерского учета, строительное предприятие.

The article investigates the specificity of construction industry and accounting problems inherent 
in building companies. Also disclosed definition and classification of expenditure, determine 
methods of cost accounting and costing. Building effective method of accounting and analysis for 
the economic management of construction enterprises is impossible without definition of the main 
problems of modern accounting systems. Therefore, the article analyzes the possibilities of existing 
practices on construction enterprises, resulting in allocated a number of topical accounting issues.

Keywords: costs, overheads, organization of accounting, management, cost, international 
accounting standards, construction enterprises.

Постановка проблеми. Важливим 
моментом у дослідженні аспектів обліку 
господарської діяльності на будівельних 
підприємствах і його вдосконаленні є визна-
чення проблем, як самої галузі будівни-

цтва, так і облікових операцій по реєстрації 
фактів господарської діяльності. Крім того, 
слідуючи логіці наукового дослідження, 
необхідно вивчити проблеми обліку госпо-
дарської діяльності на будівельних підпри-
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ємствах з метою пропозиції найбільш опти-
мальних засобів їх вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Автори-обліковці, що розглядають 
методики обліку та аналізу господар-
ської діяльності на будівельних підпри-
ємствах (С.А. Верещагін, Н.П. Дроби-
шевський, М.В. Тимофєєва, Ф.Н. Філіна, 
С.І. Церпенто, S . Peterson, Н.Г. Вол-
ков, А.Ю. Дементьєв, Г.Ю. Касьянова, 
Н.І. Ладутько, Т.Н. Обущенко), виділя-
ючи облікові проблеми, що існують у 
будівництві, не пропонують шляхів їх 
вирішення. Частина з них при описі галу-
зевої специфіки обліку обмежується роз-
глядом особливостей будівельної галузі, 
а методика обліку та аналізу господар-
ської діяльності у них носить загальний 
характер, вони не описують облікові 
проблеми, притаманні саме будівель-
ним підприємствам. Інші автори підні-
мають облікові проблеми, але не дають 
конкретного механізму їх вирішення. В 
результаті у бухгалтерів будівельних під-
приємств відсутнє грамотне керівництво 
з організації обліку господарської діяль-
ності, зокрема відсутній опис методики 
віднесення витрат на рахунки обліку 
витрат, їх закриття, визначення фінансо-
вих результатів за об'єктами, обліку собі-
вартості етапів робіт і розподілу витрат 
між рахунками обліку, а також опис 
застосовуваних методів калькулювання 
тощо. Проте, практично всі автори-облі-
ковці відзначають специфіку податко-
вого обліку для будівельних підприємств 
і досить детально описують методику 
групування даних і наданої на їх основі 
інформації в фіскальні органи. 

Фахівці в області управлінського 
обліку, описуючи різні методи обліку гос-
подарської діяльності, в свою чергу, не 
приділяють уваги специфіці будівельних 
підприємств.

Постановка завдання. Необхідно 
відзначити, що ключовим моментом при 
підході до обліку господарської діяль-
ності є класифікація статей витрат, 
вивчення методів обліку витрат і кальку-
лювання собівартості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ф.Ф. Бутинець в своєму підруч-
нику «Теорія бухгалтерського обліку» 
спробував пояснити розходження в 
трактуванні даних термінів. Дані розхо-
дження, на його думку, полягають в тому, 

що в російській економічній літературі 
терміни «расходы» (укр. – «видатки»), 
«затраты» (укр. – «витрати, затрати») та 
«издержки» (укр. – «витрати, затрати») 
сприймаються як синоніми [1].

Як справедливо відзначила 
Л.В. Нападовська, в сучасних вітчизня-
них навчальних і наукових виданнях, у 
практиці бухгалтерського обліку, зако-
нодавчих актах, зокрема в Законі Укра-
їни «Про бухгалтерський облік і фінан-
сову звітність в Україні» від 16.07.1999  
№ 996-XIV й чинних в Україні «Методич-
них рекомендаціях з питань собівартості 
продукції (робіт і послуг) промисловості» 
№373 від 09.07.2007, широко викорис-
товується лише поняття «витрати», 
термін «затрати» не використовується. 
Його автоматично замінено терміном 
«витрати», який, на думку професора, 
має не лише інший економічний зміст, 
але й призначення [2].

Визначення витрат наведене у П(с)БО 
№1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності», П(с)БО №3 «Звіт про фінансові 
результати», П(с)БО №16 «Витрати», 
П(с)БО №18 «Будівельні контракти» 
(щодо ведення бухгалтерського обліку 
будівельними організаціями). Отже, 
поняття «затрат» не закріплено на зако-
нодавчому рівні й у нормативних актах 
та ототожнюється з «витратами». 

Однак, відповідно до Бухгалтерського 
академічного словника А.Ю. Медведєва 
під статтями витрат слід розуміти критерії 
класифікації видатків, тоді як під елемен-
тами витрат слід розуміти класифікацію 
витрат за джерелами їх утворення (вар-
тість матеріалів, заробітна плата, амор-
тизація, соціальні податки, інші). Таким 
чином, практично кожна стаття витрат 
може бути розкладена за елементами, 
але не навпаки. При цьому під витратами 
слід розуміти ресурси, які використову-
ються у господарській діяльності, а під 
видатками витрачені ресурси, які немож-
ливо використовувати в майбутньому.

