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За умов розвитку ринкових відносин діяльність суб’єктів 
господарювання потребує не лише забезпечення їх функціону-
вання, але й розробки такої системи управління підприємством при 
якій зміна чинників навколишнього середовища суттєво не впли-
вала на господарську діяльність суб’єкта господарювання. 

Проблема організації ефективного управління конкурент-
ним потенціалом є однією з найважливіших проблем удоскона-
лення механізму управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства, особливо під час входження України в систему міжнарод-
ної конкуренції. Економічні процеси здійснюють вплив на діяль-
ність усіх суб’єктів господарювання, зокрема, на промислові під-
приємства. Існуюче законодавство України надало економічним 
господарським суб’єктам більше прав та свобод. Однак, не всі віт-
чизняні промислові підприємства придатні до формування ефек-
тивного конкурентного потенціалу та ведення конкурентної боротьби.  

За таких умов, для кожного промислового підприємства 
виникає необхідність розробки та формування власного конкурент-
ного потенціалу, а також вдосконалення шляхів його підвищення, 
тому питання щодо оцінки та реалізації стратегії підвищення рівня 
конкурентоспроможності промислового підприємства можна вва-
жати актуальними та своєчасними.  

Недостатня увага до ролі і місця конкурентного потенціалу 
та економічної безпеки в системі управління підприємствами при-
зводить до неадекватної реакції окремих підприємств на небезпеки 
та загрози, що виникають у сучасному економічному середовищі, і, 
як наслідок, окремі їх рішення виявляються помилковими, особ-
ливо щодо адаптації до екзо-ендогенного середовища, викорис-
тання технологій поведінки у нестандартних ситуаціях, реакції на 
фактори впливу тощо. Все це сприяє виникненню значних загроз у 
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діяльності підприємств, обмеженості їх мобільності і втраті потен-
ціальних можливостей. І особливо це позначається на формуванні й 
розвитку ринку машинобудівної продукції, структурних перетворен-
нях у цій галузі, членстві України у СОТ та перспективах вступу до 
ЄС в умовах конкурентної боротьби. 

Причин депресивного розвитку вітчизняних виробників ба-
гато, але головні з них криються в інерції структури виробництва, 
що склалася, його технологічній відсталості й фізичному зносі 
основних фондів, у відсутності пріоритетів державної науково-
промислової політики. Таке становище викликає певну небезпеку 
як для економіки в цілому, так і для потенціалу кожного кон-
кретного підприємства. Адже промислове підприємство виконує не 
тільки виробничу функцію, але й дає кошти для існування багатьох 
людей, пов’язаних з ним, тобто несе певне соціальне навантаження 
і відповідальність. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, 
коли посилюється роль споживачів, зростає ризик і невизначеність 
умов функціонування підприємств, збільшується ступінь залеж-
ності від маркетингового середовища, посилюється конкурентна 
боротьба за ринки збуту товарів, особливу актуальність набуває 
проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємств. 

Щоб сьогодні успішно діяти на ринку, організаціям мало 
володіти матеріально-фінансовими ресурсами. На перший план 
виходять внутрішні можливості організації. Фірми звертають свої 
погляди не на вивчення конкурентів, клієнтів, посередників, по-
стачальників або оточуюче середовище, а на самих себе, свої внут-
рішні можливості, які унікальні і властиві тільки її, що і визначає 
наявність конкурентної переваги. Таким чином, пошук конкурентної 
переваги при широкій доступності ринків матеріальних ресурсів 
зводиться до володіння інформацією і знаннями. 

З огляду на це, динамічне відродження машинобудівного 
комплексу є необхідною передумовою стійкого економічного зрос-
тання країни, подолання технологічного відставання та створення 
належних передумов інтеграції України у сучасну світогосподар-
ську систему. 

У цьому контексті особливої актуальності для України на-
буває проблема створення дієвих механізмів щодо підвищення конку-
рентного потенціалу економічної безпеки машинобудівних підпри-
ємств країни. Ефективність функціонування промислового підпри-
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ємства, особливо за умов нестабільної економіки, значною мірою 
визначається надійністю системи управління економічною безпе-
кою промислового підприємства. Тому дослідження цієї проблеми 
є важливим та актуальним. 

Управління розвитком економічного потенціалу сучасного 
підприємства, діючого в конкурентному середовищі повинно ґрун-
туватися на об’єктивній інформації про його стан. Крім того, слід 
мати на увазі, що стан економічного потенціалу багато в чому ви-
значається якісним станом усього об’єкта управління підприємством. 

Дослідженням проблем підвищення конкурентного потен-
ціалу та економічної безпеки держави і підприємства займалися 
наступні вчені: Ареф’єва О., Балабанова Л., Балабаниць А., Бінько І., 
Войнаренко М., Геєць В., Градов П., Духов В., Дубенко О., Єрмо-
шенко М., Жаліло Я., Загорна М., Йеннер Т., Кирчата І., Клейнер Г., 
Кузенко Т., Лапін Є., Микитенко В., Мунтіян В., Нижник, Огарок Л., 
Отенко І., Олексюк О., Пастернак-Таранушенко Г., Підсмашна І., 
Попов Є., Покропивний С., Полушкін О., Реверчук Н., Ревуцький Д., 
Рєпіна І., Соснін А., Сухорукова Т., Шлемко В. та ін. 

Практичне значення описаних у монографії наукових ре-
зультатів полягає у розробці науково-методичних рекомендацій 
щодо основних складових економічних механізмів забезпечення під-
вищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки шляхом 
розробки механізму адаптації підприємств до кризових умов гло-
балізаційних викликів, розробки і застосування механізму підви-
щення фінансової конкурентоспроможності, оцінки результатив-
ності та мотивації персоналу в системі підвищення трудового по-
тенціалу підприємства, розробки шляхів та підходів щодо інно-
ваційного управління ЗЕД підприємства в системі митно-тариф-
ного регулювання та підвищення експортного потенціалу підпри-
ємства, оптимізації структури капіталу і управління ресурсами в 
системі фінансової безпеки підприємства, визначення напрямів 
розвитку регіонального ринку праці у забезпеченні економічної 
безпеки України.  

У монографії виконано ретельний відбір і систематизовано 
величезний за обсягом статистичний і фактичний матеріал, що 
характеризує стан соціально-економічних процесів економіки про-
мислових підприємств. При цьому широко використаний метод ста-
тистичних порівнянь динамічних процесів у діяльності промис-
лових підприємств, що дало можливість визначити й проаналі-
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зувати сучасні тенденції їх економічного розвитку і, як результат, 
визначити шляхи та методи підвищення конкурентного потенціалу 
та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку 
глобалізаційних процесів.  

Наукові положення, висвітлені у монографії, ілюстровано 
фактичним матеріалом і результатами дослідження методологічних 
проблем підвищення конкурентного потенціалі та економічної 
безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізацій-
них процесів. На основі одержаних результатів наукового аналізу 
дослідження проблеми, обґрунтовуються висновки і напрями вдос-
коналення методичних підходів щодо підвищення конкурентного 
потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за 
умов розвитку глобалізаційних процесів. 

Видання, окрім загальноприйнятих методів дослідження, 
містить графічні методи подання теоретичних, організаційних і 
методологічних положень підвищення конкурентного потенціалу 
та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку 
глобалізаційних процесів, що дає можливість наочно відображати 
ці процеси і сприймати структурно їх системність.  

За інформаційну базу в роботі використані статистичні та 
аналітичні дані промислових підприємств, законодавчі та норма-
тивні документи України з питань управління підприємствами, 
авторські результати досліджень за держбюджетною науковою те-
мою (ДР 0112U002248) “Підвищення конкурентного потенціалу в 
системі ефективного управління промисловими підприємствами”, 
що виконується науковцями Хмельницького національного уні-
верситету. 
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1.1. Складові елементи економічного механізму  
адаптації підприємства до кризових умов 

 
У кризових умовах механізм функціонування підприємства 

повинен забезпечувати адаптацію всіх його сфер до складних умов 
функціонування. Таке завдання повинно покладатись на економіч-
ний механізм адаптації підприємства за умов кризи. На основі 
аналізу наукових праць, що розкривають змістовність поняття “ме-
ханізм”, виділяють два аспекти: 

– внутрішній пристрій економічної системи, який є її ру-
шійною силою; 

– сукупність станів і процесів які формують у сукупності 
вид управління підприємством.  

Схематично загальна структура економічного механізму 
представлена на рис. 1.1. 

Економічна складова механізму адаптації до кризових умов 
спрямована на забезпечення ефективності реалізації адаптаційних 
заходів. Об’єктом адаптації економічного механізму виступає сфера 
діяльності підприємства у роботі якої проявились негативні впливи 
кризових умов. Економічний механізм адаптації підприємства до 
кризових умов розглядається як сукупність економічних засобів 
(способів, методів, важелів, нормативів, показників), застосування 
яких сприяє досягненню цілей підприємства в умовах кризи, шля-
хом адаптації внутрішнього середовища підприємства (фінансової, 
виробничої, організаційної, управлінської сфер).  

На наш погляд, економічний механізм адаптації підпри-
ємства до кризових умов – це комплекс дій щодо застосування ор-
ганізаційно-економічних способів і методів пристосування, які за 
рахунок внутрішнього потенціалу підприємства забезпечують ста-
більне функціонування в умовах кризи. 
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Рис. 1.1. Загальна структура економічного механізму 
 

Розробляючи економічний механізм адаптації підприємства 
до кризових умов необхідно визначитись з: 

− науковими підходами, що будуть застосовуватись на під-
приємстві у процесі адаптації; 

− методами (систематизована сукупність кроків, які по-
трібно здійснити для виконання певної задачі чи досягнення мети), 
які забезпечать пристосування підприємства до кризових умов; 

− принципами яких повинні дотримуватись суб’єкти адап-
тації (керівники, власники, фахові спеціалісти); 

− функціями, які повинен виконувати економічний меха-
нізм адаптації; 

− очікуваними результатами, які повинні бути отриманні на 
підприємстві при реалізації економічного механізму адаптації до 
кризових умов. 