Видатки і витрати зазвичай скла-
дають більшу частину в системі даних 
обліку господарської діяльності підпри-
ємства, а управління витратами цілком і 
повністю залежить від існуючої методики 
організації обліку витрат. 

Такі автори як Р.Ю. Сіміон, В.Ф. Мерз-
ляков, А.Ю. Грибків, Т.Н. Обущенко, 
Ф.Н. Філіна, С.І. Церпенто, Н.П. Дроби-
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шевський згодні з класифікацією видів 
витрат, за якими необхідно групувати 
витрати на будівельних підприємствах, 
запропоновані в ДСТУ БД.1.1-1:2013. 

Ще одна група авторів (H.A Казаков, 
С.А. Верещагін, М.В. Тимофєєв), при-
йняті статті витрат (за ДСТУ БД.1.1-
1:2013) змінює з метою задоволення 
потреб податкового обліку, що призво-
дить до невиправданої зміни структури і 
складу статей витрат, і, як наслідок, спо-
творення фінансових результатів діяль-
ності підприємства. 

В.Ф. Мерзляков наводить традиційні 
статті витрат для промислових підпри-
ємств в цілому, а В.Ф. Палій та O.A. Агє-
єва зупиняються на класифікації витрат 
за МСБО (IAS) 11. 

Цікаво зауважити, що угруповання 
витрат на будівельних підприємствах, 
існуюча у Великобританії, значно відріз-
няється від угруповання витрат, запропо-
нованих МСБО 11. Це викликано тим, що 
міжнародні стандарти покликані уніфіку-
вати існуючі види витрат у розрізі статей, 
розподіляючи їх в залежності від впливу 
на конкретні договори, тоді як у Велико-
британії тяжіють до традиційного під-
ходу, що полягає в групуванні витрат за 
елементами. При цьому у Великобританії 
угруповання за статтями здійснюється на 
додатковому аналітичному рівні, оскільки 
для кожного підприємства вона є індиві-
дуальною і розробляється з метою задо-
волення потреб користувачів. 

Необхідно відзначити, що більшість 
проблем обліку господарської діяльності 
будівельних підприємств зводяться до 
проблеми обліку витрат. Тому, багато 
проблем, підняті в даному науковому 
дослідженні, пов'язані саме з організа-
цією обліку витрат. 

Формування ефективної методики 
обліку й аналізу для управління госпо-
дарською діяльністю будівельного під-
приємства неможливе без визначення 
основних проблем сучасної системи 
обліку. Нами була проведена робота з 
оцінки можливості застосування існую-
чих методів на будівельних підприєм-
ствах та аналізу специфічних питань, в 
результаті чого було виділено ряд акту-
альних облікових проблем: 

1. Проблема визначення фінансового 
результату діяльності будівельних під-
приємств. 

Суть даної проблеми полягає в тому, 
що будівельні підприємства (підрядники), 
які здійснюють будівництво об'єктів, як 
правило, зі значною тривалістю вироб-
ничого циклу, іноді не можуть визнавати 
виручку в обліку, оскільки вона відсутня 
у звітному періоді. Відповідно, при від-
сутності виручки підприємство не може 
визнавати витрати і прибуток за укладе-
ними договорами, а керівники підприєм-
ства в поточному режимі не мають мож-
ливості аналізувати фінансовий стан 
для поліпшення ключових показників 
ефективності діяльності підприємства. 

Необхідно відзначити, що проблема 
визначення фінансового результату 
діяльності будівельних підприємств роз-
глянута і вирішена на законодавчому 
рівні. 

Принципи, встановлені МСБО (IAS) 
11 і описані практично більшістю авто-
рів, спрямовані на вирішення даної про-
блеми. 

Положення з обліку договорів буді-
вельного підряду П(С)БО 16 «Витрати», 
П(С)БО 18 «Будівельні конракти» та Між-
народний стандарт IAS 11 носять цілком 
і повністю обліковий характер, оскільки 
описують порядок визнання виручки і 
витрат, а також фінансового результату 
за договорами. Таким чином, вони є базо-
вими документами, що формують пра-
вила обліку господарської діяльності на 
основі основоположних принципів бухгал-
терського обліку, не пов'язаними з оціноч-
ними критеріями, які залежать від пере-
ваги зовнішніх користувачів звітності. 

Основною особливістю договорів 
підряду є те, що дата початку договору 
і дата завершення робіт за договором 
підряду зазвичай відносяться до різних 
звітних періодів. Таким чином, головним 
питанням в обліку договорів підряду є 
розподіл доходів і витрат за договором 
за звітними періодами, в яких проводи-
лися роботи.