В основі формування економічного механізму адаптації до 
кризових умов мають бути покладені такі наукові підходи як: 

− системний, який забезпечує цілісність механізму як сис-
теми з визначеною структурою (цілі, ресурси, засоби, процеси, спо-
соби) складові якої є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Відпо-
відно до цього підходу підприємство розглядається як система з 
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визначеною структурою і взаємодіючими елементами, що обумов-
лює паралельні зміни в їх роботі враховуючи активну взаємодію із 
зовнішнім середовищем і визначає важливість забезпечення адап-
тивності підприємства. Підприємство розглядається як система, про-
цеси якої повинні бути керованими, а ефективне функціонування 
забезпечується механізмами адаптації, які передбачають самоорга-
нізацію, автоматичне реагування на зміни зовнішнього середовища, 
саморозвиток. Дотримання цього наукового підходу в кризових 
умовах забезпечує виявлення кризових проявів у всіх сферах діяль-
ності підприємства; 

− ситуаційний, який забезпечує безперервні дослідження 
зовнішнього середовища, а саме кризових умов, до яких має при-
стосовуватись підприємство використовуючи специфічні засоби, які 
забезпечують адаптацію до конкретних зовнішніх змін. Оскільки під-
приємство і умови функціонування розвиваються постійно, вини-
кає необхідність робити певний часовий зріз для виявлення переваг 
і недоліків у роботі підприємства, з метою виявлення певних законо-
мірностей і визначення характеру поведінки підприємства у відпо-
відній ситуації. Кризові умови створюють ситуацію в якій підпри-
ємство повинно не лише функціонувати, а лей долати негативні 
впливи зовнішнього середовища, застосовуючи специфічні засоби і 
методи управління. На початкову етапі підприємство повинно забез-
печити стабільне функціонування у кризових умовах, а потім вишу-
кувати можливості забезпечення розвитку. Визначення характерних 
ознак кризових умов забезпечує використання ситуаційного підходу; 

− комплексний, який забезпечує інтеграцію економічних ін-
тересів підприємства та його контрагентів в умовах кризи, формує 
механізм узгодження їх інтересів та визначає рівень допустимих 
протиріч. Цей підхід не часто використовується вітчизняними під-
приємства, це в свою чергу лише погіршує умови функціонування. 
В умовах кризи, коли всі суб’єкти господарювання знаходяться в 
складних умовах, дотримання цього принципу підвищить рівень 
етики введення господарських операцій і забезпечить ділову ре-
путацію підприємства; 

− процесcний, який забезпечує безперервність застосування 
адаптаційних заходів на підприємствах в умовах кризи. Цей підхід 
розглядає економічний механізм адаптації як тривалий процес, при 
цьому необхідно визначати етапи його формування і реалізації, роз-
робку послідовних взаємозалежних дій щодо всіх функцій управ-
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ління. Дотримання цього підходу формує цілісну систему управ-
ління спрямовану на впровадження економічного механізму адап-
тації до умов кризи. Слід зазначити, використання одного підходу 
не виключає застосування іншого, а навпаки передбачає комп-
лексне взаємоузгоджене використання зазначених вище підходів і 
методів управління, оскільки кожен з них висвітлює окремий ас-
пект управління і не охоплює діяльність підприємств а в цілому. 
Розглянуті підходи повинні застосовуватись при адаптації під-
приємства до умов кризи одночасно, доповнюючи один одного, з 
метою отримання найбільшого ефекту адаптації. 

Економічний механізм адаптації підприємства до кризових 
умов, на нашу думку, передбачає використання таких методів управ-
ління: аналіз, оцінювання, прогнозування, реагування, контроль. 
Взаємодію методів управління в економічному механізмі адаптації 
підприємства до кризових умов відображено на рис. 1.2. 

Аналіз, закладає інформаційний фундамент для подаль-
шого виявлення можливих проявів кризових умов та вибору адек-
ватних адаптаційних засобів, які будуть використанні в процесі 
реалізації економічного механізму адаптації підприємства до кри-
зових умов. Аналіз як метод управління в структурі економічного 
механізму адаптації підприємства до кризових умов охоплює, по-
передній моніторинг, вивчення зовнішнього і внутрішнього сере-
довище підприємства, визначення можливої загрози негативних 
змін у діяльності підприємства. Попередній моніторинг, на наш 
погляд, виявляє зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищах. 
Характер і наслідки яких визначається вже безпосередньо при 
подальшому аналізі відповідних сфер. 

Аналіз зовнішнього середовища передбачає виявлення на-
явних і прихованих загроз, що виникають в результаті змін еко-
номічних, політичних, соціальних, фінансових, міжнародних умов 
функціонування підприємства.  

Слід відмітити, що для досліджуваних підприємств важ-
ливо здійснювати аналіз таких аспектів зовнішнього середовища 
як: стан грошово-кредитного ринку (вартість кредитних ресурсів та 
умови їх залучення, рівень інфляції, зміна курсів валют, інвести-
ційна привабливість галузі і регіону), система оподаткування, рі-
вень платоспроможності споживачів продукції, загальноекономічні 
тенденції розвитку економіки, споживчу і цінову кон’юнктуру, по-
літичні пріоритети владних структур, надійність і платоспромож-
ність контрагентів.  
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Рис. 1.2. Взаємодія методів управління  
в економічному механізмі адаптації підприємства до кризових умов  
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Аналіз внутрішнього середовища передбачає виявлення 
слабких сторін у діяльності підприємства, визначення тих сфер під-
приємства де найбільш вірогідно проявить негативних вплив 
кризових умов та визначення рівня спроможності підприємства 
подолати негативні впливи зовнішнього середовища і здійснювати 
діяльність в кризових умовах (рівень забезпечення підприємства 
обіговими коштами, умови залучення інвестицій, попит на про-
дукцію, ціновий запас, залежність від імпортованої сировини чи 
вітчизняних постачальників, ринок збуту продукції та можливості 
його розширення).  

Крім того аналіз передбачає попереднє виявлення харак-
теру прояву кризових умов та їх впливу на діяльність підприємства, 
реалізація економічного механізму адаптації буде доцільна лише 
при виявленні явного негативного впливу кризових умов на діяль-
ність підприємства. 

Оцінювання, як метод управління економічним механізмом 
адаптації до кризових умов включає: виявлення і систематизацію 
небезпек у процесі функціонування підприємства, ранжування не-
безпек за рівнем їх негативного впливу і масштабам охоплення 
сфер діяльності підприємства, визначення попередніх масштабів 
збитків підприємства і доцільності реалізації адаптаційних заходів. 
При визначенні джерела кризових умов функціонування підпри-
ємства необхідно оцінити характер їх вплив і масштабність по-
ширення на всі сфери діяльності підприємства.  

Систематизувавши всі можливі негативні прояви кризових 
умов функціонування необхідно їх проранжувати за рівнем нега-
тивного впливу на діяльність підприємства. Рівень негативного 
впливу, на нашу думку, визначається розміром можливих збитків 
підприємства, тому на цьому етапі необхідно приблизно оцінити 
попередні (миттєві) та майбутні збитки кризових умов. Миттєві 
збитки для досліджуваних підприємств можуть виникати у ре-
зультаті зміни курсів валют, підвищенні вартості кредитних ре-
сурсів, втраті обсягів реалізації готової продукції і цінового запасу, 
підвищенні вартості сировинних ресурсів. Майбутні збитки є мож-
ливими але необов’язковими, вони можуть охопити втрати від 
зміни інвестиційної привабливості, втрати від розірвання ділових 
угод в кризових умовах, втрати в результаті зменшення платоспро-
можності споживачів, втрати від зменшення попиту на продукцію.  

Залежно від розмірів можливих збитків підприємства, визна-
чається доцільність застосування адаптаційних заходів. Доцільним 
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застосування адаптаційних заходів, на нашу думку, є в умовах коли 
можливі збитки підприємства в кризових умовах перевищують вар-
тість реалізації адаптаційних заходів. Оцінювання доцільності за-
стосування адаптаційних заходів є необхідною умовою раціональ-
ного використання ресурсів підприємства в кризових умовах. 

Прогнозування як один з видів довгострокового плану-
вання на основі перших проявів кризових умов передбачає: моде-
лювання розвитку кризових умов функціонування та наслідків 
кризи у діяльності підприємства, прогнозування обсягів збитків 
впродовж кризи і після неї, визначення необхідного ефективного 
періоду адаптації підприємства до конкретних кризових умов.  

На наш погляд, моделювання розвитку кризових умов вклю-
чає визначення сфер поширення криз на підприємстві, час і харак-
тер їх прояву. На основі цього необхідно змоделювати їх наслідки 
прояву для підприємства та спрогнозувати масштаби збитків впро-
довж кризових умов та після них. Також прогнозування повинно 
застосовуватись для визначити ефективного періоду адаптації.  

Період адаптації охоплює час застосування адаптаційних 
заходів, а ефективний період адаптації – це час впродовж якого 
реалізація адаптаційних заходів буде доцільна і корисна для під-
приємства. Перевищення строків реалізації адаптаційних заходів та 
розтягування процесів реалізації економічного механізму адаптації 
до кризових умов у часі може зменшити їх ефективність, і навіть 
призвести до додаткових збитків підприємства. Крім того фактор 
часу при адаптації необхідно враховувати, оскільки в умовах за-
тяжної кризи початкові адаптаційні заходи можуть бути згодом 
неефективні, і їх необхідно замінити іншими, залежно від розвитку 
і поширення кризових умов. 

Реагування, як метод управління економічним механізмом 
адаптації підприємства до кризових умов включає: визначення 
вражених кризою сфер діяльності, тобто об’єктів адаптаційного 
впливу; вибір необхідно і доцільного виду адаптації; відповідно до 
виду адаптації визначення адаптаційних засобів та їх реалізація в 
діяльності підприємства. Визначення вражених кризою сфер діяль-
ності, на наш погляд, це виділення конкретних об’єктів адаптацій-
ного впливу.  

Об’єкт адаптаційного впливу – це сфера діяльності підпри-
ємства яка зазнала змін під впливом кризових умов функціону-
вання, які негативно вплинули на діяльність підприємства і потре-
бує трансформації, шляхом застосування адаптаційних заходів.  
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Залежно від виду криз які виявленні в діяльності підпри-
ємства керівництво повинно визначити вид адаптації, які необхідно 
застосовувати при реалізації економічного механізму адаптації під-
приємства до кризових умов. При цьому необхідно враховувати: 
ступінь враження сфер діяльності кризовими умовами, масштаби їх 
поширення, тривалість прояву негативних впливів кризових умов. 
Вибір адаптаційних заходів залежить, на наш погляд, від виду 
адаптації, об’єкта адаптації і виду криз.  

Адаптаційні заходи, на нашу думку – це сукупність інст-
рументів, які застосовуються для трансформації об’єкта адаптацій-
ного впливу у визначеному напрямі, з метою забезпечення нор-
мального функціонування підприємства в кризових умовах. У ході 
дослідження визначенні такі адаптаційні заходи підприємства в 
кризових умовах, як: ухиляння, локалізації, дисипації, компенсації.  

Ухиляння, використовується з метою зниження ризиків діяль-
ності підприємства і передбачає тимчасову відмову від реалізації 
ризикованих бізнес-проектів, укладання угод з ненадійними чи 
новими партнерами. В умовах кризи значимість використання цього 
адаптаційного заходу зростає, оскільки вірогідність їх негативного 
прояву в різних сферах діяльності підприємства є вищою. Даний 
адаптаційний захід повинен застосовуватись при виявленні кризо-
вих проявів у зовнішньому середовищі підприємства. 

Дисипація, використовується для розподілу негативних проя-
вів кризових умов між діловими партнерами в процесі їх спів-
робітництва, шляхом інтеграції економічних інтересів. У кризових 
умовах, на наш погляд, цей адаптаційний захід реалізується шля-
хом доповнення окремими пунктами ділових угод, які підвищують 
відповідальність сторін щодо виконання ними своїх зобов’язань і 
дозволяють розподілити можливі збитки між контрагентами. Крім 
того, в процесі діяльності підприємство може об’єднувати свої ре-
сурси, комерційні можливості, виробничі потужності, ринки збуту 
з іншими учасниками ринку з метою зниження загальних витрат 
підприємства і підвищення ділової активності. Цей адаптаційний 
захід, як і попередній, повинен застосовуватись при виявленні кри-
зових проявів у зовнішньому середовищі підприємства. 

Локалізація як адаптаційний захід, використовується з ме-
тою недопущення неконтрольованого поширення негативних проя-
вів зовнішнього середовища на сфери діяльності підприємства. Фа-
хові спеціалісти виявивши негативні прояви кризових умов в діяль-
ності підприємства повинні їх обмежити і не допускати їх поширення.  
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Використання цього адаптаційного заходу дасть змогу змен-
шити негативний вплив кризових умов на діяльність підприємства і 
рівень враження підприємства кризовими умовами. Цей адапта-
ційний захід повинен застосовуватись при виявленні кризових про-
явів у внутрішньому середовищі підприємства. 

Компенсація, використовується з метою створення резервів 
підприємства, формування альтернативних сировинних і збутових 
ринків, освоєння нових видів діяльності та їх диверсифікації, онов-
лення асортименту продукції у відповідності до новітніх технічних 
тенденцій та трансформації ринкового попиту. 

В кризових умовах значимість цього методу управління 
зростає в наслідок непередбачених змін на ринку, змін рівня ку-
півельної спроможності та ін. Використання даного адаптаційного 
заходу дозволить підприємству за рахунок ринкових альтернатив 
компенсувати можливі збитки спричинені кризовими умовами. 
Вчасне застосування цього адаптаційного заходу забезпечується 
прогнозуванням змін у зовнішньому середовищі підприємства.  

Контроль, як методу правління при формуванні і реалізації 
економічного механізму адаптації передбачає: перевірку правиль-
ності застосування адаптаційних заходів, визначення рівня дієвості 
адаптаційних заходів, визначення необхідності адаптаційних корек-
цій, визначення результату адаптації.  

Контроль повинен здійснюватись у процесі реалізації еко-
номічного механізму адаптації підприємства так і по завершенню 
цього процесу. Перевірка правильності застосування адаптаційних 
заходів здійснюється шляхом визначення їх відповідності зміна 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Поточний контроль спря-
мований на визначення дієвості адаптаційних заходів, виявлення 
помилок і суперечностей у процесі реалізації механізму адаптації 
для можливості оперативного їх усунення.  

Дієвість реалізації економічного механізму адаптації при 
поточному контролі визначається виявленням позитивних зрушень 
у діяльності підприємствах в кризових умовах. При відсутності 
позитивних зрушень визначається необхідність адаптаційних ко-
рекцій, які можуть передбачати зміну виду адаптації та відповідно 
до адаптаційних засобів. 

На завершальному етапі реалізації економічного механізму 
адаптації визначається ефективність і доцільність застосування 
адаптаційних заходів, шляхом розрахунку адаптаційного ефекту. 
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Кінцевий контроль визначає відповідність отриманих результатів 
адаптації цілям адаптації. 

При формуванні економічного механізму адаптації підпри-
ємства до кризових умов необхідно дотримуватись таких правил 
управлінської поведінки (принципів): 

− наукової обґрунтованості. Передбачає обґрунтоване і від-
повідне застосування наукових підходів і методів в процесі форму-
вання та реалізації економічного механізму адаптації підприємства 
до кризових умов. Дотримання цього принципу забезпечується ви-
соким рівнем фахової підготовки спеціалістів, що прийматимуть 
участь у розробці та реалізації економічного механізму адаптації; 

− гнучкості. Передбачає здійснення швидких трансформа-
цій на підприємстві в кризових умовах, на основі постійного мо-
ніторингу зовнішніх змін і визначення характеру їх впливу на 
діяльність підприємства. Реалізація цього принципу забезпечується 
наявністю певних матеріальних, виробничих і ринкових резервів на 
підприємстві, використання сучасних стилів управління, які сприя-
ють ініціативності фахових спеціалістів; 

− альтернативності. Забезпечує можливість використання різ-
них засобів адаптації залежно від змін зовнішнього середовища, 
потенціалу і можливостей підприємства. Цей принцип реалізується 
шляхом використання альтернативних інструментів виявлення кри-
зових явищ в діяльності підприємств, використання різних способів 
оцінки їх впливу, розробки альтернативних сценаріїв розвитку 
кризових явищ як у зовнішньому так і внутрішньому середовищі 
підприємства, підготовка альтернативних адаптаційних заходів які 
компенсують дію один одного за рахунок різних джерел і ресурсів; 

− раціональності (ефективності). Передбачає отримання мак-
симального адаптаційного ефекту при реалізації механізму адаптації з 
мінімальними витратами. Дотримання принципу реалізується, шля-
хом здійснення поточного контролю за процесом адаптації під-
приємства та визначення доцільності застосування адаптаційних 
засобів. Його дотримання є вкрай важливим в кризових умовах при 
дефіциті різного роду ресурсів; 

− послідовності. Забезпечує логічне застосування засобів 
адаптації та поступову реалізацію механізму адаптації за умов го-
товності всіх задіяних в цьому процесі підрозділів підприємства. 
Принцип передбачає обґрунтоване адаптивне управління, засто-
сування яких є доцільним; 
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− самоорганізації. Забезпечує прийняття нестандартних іні-
ціатив учасниками (суб’єктами), спрямованих на покращення ре-
зультату реалізації економічного механізму адаптації підприємства; 

− сумісності. Забезпечує відповідність адаптаційних заходів 
між собою у різних сферах підприємства і у часі, адаптаційні за-
ходи мають доповнювати дію один одного, бути взаємно компен-
сованими. Суперечності і невідповідності між адаптаційними засо-
бами призводять до безрезультативності їх використання; 

− керованості. Забезпечує постійне коригування процесів 
адаптації та можливість визначення їх доцільності в конкретних 
умовах. Економічний механізм адаптації повинен реалізовуватись 
під керівництвом відповідальних кваліфікованих осіб, які б забез-
печували відповідність перебудови внутрішнього середовища під-
приємства кризовим умова функціонування; 

− випередження (упередження). Забезпечує використання адап-
таційних заходів які б запобігали виникненню кризових наслідків 
на підприємстві і нейтралізували негативний зовнішній вплив кри-
зових умов. Дотримання цього принципу забезпечується прогно-
зуванням трансформацій умов функціонування підприємства; 

− часового обмеження. Забезпечує вчасне використання за-
собів адаптації з врахуванням часового лагу впливу зовнішніх кри-
зових умов, їх прояву та виявлення негативних наслідків. Затяжні 
адаптаційні заходи в кризових умовах знижують ефективність їх 
застосування і призводять до невідповідності реагування на зміни 
кризових умов; 

− каталізатора. Спрямовує управлінські зусилля на вияв-
лення першопричини кризових проявів на підприємстві та їх усу-
нення посилюючи рівень ефективності управління підприємством; 

− реалістичності. Забезпечує проведення адекватної оцінки 
впливу зовнішніх кризових умов на діяльність підприємства та його 
можливості запобігти, нейтралізувати чи функціонувати в таких 
умовах, виявляє реальні можливості підприємства адаптуватись до 
кризових умов та визначає доцільність застосування економічного 
механізму адаптації до кризових умов; 

− диференційованої мотивації. Передбачає визначення інте-
ресів суб’єктів адаптаційного управління для забезпечення висо-
кого рівня зацікавленості кожного члена трудового колективу ре-
зультатами реалізації економічного механізму адаптації до кризо-
вих умов та отримання найбільшого ефекту для підприємства. 
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Дотримування розглянутих принципів у процесі формування 
і реалізації економічного механізму адаптації підприємства до кри-
зових умов підвищить ефективність вживаних адаптаційних заходів. 