Згідно МСБО (IAS) 11 виручка і витрати 
за договором підряду визнаються відпо-
відно як доходи і витрати звітного періоду 
в міру готовності об'єкта. Коли результат 
договору підряду може бути достовірно 
оцінений, доходи і витрати за ним пови-
нні визнаватися як виручка і витрати з 
урахуванням стадії завершеності робіт 
на звітну дату. При використанні способу 
визначення доходів і витрат за вартістю 
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робіт по мірі їх завершення фінансовий 
результат визначається на накопичу-
вальній основі, тобто за кожним звіт-
ним періодом на основі поточних оці-
нок. Зміни в оцінці остаточної виручки 
і витрат визнаються в тому періоді, в 
якому здійснюються зміни. Витрати, здій-
снювані за договором підряду підрядни-
ком і пов'язані з майбутньою діяльністю, 
враховуються як незавершені роботи за 
договором підряду [3]. 

Виходячи з аналізу порівняльної 
характеристики П(С)БО 18 «Будівельні 
конракти» та IAS 11, можна зробити 
висновок, що обидва порівнюваних 
стандарту призначені для вирішення 
проблеми розподілу виручки і витрат за 
звітними періодами, протягом яких про-
водяться роботи. 

Об'єктом обліку є договори підряду, 
які залежно від умов укладених договорів 
або об'єднуються, або підлягають аналізу 
в розрізі об'єктів, що входять у договір. І 
вітчизняна і міжнародна практика зна-
йомі з поняттям договору підряду з фік-
сованою ціною. Другий вид договорів у  
П(С)БО та в IAS називається договір 
«витрати плюс». Необхідно відзначити 
те, що західна система "витрати плюс" 
має на увазі відшкодування підряднику 
замовником відсотка від витрат або фік-
сованої суми, яка розцінюється як при-
буток. Вітчизняна система передбачає 
складання кошторисів в яких також окре-
мим рядком визначаються витрати та 
прибуток, який компенсується підряднику. 

Що стосується визначення складу 
виручки в розглянутих стандартах, то 
обидва стандарти свідчать про те, що 
виручка в договорі будівельного підряду 
величина досить непостійна і залежить 
від безлічі факторів, таких як "відхи-
лення", "претензії" і "заохочувальні пла-
тежі". У міжнародному стандарті зазна-
ченим визначенням дан більш широкий 
опис, ніж в вітчизняному положенні. 

При аналізі рядка "Визначення дохо-
дів та витрат протягом виконання буді-
вельного контракту" можна зробити 
висновок про те, що у міжнародному 
стандарті дана детальна розшифровка 
класифікації витрат, а також окремо вка-
зані витрати, які не підлягають розподілу 
на договір підряду. В IAS зазначено, що 
у разі виникнення доходів від продажу 
надлишків матеріалів з об'єкта (і інших 

аналогічних доходів), такі доходи не 
включаються до загальної суми доходу 
за договором, однак вони можуть змен-
шити прямі витрати, що цілком логічно. 

2. Проблема складності оцінки 
залишків незавершеного виробництва. 
Проблема оцінки незавершеного вироб-
ництва існує на будь-якому промисло-
вому підприємстві. Однак у будівництві 
є два позитивних моменти, які дозволя-
ють вирішити зазначену проблему. Якщо 
вартість виконаних робіт визначається 
на основі одиничних розцінок, то вар-
тість всіх робіт, виконаних до наступ-
ного місяця, підлягають відображенню в 
якості доходів поточного періоду. 

Якщо ж вартість робіт визначається 
виходячи з фіксованої договірної ціни, 
розподіленої за етапами, то сума виручки 
в поточному періоді визначається екс-
пертним методом через визначення 
частки виконаних робіт у загальному 
обсязі робіт за етапом (у вартісному 
вираженні) або частки витрат, що відно-
сяться до поточного періоду, до загаль-
ної суми запланованих витрат. 

При цьому в обох випадках залишки 
незавершеного виробництва підлягають 
закриттю в повному обсязі, тому поняття 
незавершеного виробництва як такого 
взагалі не повинно виникати. Однак, на 
практиці все відбувається трохи інакше. 
Зокрема, виникає питання, а як визна-
чити вартість певного виду робіт в кон-
кретному періоді, за умови, що розцінка 
на даний вид робіт є багатосладовою, а 
в поточному періоді виконана лише час-
тина операцій, що містяться в ній. 

Або ж при фіксованій ціні, якщо 
об'єктом обліку є об'єкт цілком, припус-
тимо будинок, як точно визначити відсо-
ток готовності, якщо певна робота розпо-
чата, але не закінчена. 

3. Складність виявлення відхилень у 
вартості витрачених ресурсів. 

З метою оперативного управління 
витратами будівельного підприємства 
деякими авторами пропонується вико-
ристання методики відображення опе-
рацій за системою «стандарт-костінг», 
яка припускає, що всі ресурси повинні 
нормуватися як за кількісними, так і за 
якісними (вартість) характеристиками. 
Зокрема, автори розглядають матері-
альні цінності виходячи з того, що всі 
придбані матеріали повинні спочатку 
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прийматися до обліку за затвердженими 
обліковими цінами, а потім за фактич-
ними цінами з виявленням відхилень у 
вартості заготівлі матеріалів. 

Проблема полягає в тому, що номен-
клатура споживаних будівельними під-
приємствами ресурсів, зокрема матері-
алів, відрізняється широким розмаїттям, 
тоді як на промислових підприємствах 
вона обмежена. 