Економічний механізм адаптації підприємства до кризових 
умов призначений для виконання таких функцій: 

− організаційну – налагодження стійких взаємовідносин 
між підрозділами підприємства, які б забезпечували швидкий обмін 
інформацією щодо змін у роботі в кризових умовах і синхронно 
впроваджували економічний механізм адаптації; 

− прогнозуючу – прорахунок прояву можливих кризових 
явищ у зовнішньому середовищі та вірогідність їх негативного впливу 
на діяльність підприємства в цілому та окремі його підрозділи; 

− попереджувальну – забезпечення завчасного виявлення 
негативних змін зовнішнього середовища і передбачення можливих 
негативних впливів на діяльність підприємства; 

− компенсаційну – формування альтернативних ресурсних 
резервів для нейтралізації можливих негативних змін у діяльності 
підприємства в кризових умовах; 

− координаційну –узгодження дій усіх підрозділів підпри-
ємства в процесі формування і реалізації економічного механізму 
адаптації підприємства до кризових умов; 

− стимулюючу – формування на підприємстві всеохоплю-
ючої системи мотивації, спрямованої на зацікавлення персоналу 
різних рівнів швидко подолати негативні наслідки кризових умов 
на підприємстві; 

− контрольну – виявлення невідповідності отриманих поточ-
них і кінцевих результатів, корегувати способи і засоби реалізації 
економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов; 

− інформаційну – здійснення постійного моніторингу змін зов-
нішнього середовища, забезпечення адаптаційних процесів необ-
хідною інформацією. 

Дія економічного механізму адаптації підприємств до зов-
нішнього середовища передбачає застосування певних груп важе-
лів, які є рушійною силою механізму: 

− соціальна. Забезпечує готовність трудового колективу до 
впровадження заходів адаптації, спрямовує дію адептаційних 
заходів на збереження досягнутих соціальних гарантій працівників 
у кризових умовах, недопущення скорочення робочих місць і по-
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гіршення умов праці, створення ефективної системи стимулювання 
на підприємстві; 

− фінансова. Забезпечує впровадження економічного меха-
нізму адаптації необхідними фінансовими ресурсами, шляхом за-
стосування інноваційних фінансових інструментів та альтернатив-
них джерел фінансування, виявляє майбутні фінансові потреби, оп-
тимізує рух грошових ресурсів на підприємстві, реструктуризує 
борги; 

− економічна. Забезпечує ефективну діяльність підпри-
ємства в кризових умовах шляхом оптимізації виробничої про-
грами, цінової політики, структури витрат, оборотних та необорот-
них засобів підприємства; 

− правова. Забезпечує правовий захист при виникненні 
необхідності та юридичну підтримку в процесі функціонування під-
приємства у кризових умовах; 

− організаційна. Визначає можливість реалізації необхідних 
адаптаційних заходів і наявність відповідних ресурсів на підпри-
ємстві, повноваження права та обов’язки кожного суб’єкта адап-
таційного управління; 

− управлінська. Забезпечує застосування в процесі управ-
ління доцільних стилів, методів і форм управління підприємством; 

− техніко-технологічна. Забезпечує модернізацію, оновлення 
виробничих фондів, впровадження техніко-технологічних інно-
вацій в діяльність підприємства з метою подолання кризових явищ. 

Використання важелів економічного механізму адаптації до 
кризових умов різниться залежно від видів кризи, що можуть ви-
никати у діяльності підприємства та видів адаптації, які необхідно 
застосовувати.  

Інструменти економічного механізму адаптації до кризових 
умов на машинобудівних підприємствах визначаються індивідуально, 
залежно від виду кризи і адаптації, сфери прояву кризового явища, 
об’єкта адаптаційного впливу та метою адаптаційних заходів. 

Варто зазначити, що при прояві конкретної кризи може 
одразу застосовуватись декілька видів адаптаційних важелів, су-
купність адаптаційних інструментів, що притаманні одночасно різ-
ним видам адаптації на підприємстві. 

Використання економічного механізму адаптації підпри-
ємства до умов кризи передбачає, на наш погляд, отримання таких 
результатів: 
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Рис. 1.3. Складові економічного механізму адаптації підприємств  
до кризових умов 

 
− реалізація запланованих обсягів продукції; 
− забезпечення підприємства вчасно необхідними ресур-

сами (фінансовими, сировинними, трудовими); 

Зовнішнє середовище підприємства

Внутрішнє середовище підприємства 

 

Наукові підходи  
(системний, ситуаційний, 
комплексний, процесний)

Методи 
(аналіз, оцінювання, 
прогнозування, 
реагування, 

контроль, ухиляння, 
локалізації, дисипації, 

компенсації) 

 

Принципи 
(гнучкості, альтернативності, раціональності, 
послідовності, самоорганізації, сумісності, 

керованості, випередження, часового 
обмеження, каталізатор, реалістичності, 

диференційованої мотивації) 

 

Функції 
(організаційна, прогнозуюча, попереджувальна,

компенсаційна, координаційна, 
стимулююча, контрольна, інформаційна) 

 

Важелі 
(соціальні,  

фінансові, правові, 
організаційні) 

Інструменти 
(страхування; диверсифікація; лімітування;  

резервування, реструктуризація,  
фінансовий контролінг) 

Результати 
(соціальні, економічні,  
фінансові, технологічні,  
ринкові, управлінські) 
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− виконання діючих у цей період угод з контрагентами і 
укладання нових комерційних угод з врахуванням кризових умов; 

− не допустити підвищення собівартості готової продукції; 
− проводити ефективну цінову і асортиментну політику з 

врахуванням кризових умов; 
− проводити ефективну кадрову і стимулюючу політику на 

підприємстві; 
− підтримання вже досягнутого рівня конкурентоспромож-

ності продукції та підприємства в цілому; 
− досягнення запланованих фінансових результатів і нор-

мативних значень показників, що їх характеризують. 
Складові економічного механізму адаптації підприємств до 

кризових умов ґрунтуючись на зазначеному, відображена на рис. 1.3. 
Для досягнення зазначених результатів економічний меха-

нізм адаптації до кризових умов повинен охоплювати всі сфери 
внутрішнього середовища підприємства і бути спроможним впли-
вати на них відповідно до змін кризових умов. 

 
 

1.2. Функції підприємства щодо запровадження  
економічного механізму адаптації до кризових 

умов  

 
Формування і реалізація економічного механізму адаптації 

підприємства до кризових умов є пріоритетною сферою управлін-
ської ланки на досліджуваних машинобудівних підприємствах. Ос-
новними функціями управління є організація, планування, моти-
вація, координація, контроль. 

Значення цих функцій при формуванні і реалізації еконо-
мічного механізму адаптації підприємств до кризових умов ми роз-
глянемо у даному підрозділі. 

Формування і реалізація економічного механізму адаптації 
підприємства до кризових умов має ряд особливостей тому функції 
управління набувають специфічних властивостей і якостей, які 
різняться в залежності від особливостей діяльності підприємства та 
кризових умов. 

Схематично в6ідобразити місце функцій управління в про-
цесі формування і реалізації економічного механізму адаптації під-
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приємства ми спробували на рис. 1.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.4. Функції управління в процесі формування і реалізації  

економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов 
 
Взаємозв’язок функцій управління при формування і реалі-

зації економічного механізму адаптації до кризових умов відобра-
жений на рис. 1.5.  

Планування на підприємстві в умовах кризи відіграє важ-
ливу роль оскільки визначає необхідність формування і реалізації 
економічного механізму адаптації підприємств.  

Аналіз реалізації економічного механізму адаптації підпри-
ємства до кризових умов повинен охоплювати як зовнішнє так і 
внутрішнє середовище. На підприємстві необхідно створити центр 
моніторингу за змінами у внутрішньому і зовнішньому середо-
вищах. Аналіз внутрішнього середовища в кризових умовах пови-
нен здійснюватись у короткі строки і охоплювати ті сфери, які без-
посередньо стосуються кризових умов функціонування підприємства. 
Більш доцільним на вітчизняних підприємства буде застосування 
експрес-аналізу, з точки зору тривалості і вартості його здійснення. 
Метою експрес-аналізу є наочне і просте оцінювання фінансового 
стану і динаміки розвитку господарюючого суб’єкта.  

Експрес-аналіз господарської діяльності підприємства – це 
коефіцієнтний аналіз показників ліквідності, платоспроможності, 
фінансового стану, основних засобів, оборотних засобів, рентабель-
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ності, ділової активності.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.5. Взаємозв’язок функцій управління при впровадженні  
економічного механізму адаптації до кризових умов 

 
Враховуючи неготовність вітчизняних підприємств самос-

тійно здійснювати аналіз фінансово-економічних результатів гос-
подарської діяльності, ми пропонуємо здійснювати його за допо-
могою спеціалізованого програмного забезпечення. 

Сьогодні існує можливість проведення автоматизованого 
експрес-аналізу, який передбачає розрахунок зазначених показ-
ників за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке 
передбачає заповнення форм фінансової звітності і балансу підпри-

 

Координація: 
− забезпечення відповідності дій учас-
ників адаптаційного процесу; 
− організація руху оперативної інформації; 
− забезпечення зворотного зв’язку між 
учасниками; 
− коригування цілей і завдання адаптації; 
− облік змін факторів кризових умов; 
− визначення методів і засобів адаптації 

 

Планування: 
− аналіз умов функціонування 
підприємства та прогнозування 
їх змін; 
− оцінювання та визначення 
характеру впливу змін умов 
функціонування на діяль-
ність підприємства; 
− обґрунтування цілей  
і завдання адаптації; 
− визначення обсягу та видів 
ресурсів для адаптації 

 

Контроль: 
− моніторинг змін кризових умов та характеру їх 
впливу на діяльність підприємства; 
− оперативне прогнозування кінцевого 
результату застосованих адаптаційних заходів; 
− оперативне відстеження поточних результатів 
та визначення відповідності адаптаційних 
засобів умовам функціонування підприємства 

Мотивація: 
− узгодження інтересів учасників  
адаптаційного процесу; 
− формування системи матеріального  
та особистісного стимулювання  
виконавців адаптаційних заходів 

 

Організація: 
− структуризація і визна-
чення черговості реалі-
зації адаптаційних заходів; 
− визначення відпові-
дальних осіб на кож-
ному етапі адаптації; 
− розподіл відповідаль-
ності і повноважень 
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ємства. Використання програмного забезпечення можливе через 
мережу Інтернет, воно є платним (в залежності від кількості видів 
фінансово-економічних показників, які необхідно розрахувати і 
проаналізувати вартість коливається від 10 до 200 грн), але до-
ступним для підприємств. 