4. Проблема визначення джерел 
покриття накладних витрат. Існуючі 
сучасні методики обліку описують два 
можливі джерела покриття накладних 
витрат, а саме виручка чи собівартість. 

Автори М.В. Тімофеева, А.Ю. Грібков, 
С.А. Верещагін, С.І. Церпенто, Г.Ю. Касья-
нова відносять накладні витрати до пері-
одичних витрат, не залежних від обсягу 
виконаних робіт. Тому, на думку даних 
авторів, накладні витрати повинні щомі-
сяця списуватися в цілому по підприєм-
ству за рахунок виручки без віднесення 
їх на собівартість конкретних об'єктів. У 
результаті цього собівартість будівель-
ної продукції, сформована без накладних 
витрат, буде неповною. Даний підхід обу-
мовлений двома причинами. По-перше, 
віднесення накладних витрат на витрати 
поточного періоду дозволяє в коротко-
строковому періоді скоротити податок на 
прибуток. Однак, в довгостроковій пер-
спективі ефект від економії на податку на 
прибуток відсутній. По -друге, інформа-
ція про неповну собівартість і наявність в 
даному випадку маржинального прибутку 
створює хибне уявлення про рентабель-
ність будівельно-монтажних робіт і об'єктів 
в цілому. Однак, договори, укладені на 
основі аналізу тільки прямих витрат, вияв-
ляються неефективними. 

Інша група авторів Р.Ю. Сіміонов, 
І.А. Ліберман, І.С. Степанов, Т.Н. Обу-
щенко, Ф.Н. Філіна, Н.П. Дробишевскій 
вважають, що накладні витрати безпо-
середньо пов'язані з поточною діяль-
ністю будівельного підприємства. Тому 
накладні витрати повинні включатися у 
витрати за договором підряду і покри-
ватися за рахунок коштів замовника, а 
собівартість, сформована в обліку, від-
повідно повинна бути повною. 

5. Проблема створення ефективних 
механізмів управління на основі визна-
чення ключових показників ефективності 
для будівельних підприємств. 

При створенні підприємства її засно-
вники повинні визначити, яким чином 
буде здійснюватися її управління, які цілі 
і завдання ставляться з погляду розви-
тку підприємства. 

Необхідно відзначити, що одним з 
ключових видів витрат підприємства 
є витрати на оплату праці. Крім того, 
завдяки грамотному визначенню частки 
зазначених витрат можна досягти висо-
ких показників рентабельності за раху-
нок підвищення мотивації персоналу.  
У вирішенні даної задачі найбільш ефек-
тивно використання ключових показ-
ників ефективності. Однак, при великій 
популярності ключових показників ефек-
тивності їх застосування у будівництві в 
ув'язці з плановими значеннями витрат 
за об'єктами, а також розробці індивіду-
альних показників для співробітників не 
приділено належної уваги. У той час як 
на промислових підприємствах активно 
впроваджується застосування ключових 
показників, автори, що спеціалізуються 
на аналізі діяльності будівельних під-
приємств, пропонують проводити аналіз 
витрат, основних фондів та інших показ-
ників системи обліку без використання 
передових напрямів аналізу, спрямова-
них на підвищення ефективності діяль-
ності підприємства. 

Розробка ключових показників ефек-
тивності для будівельних підприємств, на 
підставі яких буде виконуватися управ-
ління підприємством, дозволить досягти 
максимального ефекту від витрачених 
ресурсів, зокрема на оплату праці, у 
вигляді зростаючої рентабельності. 

6. Відсутність системного підходу до 
розподілу витрат при формуванні собі-
вартості будівельної продукції за вста-
новленими критеріями.

Витоки даної проблеми полягають у 
необхідності ведення обліку господар-
ської діяльності, при якому буде забез-
печена максимальна прозорість і доступ-
ність інформації. Найбільш ефективним 
представляється внесення вихідних 
даних в систему обліку за наступними 
критеріями в ієрархічній послідовності: 
за будівельними майданчиками або 
договорами (відповідно до вимог  
П(С)БО 18 і МСБО 11), за об'єктами 
калькулювання (будівельними об'єктами 
або етапами робіт), за видами виконува-
них робіт або особам, відповідальних за 
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виробництво робіт, за статтями витрат. 
Необхідність виділення крім будівельних 
майданчиків, етапів робіт зафіксована 
такими авторами як С.А. Верещагін і 
С. Петерсон. Використання даних кри-
теріїв для розподілу витрат при форму-
ванні собівартості будівельної продукції 
необхідно для усунення дублювання 
облікових функцій, тобто виключення 
повторної обробки інформації, і забезпе-
чення системою обліку легкого доступу 
до інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень. 

Однак, при уявній простоті вирішення 
даної проблеми на практиці бухгалтера 
стикаються елементарною відсутністю 
внутрішніх регламентів, що встанов-
люють перелік критеріїв, відповідно до 
якого відбувається розподіл витрат під-
приємства. Крім того, відсутні практика 
використання інструкцій по визначенню 
етапів і видів робіт за об'єктами. 

Без відпрацьованої системи розпо-
ділу витрат система обліку господарської 
діяльності перетворюється на загальний 
«котел», отримання інформації з якого 
стає досить складним завданням. 

Інформація, яка міститься в системі 
обліку, повинна дозволяти проводити 
розрахунки вартості об'єктів-аналогів, 
як цілком, так і за їх окремими елемен-
тами, здійснювати поточний контроль і 
виконувати поетапне коригування нор-
мативних показників витрат при будівни-
цтві об'єктів, виявляти відхилення вели-
чини витрат від нормативних показників 
витрат, а також формувати об'єктивні 
економічні показники для прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на 
підвищення ефективності діяльності під-
приємства. 

7. Спотворення структури собівар-
тості об'єктів при обліку витрат за субпі-
дряднимі організаціями. 

Існує кілька причин, за якими "котло-
вий" (без аналітики) облік витрат за суб-
підрядними організаціями може істотно 
вплинути на спотворення собівартості. 

По-перше, стаття витрат "Субпідрядні 
організації", в порівнянні з традиційними 
статтями витрат, такими як "Матеріальні 
витрати", "Витрати на оплату праці" та 
іншими, є мульти-статтею, витрати за 
якою в свою чергу діляться за традицій-
ними статтями витрат , і яка також міс-
тить прибуток субпідрядних організацій. 

Тому, аналізувати дану статтю витрат 
аналогічно іншим статтям не представ-
ляється можливим. Таким чином, потрі-
бен особливий підхід при аналізі статті 
витрат "Субпідрядні організації". 

По-друге, існують різні види суб-
підрядного співробітництва. В одних 
випадках субпідрядні організації залу-
чаються тільки в якості робочої сили, 
при цьому матеріали поставляються 
генпідрядником, ним же створюються 
умови для виконання робіт, в інших – 
субпідрядні організації виконують ті ж 
види робіт на об'єкті, що і генпідрядник, 
незалежно від того, чиї використову-
ються матеріали. Третій вид субпідряд-
ної співпраці представляє класичний 
субпідряд, коли субпідрядна організація 
повністю самостійно виконує певний вид 
чи етап робіт, закуповуючи матеріали. 
Щоб забезпечити можливість зістав-
лення собівартості етапів (видів робіт) 
за різними об'єктами витрати за залу-
ченими субпідрядними організаціями 
при різних видах субпідрядної співпраці 
мають відображатися в обліку на окре-
мих аналітичних рахунках. 

На сьогоднішній день єдиний меха-
нізм, який пропонують використовувати 
автори-обліковці, при відображенні 
витрат на виробництво субпідрядних 
робіт, це виділення послуг субпідряд-
них організацій на окремому субрахунку 
рахунку 23 "Виробництво" без введення 
додаткової аналітики. 

Однак система обліку повинна забез-
печувати порівнянність вартості різних 
об'єктів, незалежно від того, чи викону-
ються роботи власними силами або із 
залученням субпідрядних організацій. 
При цьому повинен бути забезпечений 
окремий аналітичний облік за видами 
субпідрядної співробітництва, що дозво-
лить використовувати ключові показники 
діяльності підприємства для поточного і 
заключного контролю. 

8. Необхідність прямого розподілу 
окремих видів накладних витрат між 
об'єктами. 

Відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 
«Правила визначення вартості будів-
ництва» витрати на виробництво буді-
вельної продукції поділяються на прямі 
і накладні. 

Останні, в свою чергу, підрозділя-
ються на 4 види: адміністративно-госпо-
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дарські витрати, витрати на обслугову-
вання працівників будівництва, витрати 
на організацію робіт на будівельному 
майданчику та інші накладні витрати. 
Необхідно звернути увагу на те, що такі 
групи накладних витрат, як витрати на 
обслуговування працівників будівни-
цтва і витрати на організацію робіт на 
будівельному майданчику накладними 
можна назвати лише умовно, оскільки з 
достатнім ступенем ймовірності можуть 
бути віднесені на конкретний об'єкт 
будівництва. Точніше було б назвати їх 
умовно прямими витратами по відно-
шенню до об'єкта будівництва. 

Виділення даних видів витрат в 
окрему групу, крім традиційно прямих 
витрат і накладних витрат (тільки адмі-
ністративні витрати та інші накладні 
витрати) дозволить більш точно визна-
чити величину собівартості об'єктів 
будівництва. 

9. Необхідність встановлення єдиної 
бази розподілу накладних витрат для 
будівельних підприємств. 

Що стосується адміністративних 
витрат та інших накладних витрат, 
автори-обліковці підкреслюють, що з 
точки зору законодавства підприємства 
можуть використовувати будь-яку базу 
для розподілу накладних витрат, закрі-
плену в обліковій політиці. Необхідно 
відзначити, що вибір оптимальної бази 
для розподілу накладних витрат, а також 
використання єдиного підходу до визна-
чення бази розподілу накладних витрат 
є важливими аспектами при формуванні 
системи обліку господарської діяльності. 

На сьогоднішній день існують різні 
варіанти вибору бази розподілу наклад-
них витрат, починаючи від прямих 
витрат, доданих витрат, фонду оплати 
праці, суми переробки і закінчуючи вико-
ристанням методу ABC. Однак, досвід 
більшості розвинених країн свідчить про 
те, що найбільш грамотним є розподіл 
накладних витрат пропорційно оплаті 
праці робітників. 