Експрес-аналіз можна замовити за такими Інтернет-адре-
сами: http://intellect-nova/analysis/, http://poglyad. com/pages/analysis/. 
Строки виконання експрес-аналізу коливаються від 1 до 24 годин.  

Крім експрес-аналізу, який визначає кількісні невідпо-
відності значень показників діяльності підприємства нормативним, 
необхідно здійснити аналіз роботи кожної сфери діяльності під-
приємства. В процесі реалізації  економічного механізму адаптації 
підприємств до кризових умов, а саме при визначенні доцільності 
застосування адаптаційних заходів, ми пропонуємо, використо-
вувати “поле криз”, яке будується на основі аналізу змін зов-
нішнього середовища, розвитку і поширення кризових умов. 

На рис. 1.6 визначені можливі сфери прояву зовнішніх кри-
зових явищ на підприємстві та можливі їх складові. Складові за-
значених сфер можуть різнитись на підприємствах залежно від їх 
специфіки. 

 
Сфера забезпечення 

сировиною  
та матеріалами: 

– енергоресурси (Ер); 
– сировина і матеріали 
(СіМ); 
кваліфікований персонал 
(П) 

Сфера реалізації 
продукції: 

– альтернативні 
споживачі (Са); 
– укладання комерцій-
них угод, щодо поста-
чання продукції (Ку);
– робота з посередни-
ками (Пос); 
– цінова кон’юнктура 
(Кц) 

Сфера кадрів: 
– мотивація персо-
налу (Мп); 
– рівень корпора-
тивної відданості 
персоналу (Кв); 
– мобільність 
персоналу (Моб); 
– структура 
персоналу (Сп) 

Сфера 
організації  та 
управління: 

– з’язки між 
структурними 
підрозділами (З) 
– функціональні 
обов’язки від-
ділів та підрозді-
лів (Фо) 

Сфера виробництва: 
– матеріаломісткість 
обладнання (Мо); 
– енергомісткість 
обладнання (Ео); 
– трудомісткість вироб-
ничого процесу (Твп); 
– фондовіддача  
і фондомісткість (ФФ); 
– якість готової 
продукції (Яп) 

Сфера технологій: 
– технічний знос 
обладнання (Тзо); 
– моральний знос 
обладнання (Мзо); 
– реалізація новітніх 
технології (Рнт); 
– можливості впро-
вадження новітніх 
технологій (Внт) 

Сфера фінансів: 
– забезпеченість фінансовими 
ресурсами (Фр); 
– достатність капіталу (Дк); 
– оборотні кошти (Ок); 
– кредитні кошти (Кк); 
– інвестиції (І); 
– дебіторська заборгованість (Дз); 
– кредиторська заборгованість (Кз); 
– платоспроможність (Пл) 

 
Рис. 1.6. “Поле криз” за сферами діяльності підприємства, 
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що функціонує в кризових умовах 
Керівник підприємства пропонує начальникам відповідних 

відділів оцінити роботу підрозділу, шляхом визначення проблем-
них зон. Оцінювання має здійснюватись за чотирибальною шкалою 
(0, 1, 2, 3).  

Оцінка “0” виставляється якщо не виявлено загроз та не-
гативних впливів на відповідний напрямок роботи підприємства в 
кризових умовах і дуже низький рівень їх прояву, можливі транс-
формації не відзначаться на роботі інших сфер діяльності. 

Оцінка “1” виставляється якщо негативний вплив кризових 
умов на роботу цього напряму підприємства виявлений, але не несе 
загроз для його функціонування. Негативний вплив є локальним, 
контрольованим і не впливає на роботу інших сфер діяльності під-
приємства. 

Оцінка “2” виставляється якщо виявлено загрози нормальної 
роботи відповідного напряму діяльності підприємства та існує 
ймовірність їх поширення на інші сфери діяльності підприємства. 

Оцінка “3” виставляється якщо у відповідному напряму 
діяльності підприємства виявлені всі ознаки кризи, які прямо впли-
вають на інші сфери діяльності підприємства. 

Крім оцінювання керівники окремих підрозділів мають за-
значити ймовірні сфери враження діяльності підприємства вна-
слідок поширення кризових проявів їх підрозділу. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7. Шаблон-приклад складання “поля криз” на підприємстві,  
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що функціонує в кризових умовах 
Ми пропонуємо, на підприємствах при побудові “поля криз” 

використовувати спеціальний шаблон (див. рис. 1.7) і відзначати 
прояви кризових явищ у зазначених сферах з можливим їх по-
ширенням або прямим впливом на інші сфери діяльності підпри-
ємства. Керівник підприємства чи відповідальна особа опрацьо-
вуючи оцінки начальників відділів, систематизує їх формуючи “поле 
криз” підприємства. “Поле криз” дає можливість оцінити ступінь вра-
ження діяльності підприємства кризовими умовами функціонування. 

За допомогою “поля криз”, керівництво підприємства отри-
мує можливість систематизувати кризові прояви, а також за до-
помогою ранжування визначити найбільш пріоритетні сфери подо-
лання кризових проявів на підприємстві. 

Ранжування кризових проявів, ми пропонує, здійснювати за 
результатами побудови “поля криз” і оцінки кризових проявів по 
запропонованій вище шкалі. Крім кризових проявів, ми пропону-
ємо керівництву оцінити силу впливу кризових проявів на інші 
сфери діяльності підприємства, швидкість та масштаби їх поши-
рення. Виходячи з наведеного максимальний бал оцінки кризових 
проявів на підприємстві складає 6 балів (3 – за рівнем впливу на 
сферу виникнення; 3 – за можливість поширення на інші сфери 
діяльності підприємства).  

Кризові прояви, що отримали найвищий бал оцінки є першо-
черговими для подолання, але вимагають обґрунтування можли-
вості їх ліквідації та доцільності застосування адаптації на під-
приємстві. На основі дослідження зовнішнього і внутрішнього се-
редовища підприємства і виявлення необхідності впроваджувати еко-
номічний механізм адаптації підприємств до кризових умов необ-
хідно визначити цілі адаптації. Планування передбачає визначення 
цілей адаптації у різних сферах діяльності (див. рис. 1.8). 

Залежно від сфери прояву кризових явищ на підприємстві, 
визначаються цілі адаптації. Так цілями адаптації при прояву кри-
зових явищ у економічній сфері є збереження обсягів реалізації 
продукції та прибутку, забезпечення інвестиційної привабливості 
підприємства, збереження вартості активів, збереження рівня ефек-
тивного функціонування підприємства. При прояву криз у фінан-
совій сфері цілями адаптації є: забезпечення фінансової стабіль-
ності, платоспроможності і ліквідності активів. Прояв кризових явищ 
у сфері виробництва ставить перед адаптацією такі цілі як: збере-
ження обсягів виробництва; пошук альтернативних напрямів ди-
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версифікація діяльності. 

 
 

Рис. 1.8. Види цілей економічного механізму адаптації  
до кризових умов 

 
Техніко-технологічними цілями є підтримка необхідного 

рівня технічного оснащення підприємства; освоєння нових видів 
продукції; впровадження інновацій 

Управлінські цілі – вибір ефективного стилю керівництва; 
впровадження економічних методів управління; удосконалення сис-
теми мотивації. Структурні цілі охоплюють оптимізацію системи 
управління та виробничої структури; вибір адекватної організа-

Місія економічного механізму 
адаптації – виживання  

та збереження досягнутих результатів 
діяльності підприємства 

в кризових умовах 

Економічні цілі 
включають: 

– збереження 
рівня прибутку; 
– збереження 
інвестиційної 
привабливості; 
– збереження 
вартості активів 
підприємства 

Фінансові цілі 
включають: 

– забезпечення  
фінансової  
стабільності; 
– підвищення і збе-
реження плато-
спроможності; 
– забезпечення 
ліквідності активів 

Виробничі цілі 
включають: 

– збереження 
обсягів 
виробництва; 
– пошук альтер-
нативних на-
прямів диверси-
фікація діяль-
ності 

Техніко-
технологічні цілі 
включають: 

– підтримку необхід-
ного рівня технічного 
оснащення 
підприємства; 
– освоєння нових 
видів продукції; 
– впровадження 
інновацій 

 

Управлінські цілі 
включають: 

– вибір ефективного 
стилю керівництва; 
– впровадження еконо-
мічних методів 
управління; 
– удосконалення 
системи мотивації 

Соціальні цілі 
включають: 

– збереження кіль-
кості працюючих; 
– збереження рівня 
доходів працюючих; 
– недопущення по-
гіршення умов праці 

Структурні цілі 
включають: 

– оптимізація сис-
теми управління  
та виробничої струк-
тури; 
– вибір адекватної 
організаційно-
правової форми 
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ційно-правової форми. 
Соціальні цілі включають збереження кількості працюю-

чих; збереження рівня доходів працюючих; недопущення погір-
шення умов праці. 

У сукупності розглянуті цілі адаптації різних сфер діяль-
ності підприємства забезпечують досягнення генеральної мети (мі-
сії) впровадження економічного механізму адаптації підприємства 
до кризових умов – виживання та збереження досягнутих резуль-
татів діяльності підприємства в кризових умовах. 

У процесі планування реалізації цілей адаптації на підпри-
ємстві необхідно визначати види ресурсів, обсяг та джерела їх 
забезпечення, які можуть використовуватись при реалізації еконо-
мічного механізму адаптації до кризових умов. 

Функція організації передбачає формування ефективної сис-
теми управління, яка б охоплювала всі підрозділи підприємства, 
кожен підрозділ підприємства був наділений відповідними повно-
важеннями і обов’язки щодо реалізації економічного механізму адап-
тації, а саме використання необхідних адаптаційних заходів. Кожен 
працівник підприємства повинен знати свої посадові обов’язки і 
розуміти основні завдання, що виникають при реалізації економіч-
ного механізму адаптації підприємства. Зв’язки між структурними 
підрозділами повинні бути гнучкими і зрозумілими для всіх учас-
ників управлінського процесу.  

Для забезпечення організаційних аспектів впровадження на 
підприємстві економічного механізму адаптації до кризових умов, 
ми пропонуємо визначити відповідального за реалізацію адап-
таційних процесів у кожній сфері діяльності підприємства.  

Варто зазначити, що така особа повинна мати високий рі-
вень фахової підготовки, знати особливості діяльності підпри-
ємства, має бути наділена відповідними права та обов’язками, мати 
авторитет серед працівників і контрагентів підприємства, які у 
сукупності будуть забезпечувати силу її управлінського впливу.  

В кризових умовах, на наш погляд, недоцільно виокрем-
лювати адаптаційну діяльність підприємства в окрему сферу, а 
лише розподілити її функції між вже існуючими сферами діяль-
ності, це в свою чергу дасть можливість не збільшувати витрати на 
організацію адаптаційних процесів і прискорить їх дію.  

Розподіл відповідальних осіб може мати такий вигляд: у еко-
номічній сфері – начальник планового відділу, фінансовій сфері – 
фінансовий директор, виробничій та техніко-технологічній сферах – 
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головний інженер, управлінській та організаційній сферах – ви-
конавчий керівник підприємства, соціальній сфері – начальник 
відділу кадрів. Відповідальні особи за реалізацію адаптаційних 
процесів повинні тісно взаємодіяти між собою і взаємоузгоджувати 
адаптаційні заходи на підприємстві у різних сферах забезпечуючи 
командну роботу. 

Функція мотивації при впровадженні економічного меха-
нізму адаптації покликана узгоджувати інтереси учасників адепта-
ційного процесу та формувати ефективну систему стимулювання 
реалізації економічного механізму адаптації до кризових умов. 
Головним стимулюючим чинником адаптації для всіх працюючих 
на підприємстві і його власників є збереження набути результатів в 
кризових умовах і недопущення збитків. Це, як правило, досяга-
ється в кризових умовах за рахунок зменшення загальновироб-
ничих витрат, вибір статей зменшення витрат і визначення їх об-
сягу, на нашу думку, повинно бути сформоване керівництвом під-
приємства в альтернативних варіантах і запропоноване для обго-
ворення трудовому колективу, на загальних зборах шляхом голо-
сування обирається компромісний варіант зменшення витрат.  

При мотивації впровадження економічного механізму адап-
тації підприємства до кризових умов переважають моральні чин-
ники над матеріальними, оскільки кризові умови не дозволяють 
розробляти рангову матеріальну систему заохочення, яка призведе 
до збільшення витрат. Основним чинником мотивації є усвідом-
лення небезпеки кризових умов для функціонування підприємства. 
Основним завданням керівництва є донесення даної інформації до 
всіх працюючих. 

Функція координації при впровадженні економічного меха-
нізму адаптації підприємств до кризових умов включає: забезпе-
чення відповідності дій учасників адаптаційного процесу, органі-
зація руху оперативної інформації, забезпечення зворотного зв’язку 
між учасника адаптаційного процесу, коригування цілей та зав-
дання адаптації, облік змін факторів кризових умов, визначення ме-
тодів і засобів адаптації.  

Варто зазначити, що дана функція впровадження еконо-
мічного механізму адаптації до кризових умов, на наш погляд є 
рушійною силою механізму, оскільки вона передбачає вибір адап-
таційних інструментів на підприємстві та їх коригування відпо-
відно до змін кризових умов функціонування. 

Забезпечення відповідності дій та зворотного зв’язку в про-
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цесі впровадження економічного механізму адаптації здійснюється 
шляхом проведення спільних нарад відповідальних за адаптацію у 
різних сферах діяльності підприємства, де і будуть ухвалюватись 
спільні рішення щодо вибору та необхідності застосування адап-
таційних заходів. 

Облік змін факторів кризових умов необхідно проводити на 
підприємстві з метою забезпечення адекватності адаптаційних дій 
умовах функціонування. Кризові умови не є сталими, вони пос-
тійно змінюються залежно від дій суб’єктів ринку, також вони 
можуть поширюватись на інші сфери діяльності підприємства, 
характер впливу кризових умов на діяльність підприємства теж, у 
часі, може змінюватись. Саме при трансформації кризових умов та 
зміні характеру їх впливу на діяльність підприємства виникає 
потреба коригувати цілі і завдання адаптації. 

Найбільш відповідальним завданням функції координація 
при впровадженні економічного механізму адаптації на підпри-
ємстві є визначення важелів та засобів адаптації, застосування яких 
покращить результати діяльності підприємства в кризових умовах. 
Вибір адаптаційних важелів та інструментів напряму залежить від 
виду криз ти необхідної адаптації. 

Залежність видів криз і адаптаційних заходів на підпри-
ємстві щодо визначення об’єкта адаптаційного впливу, адапта-
ційних важелів та інструментів відображена у таблиці 1.1. 

Варто зазначити, що вибрані адаптаційні інструменти в 
залежності від видів криз, адаптації, об’єкта адаптаційного впливу і 
адаптаційних важелів не є однозначними, оскільки кожне підпри-
ємство має специфічні особливості організації управління, вироб-
ничих процесів. На нашу думку, при виявленні кризи на під-
приємстві можна застосовувати декілька видів адаптації та від-
повідно цілий ряд адаптаційних інструментів, але варто врахо-
вувати їх доцільність порівнюючи їх вартість і корисність. 

Функція контролю при впровадженні економічного меха-
нізму адаптації підприємства до ринкових умов включає: моніто-
ринг змін кризових умов та характеру їх впливу на діяльність 
підприємства; оперативне прогнозування кінцевого результату за-
стосованих адаптаційних заходів; оперативне відстеження поточ-
них результатів та визначення відповідності адаптаційних засобів 
умовам функціонування підприємства. 

Контроль одночасно при впровадженні економічного меха-
нізму адаптації виступає методом і функцією управління, метою ви-
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користання яких є поточне співставлення відповідності адаптаційних 
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Таблиця 1.1 

Параметри вибору адаптаційних інструментів на підприємстві 

В
ид

  
кр
из
и Вид адаптації  

на підприємстві 

Об’єкт 
адаптаційного 

впливу 

Вид адаптаційного 
важеля Адаптаційний інструмент 

1 2 3 4 5 
 

За характером впливу кризи 

Ру
йн
ів
на

 Спрямована на виживання, групова, 
тимчасова, кількісна, загальна, дина-
мічна, активна, внутрішня, проективна, 
структурна, поточна, поведінкова 

Фінансові, пра-
вові, економічні 
відносини 

Фінансові, економічні, 
правові, організа-
ційні, соціальні 

Негайне проведення фінансової  
санації підприємства 

С
ти
му

лю
ю
ча

 
Спрямована на розвиток, індивідуальна, 
періодична, якісна, загальна, дина-
мічна, активна, внутрішня, проак-
тивна, структурна, циклічна, пове-
дінкова 

Фінансові, пра-
вові, економічні 
відносини, вироб-
ничий процес, 
технологічні 
аспекти 
діяльності 

Фінансові, економічні, 
правові, організа-
ційні, соціальні, тех-
ніко-технологічні, 
управлінські 

Використання сучасних методів управ-
ління у всіх сферах діяльності; оптимі-
зація діяльності підприємства; дивер-
сифікація діяльності підприємства; впро-
вадження антикризового управління 

Ре
фо

р-
му

ю
ча

 Впровадження антикризового управ-
ління; негайне проведення 
реструктуризації 

 

За сферою виникнення кризи 

Ви
ро
бн
ич
а 

Спрямована на розвиток, індивідуальна, 
періодична, якісна, проактивна 

Виробничий про-
цес, технології, 
інновації, основні 
засоби 

Техніко-технологічні, 
організаційні,  
економічні 

Впровадження техніко-технологічних 
інновацій; оновлення основних засо-
бів; оптимізація виробничої програми 

 



 

 

Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5

У
пр
ав
лі
н-

 
сь
ка

 

Спрямована на розвиток, 
індивідуальна, постійна, 
якісна, проактивна 

Якість менеджменту, сис-
тема мотивації персоналу, 
рівень кваліфікації, стиль 
керівництва Управлінські, 

соціальні, 
організаційні

Підвищення професійних навиків управлінців; 
оптимізація організаційної структури управління; 
зміна стилю керівництва; удосконалення сис-
теми мотивації

К
ад
ро
ва

 Рівень кваліфікації персо-
налу, структура персоналу, 
функціональні обов’язки  
та повноваження 

Забезпечення достатнього рівня кваліфікаційної 
підготовки персоналу; оптимізація структури 
персоналу по всім підрозділам підприємства; 
перерозподіл функціональних обов’язків, 
повноважень і відповідальності серед працюю-
чих в умовах кризи

Ф
ін
ан
со
ва

 Структура активів, грошові 
потоки, обсяг реалізації, 
величина витрат, податки  
та збори, заборгованість  
та її структура 

Фінансові, 
економічні, 
організаційні, 
правові 

Продаж та оренда основних засобів; зменшення 
дебіторської заборгованості; зменшення запа-
сів; визначення альтернативних джерел фінансу-
вання; підвищення кредитного рейтингу; міні-
мізація витрат; контроль заборгованості; опти-
мізація грошових потоків; реструктуризація 
заборгованості та її структури

Ек
он
ом

іч
на

 

Обсяг виробництва, обсяг 
витрат, забезпеченість не-
обхідними ресурсами ви-
робничого процесу 

Визначення альтернативних сировинних і ре-
сурсних ринків; оптимізація виробничих запасів; 
ефективна цінова політика; підвищення якості 
продукції; зміна асортименту продукції; раціо-
нальне використання ресурсів; оптимізація 
взаємовідносин з контрагентами

М
ар
ке
ти
нг
ов
а Конкурентна перевага,

цільовий сегмент ринку, 
обсяг реалізації, споживчий 
попит 

Дослідження структури попиту на ринку; опти-
мізація структури асортименту продукції; поси-
лення рівня інформованості споживачів про про-
дукцію, її властивості і переваги використання; 
виділення пріоритетних ринкових сегментів; 
розширення ринків збуту
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1 2 3 4 5 

За інтенсивністю протікання кризи 

С
тр
ім
ка

 Спрямована на вижи-
вання, динамічна, інди-
відуальна, тимчасова, 
якісна, внутрішня, 
структурна, первинна