Відсутність, в даний час, однакових 
підходів до розподілу накладних витрат 
при віднесенні їх на собівартість не 
дозволяє створити облікову систему, що 
дозволяє приймати ефективні управлін-
ські рішення, а також ускладнює прове-
дення порівняльного аналізу фактичної 
вартості об'єктів-аналогів і застосування 

сучасних методів управління витратами 
"бенчмаркінг" і TQM. 

10. Необхідність визначення ефек-
тивності роботи допоміжних структурних 
підрозділів. 

Суть проблеми полягає у визначенні 
фактичної собівартості продукції, робіт і 
послуг допоміжних структурних підроз-
ділів для порівняння з нормативними 
(калькуляційними) показниками. Це не 
представляється можливим в резуль-
таті відсутності внутрішніх регламентів 
з формування складу витрат структур-
них підрозділів. Крім того, відсутність 
інформації про фактичні витрати струк-
турних підрозділів, зокрема на експлуа-
тацію машин і механізмів, не дозволяє 
співвіднести їх з нормативними показ-
никами. 

Існуючі методики обліку витрат струк-
турних підрозділів не дозволяють корек-
тно сформувати фінансовий результат 
за об'єктом в цілому, що тягне до спо-
творення даних про структуру витрат 
і рентабельність об'єктів. Наприклад, 
якщо на підприємстві існує транспортна 
дільниця, а машини та механізми вико-
ристовуються на різних об'єктах, то 
може виникнути ситуація, коли витрати 
на ремонт техніки будуть віднесені на 
об'єкт, в період будівництва якого про-
водився ремонт. Однак з економічної 
точки зору необхідність ремонту вини-
кла в результаті зносу техніки при роботі 
на різних об'єктах. При цьому запро-
поновані авторами М.В. Тимофєєвої, 
Ф.Н. Філіної і Н.П. Дробишевський спо-
соби вирішення даної проблеми шляхом 
створення резерву або розподілу витрат 
на ремонт через відкладені витрати 
(згідно МСФО 18) не вирішують повною 
мірою дану проблему. Так якщо ство-
рювати резерви для покриття витрат на 
ремонти техніки, то невиправдано буде 
збільшуватися собівартість поточних 
об'єктів, а якщо розподіляти витрати на 
ремонт шляхом створення відкладених 
витрат, то завищуватиметься собівар-
тість майбутніх об'єктів. Невикориста-
ний резерв при цьому підлягає закриттю 
на фінансові результати всього підпри-
ємства, тоді як завищення собівартості 
буде за конкретним об'єктом. У резуль-
таті сформовані таким засобом дані про 
вартість об'єкта в частині вартості про-
дукції робіт, послуг, структурних підроз-



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

142 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ділів не можуть служити джерелом для 
розрахунків вартості об'єктів-аналогів. 

С. Петерсон відзначає можливість 
віднесення витрат на ремонт машин і 
механізмів, пропорційно годинам, від-
працьованим кожним видом техніки на 
всіх об'єктах за рік, але при цьому не 
пропонує конкретної методики обліку та 
розподілу витрат. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Поява регламентів з фор-
мування складу витрат структурних 

підрозділів дозволить визначати вну-
трішню собівартість продукції, робіт і 
послуг допоміжних структурних підроз-
ділів, оцінювати ефективність їх роботи 
і приймати рішення щодо доцільності їх 
подальшого існування. 

На нашу думку, рішення розглянутих 
проблем на сучасному етапі розвитку 
обліку господарської діяльності необ-
хідно кожному будівельному підприєм-
ству для ефективної роботи та розвитку 
будівельної галузі в цілому.
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Постановка проблемы. Одним из 
факторов развития экономики страны 
является высокоэффективная система 
образования. При этом важным явля-
ется переход к инновационной системе 
образования, которая была бы направ-
лена на расширение содержания подго-
товки будущих специалистов, углубле-
ние практического ориентированности 
их знаний, способствовала формирова-
нию конкретных компетенций, необхо-
димых в реальных условиях предпри-
ятия.

Компетентный подход не противопо-
ставляется традиционному подходу, а 
расширяет содержание подготовки, углу-
бляет знания, их практическую ориентиро-
ванность, и способствует формированию 
конкретных компетенций, востребован-
ных реальными условиями функциониру-
ющего предприятия [1, с. 410].

Подготовка специалиста, который бы 
смог конкурировать в знаниях и умениях 
с опытными кадрами, невозможна без 
всестороннего использования совре-
менных информационных технологий. 



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

144 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Одним из перспективных направлений 
развития высшего профессионального 
экономического образования является 
внедрение в учебный процесс универ-
сальной компьютерной программы «1С: 
Бухгалтерия» из серии «1С: Предпри-
ятие» [2]. 