Економічні, фінансові 
відносини 

Фінансові, 
економічні 

Диверсифікація видів діяльності; гнучка цінова 
політика; оптимізація грошових потоків; альтер-
нативні джерела фінансування; використання 
новітніх фінансових інструментів для забезпе-
чення платоспроможності

За
тя
ж
на

 

Спрямована на розвиток, 
постійна, групова, 
загальна 

Економічні, фінансові від-
носини, всі сфери діяльності 
підприємства 

Фінансові, еко-
номічні, орга-
нізаційні, пра-
вові, техніко-
технологічні

Реорганізація всіх сфер діяльності; зміна орга-
нізаційно-правової форми діяльності; зміна 
форм оподаткування 

За наслідками впливу кризи

С
тр
ат
е-

гі
чн
а Спрямована на розвиток, 

періодична, якісна, 
загальна

Операційні витрати,  
обсяг виробництва 

Економічні, 
фінансові, 
організаційні, 
техніко-
технологічні 

Скорочення змінних та постійних витрат; 
впровадження інновацій; оновлення основних 
засобів; оптимізація виробничої програми 

Та
к-

ти
чн
а Спрямована на вижи-

вання, тимчасова, моду-
ляційна, локальна

Обсяги реалізації, коротко-
строкова заборгованість 

Розширення ринків збуту; реструктуризація  
заборгованості; пошук альтернативних джерел 
фінансування

Залежно від етапів життєвого циклу підприємства

С
тв
ор
ен
ня

 

Спрямована  
на розвиток 

Продукція, обсяги вироб-
ництва і реалізації, фінан-
сове забезпечення 

Фінансові, 
організаційні, 
управлінські, 
економічні, 
техніко-
технологічні, 
правові 

Визначення ринково сегмента; інформування 
споживачів про властивості і переваги продукції; 
з’ясування реальних потреб ринку; фінансове 
забезпечення виробничого процесу і техніко-
технологічних аспектів діяльності підприємства 

Ро
зв
тк
у Фінансове забезпечення розширення виробництва 

та освоєння ринків збуту; формування конку-
рентних переваг продукції 
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Зр
іл
ос
ті 

Спрямована  
на виживання 

Обсяги реалізації, асорти-
мент продукції, основні  
засоби, структура активів  
і капіталу, структура забор-
гованості, грошові потоки 

Фінансові, ор-
ганізаційні, 
управлінські, 
економічні, 
техніко-техно-
логічні, пра-
вові, соціальні

Диверсифікація діяльності; оптимізація витрат; 
гнучка цінова політика; оптимізація грошових 
потоків і заборгованості 

С
па
ду

 Реструктуризація виробництва, впровадження 
інновацій у різних сферах діяльності, фінансова 
санація 

За джерелом виникнення кризи

В
ну
тр
іш
ня

 

Індивідуальна, 
тимчасова 

Сфери діяльності  
підприємства 

Фінансові, 
організаційні, 
управлінські, 
економічні, 
техніко-техно-
логічні, пра-
вові, соціальні

Оптимізація асортименту; оптимізація грошо-
вих потоків; реструктуризація заборгованості; 
диверсифікація видів діяльності 
 

Зо
вн
іш
ня

 

Групова, періодична, 
загальна, 

Законодавство, державне 
регулювання, соціальних 
захист, підприємницькі 
права 

Фінансові, 
організаційні, 
економічні 
правові, 
соціальні 

Удосконалення законодавчої та нормативної бази 
для покращення умов функціонування підпри-
ємств; надання пільгових кредитів, держ. дотацій, 
податкових канікул; виконання держзамовлень; 
сприяння укладенню міжнародних угод; митно-та-
рифне регулювання діяльності підприємств, що 
здійснюють ЗЕД; залучення іноземних інвестицій 

За характером перебігу кризи

Я
вн
а Структурна, своєчасна, 

активна 
Сфери діяльності 
підприємства 

Фінансові,  
організаційні, 
економічні 
правові, со-
ціальні, управ-
лінські, техніко-
технологічні 

Реорганізація системи управління; реструктури-
зація заборгованості; реструктуризація діяльності 

П
ри
хо
ва
на

 

Параметрична, несвоє-
часна, викривлена, 
реактивна, символічна 

Оптимізація асортименту;
оптимізація грошових потоків; 
реструктуризація заборгованості; 
гнучка цінова політика; 
диверсифікація видів діяльності
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заходів кризовим умовах функціонування і можливим їх змінам, а 
на завершальному етапі визначення результативності адаптаційних 
заходів і доцільності їх застосування з метою врахування помилок 
адаптації у майбутньому. 

Контроль наскрізно пронизує весь процес впровадження еко-
номічного механізму адаптації до кризових умов. Невикористання 
цього методу і функції управління унеможливлює реалізацію еко-
номічного механізму адаптації підприємств до кризових умов і отри-
мання адаптаційного ефекту.  

Виконання розглянутих функцій управління, на наш погляд 
забезпечить можливість впровадження економічного механізму 
адаптації на підприємствах машинобудування. 

Кожна розглянута функція управління є процесом, оскільки 
складається із серії взаємопов’язаних дій. Тому впровадження еко-
номічного механізму адаптації до кризових умов є управлінським 
процесом, що включає безперервні взаємопов’язані дії. Послідов-
ність його реалізації розглянемо у наступному підрозділі. 

 
 

1.3. Процес впровадження економічного механізму 
адаптації підприємства до кризових умов 

 
Розглянувши основні функції щодо впровадження еконо-

мічного механізму адаптації підприємств до кризових умов, на наш 
погляд, необхідно їх взаємопов’язати та визначити послідовність 
застосування при управлінні підприємством у кризових умовах, 
таким чином сформувавши процес впровадження економічного ме-
ханізму адаптації до кризових умов.  

У загальному вигляді процес управління – це реалізація 
взаємопов’язаних функцій, необхідних для того, щоб сформувати 
цілі та їх досягти. Відповідно до цього визначення, процес впро-
вадження економічного механізму адаптації до кризових умов – це 
визначена послідовність реалізації взаємопов’язаних функцій управ-
ління з метою адаптації підприємства до кризових умов функціо-
нування. Уточнює процес впровадження економічного механізму 
адаптації до кризових умов – процедура, яка являє собою встанов-
лений порядок дій спрямованих на впровадження економічного 
механізму адаптації у діяльність підприємства. 

Визначивши складові елементи економічного механізму 
адаптації (рис. 1.9) варто зазначити, що їх змістовність, значення та 
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особливості застосування можуть змінюватись залежно від змін 
внутрішнього та зовнішнього середовища.  

 

 
 

Рис. 1.9. Впровадження економічного механізму адаптації 
підприємства до кризових умов 

Внутрішнє середовище підприємства

Мегасередовище 
Макросередовище 

Контактне середовище 

Виробництво, організаційно-управлінська структура,  
види діяльності, асортимент продукції,  
маркетинг, кадри, фінансовий стан

1. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ, 
виявлення кризових умов, визначення загроз і можливостей 

для діяльності підприємства

2. Визначення: виду кризу, її параметрів, характеру впливу, 
вражених сфер підприємства, 

можливих масштабів поширення кризи 

3. Обґрунтування необхідності застосування адаптаційних заходів  
для пристосування до кризових умов 

 

4. Визначення цілей адаптації та необхідних видів її застосування 

 

4. Визначення стану готовності підприємства до кризових умов 
та їх проявів у діяльності, ресурсних можливостей 

 
Підприємство не 

готове застосовувати 
адаптаційні заходи 

 
Підприємство готове 

застосовувати  
адаптаційні заходи 

 
Підготовка  
підприємства  
до адаптації 

 
Виживання 

 
Пристосування 

 

Збереження 
доходності 

Нарощення  
виробництва та доходів 

5. Визначення необхідного забезпечення для застосування адаптації 
(інформаційне, нормативно-законодавче,  
ресурсне, організаційне, методичне) 

6. Розробка плану адаптації, визначення засобів адаптації,  
терміну та сфер їх застосування 

7. Застосування адаптаційних заходів  
та поточне визначення результату 

 

Припинення 
 

Продовження і коригування  
 

Перепрофілювання 

 

8. Розрахунок ефективності застосування адаптаційних заходів 

Н
ау
ко
ві

 п
ід
хо
ди

, м
ет
од
и 
уп
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вл
ін
ня
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ри
нц
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При цьому зовнішнє середовище необхідно розподілити на: 
контактне середовище (постачальники, споживачі, посередники, 
компаньйони, конкуренти), макросередовище (законодавча база, 
соціально-культурний стан, економічний стан, політичний стан, 
демографічний стан, природно-географічний стан, техніко-техно-
логічний стан), мегасередовище (зміни кон’юнктури світового ринку 
машинобудівної продукції, зміни кон’юнктури на світовому фінан-
совому ринку, характер співробітництва з країнами-партнерами (спо-
живачів, постачальників), зміни рівнів економічного розвитку країн-
партнерів, рівень технологічного розвитку машинобудівної сфери). 

До внутрішнього середовища підприємства відносимо: стан 
виробництва, стан організаційно-управлінської структури, фінансо-
вий стан, види діяльності, асортимент продукції, маркетинг, кадри. 

При аналізі внутрішнього середовища у процесі впрова-
дження економічного механізму адаптації підприємства до кризо-
вих умов необхідно з’ясувати характер впливу зовнішнього сере-
довища, визначити сфери враження кризою, можливість їх поши-
рення на інші сфери та характер наслідків для підприємства. Варто 
зазначити, що не лише зовнішнє середовище може трансформувати 
внутрішнє, але й зміни внутрішнього середовища можуть викли-
кати трансформації у зовнішньому. Прямий вплив внутрішнє сере-
довище підприємства здійснює на контактне середовище і опо-
середкований вплив на макро- і мегасередовищі.  

З’ясувавши стан внутрішнього середовища підприємства та 
ступінь його враження кризовими умовами необхідно визначити 
вид економічної кризи, характер її впливу, масштабність охоплення 
нею сфер діяльності підприємства. Саме завдяки такому аналізу 
кризових умов визначається необхідність застосування адаптацій-
них заходів. Вид кризи визначається в залежності від сфери її 
прояву (виробнича, сировинна, ринкова, фінансова, економічна, 
кадрова, збутова, інвестиційна, соціально-економічна, управлінська 
тощо). Характер впливу кризових умов можна розділити на три 
рівні: значний, поміркований, незначний.  