Современные компьютерные техно-
логии быстро развиваются, постоянно 
меняется нормативная учетная база. 
Поэтому бухгалтерские программные 
средства обновляются практически 
ежемесячно. Именно благодаря компе-
тентностному подходу в учебном про-
цессе студентов специальности «Учет и 
аудит» можно нивелировать некоторое 
отставание методической базы.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Проблемы применения 
компьютерных технологий в учебном 
процессе являются предметом иссле-
дования многих ученых (В. Беспалько, 
Т. Богданова, О. Виштак, Б. Гершун-
ский, И. Захарова, В. Латышев, Г. Сажко, 
И. Синельник, О. Смилянец и другие). 
Эти вопросы исследуются при реше-
нии экономических задач (П. Демидов, 
М. Левочко, Е. Лукаш, К. Пивоваров, 
И. Рыжук, Т. Синица, Н. Юрчук) и при 
ведении бухгалтерского учета (С. Без-
ручук, Н. Колесникова, М. Матюха, 
Е. Орлова, С. Покропивный, М. Скрип-
ник, Л. Сухова). 

Разными учеными рассматриваются 
отдельные аспекты бухгалтерского 
учета. Рыжук И., опираясь на проведен-
ные исследования украинских субъектов 
хозяйствования, подчеркивает, что пода-
вляющее их большинство используют 
программные продукты на базе плат-
формы «1С: Бухгалтерия», причем в 
последние годы наблюдается тенденция 
к переходу их на наиболее современные 
версии программы «1С: Предприятие 
8.2-8.3», которые имеют ряд существен-
ных преимуществ по сравнению с пред-
шествующими [3, с. 3].

Скрипник М., в частности, считает, что 
при изучении учетных дисциплин должны 
преобладать практические занятия, в 
том числе с программными комплек-
сами. Основой проведения практических 
занятий должны стать контрольные при-
меры, включающие основные элементы, 
методы, процедуры и приемы учета. Осо-
бенностью решения ситуационных учет-

ных задач должно стать их решение, как 
в бумажной (традиционной) форме, так и 
при использовании различных программ-
ных продуктов по автоматизации учетной 
работы [4, с. 4].

Вместе с тем наблюдается дефицит 
методологических наработок и мето-
дических разработок по организации 
современного преподавания учетных 
дисциплин. Недостаточно внимания уде-
ляется профессиональным компетент-
ностным навыкам будущих бухгалтеров 
с использованием средств автоматиза-
ции бухгалтерского учета на предпри-
ятиях, в частности пакета прикладных 
программ «1С: Предприятие». Систе-
матизация компетенций учетчиков, 
практически востребованных в их про-
фессиональной деятельности, позволит 
улучшить методическое обеспечение 
учебного процесса и подготовку специ-
алистов в целом.

Постановка задачи. Целью данной 
работы является формулировка про-
фессиональных компетенций, которыми 
овладевают студенты, изучающие учет 
и аудит в Приднепровской государствен-
ной академии строительства и архитек-
туры, при изучении дисциплины «1С: 
Бухгалтерия».

Изложение основного материала 
исследования. Практико-ориентиро-
ванный подход позволяет создать усло-
вия для взаимопроникновения учебной 
и профессиональной деятельности, как 
способа достижения профессиональ-
ной компетентности. Он заключается 
в осуществлении учебного процесса в 
контексте будущей профессиональной 
деятельности посредством воспроиз-
ведения в формах и методах учебной 
деятельности студентов реальных ситу-
аций, решения конкретных профессио-
нальных задач [5, с. 72].

Приобретение студентами ключе-
вых компетенций профессиональной 
деятельности требует формирования 
у них соответствующего понятийного 
аппарата, знание основных принципов 
и методов организации экономической 
деятельности, способности экономи-
ческого (аналитического) мышления, 
готовности к применению знаний и 
навыков в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Важную роль в этом 
играют вопросы организации учебного 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 1 (01) 2016

145БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

процесса, особенно процесса практиче-
ской подготовки студентов, использова-
ние нетрадиционных методов обучения, 
инновационных методик, активное вне-
дрение в учебный процесс информаци-
онных технологий [6, с. 210].

Сегодня на рынке труда наблюда-
ется противоречие: с одной стороны, 
работодатели требуют высококвалифи-
цированных практико-ориентированных 
специалистов, которые способны реа-
лизовывать реальные бизнес-процессы 
средствами современных информаци-
онных технологий, с другой, молодые 
выпускники часто не готовы к практи-
ческой реализации полученных знаний, 
умений и навыков в своей профессио-
нальной деятельности.

Современный бухгалтер должен 
обладать навыками работы в компью-
терной программе «1С: Бухгалтерия». 
Это является обязательным условием 
для принятия на работу. Приднепров-
ская государственная академия стро-
ительства и архитектуры выпускает 
специалистов в области экономики, 
обладающих навыками использования 
программ «1С: Предприятие».

«1С: Предприятие» – это современ-
ная, многофункциональная система, 
предназначенная для автоматиза-
ции различных экономических задач. 
Программные продукты «1С» широко 
используются для автоматизации дея-
тельности предприятий и организаций 
различных сфер [7, с. 158].

На лабораторно-практических заня-
тиях студентами в форме сквозной 
задачи решаются ситуационные задачи. 
Это позволяет имитировать и моде-
лировать процессы, происходящие на 
реальных объектах. Такой подход позво-
ляет формировать у студентов: навыки 
использования информационно-комму-
никационных технологий для совершен-
ствования профессиональной деятель-
ности; коммуникационные способности; 
чувство ответственности за конечный 
результат; навыки профессиональной 
деятельности.

Профессиональные компетенции, 
которые получают студенты после изу-
чения учебной дисциплины – это овла-
дение комплексом умений и навыков по 
ведению учета на предприятии в усло-
виях компьютерной программы «1С: 

Бухгалтерия» 8.2 и предоставление 
знаний по интерпретации полученной 
информации для принятия управленче-
ских решений.

Составляющие этого комплекса сле-
дующие.

– Умение первоначальной настройки 
и использования программы «1С: Бух-
галтерия» на предприятии.

– Умение вводить остатки активов, 
обязательств и капитала по счетам бух-
галтерского учета с указанием аналити-
ческих группировок.

– Умение заполнять первичные 
документы: счета-фактуры, приходные и 
расходные кассовые ордера, платежные 
поручения, банковские выписки, акты на 
ввод в эксплуатацию основных средств, 
нематериальных активов и акты выбы-
тия, приходные и расходные накладные, 
налоговые накладные и др.

– Умение вести складской учет 
товарно-материальных ценностей, их 
перемещение, переоценку и инвентари-
зацию.

– Умение вести учет получения 
товарно-материальных ценностей и услуг, 
их отпуск на производство и реализацию.

– Умение вести учет приобретения, 
введения в эксплуатацию, ремонта и / 
или модернизации, начисления амор-
тизации и списания основных средств 
и нематериальных активов, операций с 
капитальными инвестициями.

– Умение вести учет валютных 
операций (приобретение, реализация 
валюты, другие операции с валютой).

– Умение ведения кадрового учета 
от формирования штатного расписания, 
регистрации кандидатов на прием на 
работу до увольнения.

– Умение ведения регламентиро-
ванного учета расчетов с персоналом 
(учет отработанного времени, расчет 
начисленной заработной платы, посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
отпускных, удержаний из них и начисле-
ний на фонд заработной платы и отра-
жения таких операций в учете).

– Умение сформировать систему 
налогового учета на предприятии.

– Умение заполнять журнал опера-
ций.

– Умение формировать различные 
отчеты по синтетическим и аналитиче-
ским счетам.
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– Умение проводить анализ записей 
на счетах бухгалтерского учета; опреде-
ления первичного документа по сформу-
лированной хозяйственной операции.

– Умение составлять формы финан-
совой отчетности и проводить ее анализ 
с целью принятия взвешенных управ-
ленческих решений [8, с. 27].

В следующей таблице приведен при-
мер структуры компетенций, которыми 
овладевают студенты специальности 
«Учет и аудит» ПГАСА при изучении 
дисциплины «1С: Бухгалтерия» в соот-
ветствии с Национальной рамкой квали-
фикаций высшего образования Украины 
[9, с. 1-3].

Моделирование профессиональной 
деятельности позволяет оценить сте-
пень сформированности практических 
умений и навыков, а их уровень оцени-
вается при текущем и промежуточном 
контроле по учебной дисциплине.

С помощью системы «1С: Предпри-
ятие» появляется возможность повыше-
ния эффективности обучения студентов 
в целом, существенно расширить круго-
зор будущих специалистов, подготовить 
их к непростым требованиям, предъяв-
ляемым сегодняшними реалиями жизни, 
на практике закрепить и углубить зна-
ния, приобретенные в рамках учебных 
дисциплин по анализу данных, органи-
зации учета и аудита, планирования, 
управления предприятием.

В целом, изучение программного 
комплекса «1С: Предприятие» ориенти-
ровано на управление производством, 
планирование и расчет себестоимости 
продукции, поддержку задач различ-
ных систем налогообложения, кадро-
вый учет, автоматизацию начисления и 

выплаты зарплаты, исчисления регла-
ментированных законодательством 
налогов и взносов, формирование цено-
вой политики, управление оптовой и 
розничной торговлей, взаиморасчетами 
с гражданами и бизнесом, планиро-
вание поставок и денежных расходов, 
формирование бюджета, контроль пла-
новых и фактических данных бюджета, 
определение финансовых результатов, 
подготовку регламентированной отчет-
ности по национальным и международ-
ным стандартам.

Выводы. В работе отражены неко-
торые вопросы формирования практи-
ческих компетенций специалистов по 
учету и аудиту при изучении дисциплины 
«1С: Бухгалтерия». Исследование учеб-
ного процесса в ПГАСА позволило про-
анализировать и систематизировать их 
профессиональные компетенции. Осво-
ение новейших возможностей совре-
менных систем обработки учетно-анали-
тической информации на базе программ 
«1С: Предприятие» и практики их при-
менения при решении актуальных эко-
номических и управленческих задач 
предприятия, позволяет формировать 
у студентов профессиональные компе-
тенции с применением современных 
информационных технологий и подгото-
вить высококвалифицированных специ-
алистов, которые будут конкурентоспо-
собными на рынке труда.

Практическое значение полученных 
результатов заключается в прикладной 
направленности теоретико-методоло-
гических положений, рекомендаций по 
формированию практических компетен-
ций специалистов по учету и аудиту при 
изучении дисциплины «1С: Бухгалтерия».
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