При незначному впливі кризових умов на діяльність під-
приємств застосування адаптаційних заходів є недоцільним, за умов 
поміркованого впливу – бажаним, а при значному впливі засто-
сування адаптаційних заходів є обов’язковим. 

У ситуації коли кризові умови відкривають додаткові мож-
ливості підприємству необхідно реалізовувати адаптаційні заходи 
навіть при незначному впливі. На основі визначення стану внут-
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рішнього середовища та параметрів кризових умов обґрунтовується 
доцільність застосування адаптаційних заходів. Для цього фахові 
спеціалісти підприємства мають розробити прогнозований сценарій 
розвитку кризових умов та відповідних змін внутрішнього сере-
довища. При цьому визначається прогнозний розмір збитків під-
приємства без реалізації адаптаційних заходів та за умов адаптації, 
вартість реалізації адаптації та проводиться порівняння еконо-
мічних вигод.  

АвПЗаПЗ +> ,                                    (1.1) 
 
де ПЗ – прогнозовані обсяги збитків підприємства як наслі-

док функціонування підприємства в кризових умовах без адаптації; 
ПЗа – прогнозовані обсяги збитків (доходів) підприємства 

при застосуванні адаптаційних заходів в кризових умовах; 
Ав – витрати підприємства, які виникли в процесі реалізації 

економічного механізму адаптації. 
В умовах перевищення обсягів збитків без адаптації над 

обсягами збитків після адаптації та вартості реалізації адаптаційних 
заходів необхідність адаптації є очевидною, в інших випадках ке-
рівництво повинно приймати рішення на власний розсуд, прогно-
зуючи наслідки. 

Крім того, впровадження економічного механізму адаптації 
та подальша його дієвість визначається умовами, що склались у 
внутрішньому середовищі підприємства. На наш погляд, впрова-
дження економічного механізму адаптації до кризових умов на 
вітчизняних машинобудівних підприємствах може здійснюватись 
за таких умов: попередньої готовності до прояву кризових явищ та 
за умов неготовності до подолань кризових проявів у діяльності 
підприємства. Визначення стану готовності підприємства до реа-
лізації адаптаційних заходів до кризових умов визначається від-
повідністю та готовністю його підрозділів та сфер діяльності до 
адаптаційних змін.  

В умовах неготовності підприємства до застосування адап-
таційних заходів проводяться певні реформування його внутріш-
нього середовища, наприклад: реорганізація системи управління та 
організаційної структури, модернізація виробничих процесів, під-
вищення кваліфікації чи перепідготовка працівників, фінансове за-
безпечення, перегляд доцільності видів діяльності, зміна асорти-
менту та обсягів виробництва продукції, зміна суб’єктів контакт-
ного середовища (постачальників, споживачів, посередників, пере-
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візників). Підготовка підприємства до застосування адаптаційних 
заходів передує безпосередній адаптації і є її складовою. 

Залежно від стану внутрішнього середовища та параметрів 
кризових умов визначаються цілі адаптації: виживання, пристосу-
вання, збереження доходності, нарощення виробництва і доходів. В 
умовах значного негативного впливу кризових умов на діяльність 
підприємства всі зусилля адаптації спрямовуються на його вижи-
вання і недопущення банкрутства.  

При відсутності загрози банкрутства підприємство необ-
хідно реформувати його внутрішнє середовище у відповідності до 
кризових умов. При незначному впливі кризових умов адаптація 
спрямовується на збереження позицій підприємства на ринку та 
обсягів реалізації продукції. При відсутності впливу кризових умов 
на діяльність підприємства адаптація спрямовується на викорис-
тання можливостей, що потенційно можуть виникнути в результаті 
погіршення роботи конкурентів в кризових умовах.  

Вибір цілей адаптації визначається: станом внутрішнього 
середовища, характером прояву кризових умов та ймовірністю вра-
ження кризовими умовами сфер діяльності підприємства. 

Впровадження економічного механізму адаптації до кри-
зових умов вимагає з боку підприємства використання певних ви-
дів та обсягів ресурсів, які визначаються залежно від виду кризи, 
характеру прояву, масштабів поширення та глибини враження 
діяльності підприємства. У сукупності такі ресурси формують базу 
забезпечення впровадження економічного механізму адаптації до 
кризових умов. Залежно від видів ресурсів базу забезпечення про-
цесу впровадження економічного механізму адаптації до кризових 
умов можна розподілити на такі складові: нормативно-правова, 
організаційна, ресурсна, методична. 

Нормативно-правове забезпечення передбачає врахування 
підприємством у своїй діяльності нових чи змінених нормативно-
законодавчих документів, що трансформують його умови функціо-
нування чи суб’єктів контактного середовища. До прикладу, ос-
танні зміни податкового законодавства в Україні прямо впливають 
на діяльність підприємства та суб’єктів його контактного сере-
довища. В результаті можуть бути змінені форми оподаткування, 
рівень платоспроможності суб’єктів контактного середовища, ставки 
податків. При цьому, при впровадженні економічного механізму 
адаптації слід враховувати зміни обсягу податків, що необхідно 
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сплатити відповідно до нового податкового кодексу. Засоби адап-
тації, що застосовуються підприємством не повинні суперечити 
чинному законодавству. 

Організаційне забезпечення передбачає чітке розмежування 
обов’язків між підрозділами підприємства та їх працівниками щодо 
впровадження економічного механізму адаптації до кризових умов, 
оптимізацію структури управління та приведення у відповідність їй 
виробничої структури підприємства. 

Ресурсне забезпечення поділяється на такі складові як: ін-
формаційне, фінансове, кадрове, маркетингове. Інформаційна скла-
дова ресурсного забезпечення передбачає збір та обробку опера-
тивної інформації про зміни умов функціонування та створення 
ефективної системи розподілу й обміну інформації між структур-
ними підрозділами підприємства, створення умов для налаго-
дження зворотного інформаційного зв’язку.  

Фінансова складова покликана забезпечувати процес впро-
вадження економічного механізму адаптації необхідними фінансо-
вими ресурсами, визначати і обраховувати доцільність адаптацій-
них витрат та результатів, створювати резервні фонди, забезпечу-
вати фінансування діяльності підприємства з альтернативних 
джерел на найвигідніших умовах, вчасне виконання фінансових 
зобов’язань підприємства, раціональне використання фінансових 
ресурсів та розподіл прибутку. Кадрова складова покликана за-
безпечити підприємство висококваліфікованим, досвідченим пер-
соналом, готовим проявляти ініціативу та приймати ризик на себе в 
складних кризових умовах.  

Необхідно періодично обраховувати потребу у різних ка-
тегоріях персоналу та робити відповідні корекції у його складі 
відповідно до змін у діяльності підприємства.  

Маркетингова складова в умовах кризи є однією з найваж-
ливіших, вона повинна забезпечувати виробництво конкуренто-
спроможної продукції та її реалізацію в повній мірі для вчасного 
забезпечення виробничого процесу оборотними коштами. В умовах 
кризи маркетингове забезпечення передбачає проведення адек-
ватної цінової та асортиментної політики, пошук альтернативних 
постачальників і споживачів, проведення постійних досліджень 
ринку з метою використання ринкових можливостей на користь 
підприємства. 

Методичне забезпечення передбачає розробку наукового 
обґрунтування впровадження економічного механізму адаптації до 
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кризових умов, визначення виду кризи та характер її впливу на 
діяльність підприємства, розробку сценаріїв трансформації умов 
функціонування враховуючи стани макросередовища, визначення 
показників оцінки внутрішнього стану підприємства, обрахунок і 
визначення характеру ефективності впроваджених адаптаційних 
заходів. 

Наступним етапом впровадження економічного механізму 
адаптації є розробка плану адаптації. Він включає визначення: сфер 
застосування адаптаційних заходів, засоби адаптації, терміни засто-
сування адаптаційних заходів, етапи поточного контролю їх відпо-
відності кризовим умовам. Визначення сфер застосування адапта-
ційних заходів здійснюється у відповідності до сфер прояву кри-
зових умов у діяльності підприємства та сфер ймовірного їх по-
ширення. Ця складова аналізу внутрішнього середовища здійсню-
ється за допомогою побудови запропонованого “поля криз”. Визна-
чення засобів адаптації здійснюється відповідно до сфер адаптації 
та інструментів їх реформування. Термін застосування адаптацій-
них заходів визначається глибиною враження сфер діяльності кри-
зовими умовами та тривалістю протікання кризових умов. 

При застосуванні визначених адаптаційних заходів відпо-
відальні особи (керівники підрозділів, заступники директора) по-
винні відстежувати зміни кризових умов та відповідність їм адап-
таційних заходів. Якщо кризові умови впродовж періоду адаптації 
не були трансформовані адаптаційні заходи коригуються лише на 
наявне адаптаційне забезпечення та можливості підприємства. В 
разі зміни характеру прояву кризових явищ у зовнішньому сере-
довищі необхідно визначати доцільність застосування діючих адап-
таційних засобів і коригувати процес їх використання. В умовах по-
ширення масштабів прояву кризових умов у діяльності підпри-
ємства чи змінах внутрішнього середовища підприємства необ-
хідно перепрофілювати характер та цілі адаптації. 

Завершальним етапом процесу впровадження економічного 
механізму адаптації до кризових умов є визначення рівня ефек-
тивності застосування адаптаційних заходів. 

Варто зазначити, що при реалізації процесу впровадження 
економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов 
керівництво повинно дотримуватись раніше визначених наукових 
підходів, методів управління, принципів і функцій адаптації. 



 
Розділ І. Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов… 

 

43 

1.4. Концептуальні засади  
визначення економічної ефективності реалізації  
механізму адаптації підприємства до кризових 

умов 

 
Ефективність – це характеристика процесів і впливів управ-

лінської діяльності, яка відображає ступінь досягнення визначених 
цілей. Крім того, ефективність проявляється у: 

− досягненні визначеного конкретного результату діяль-
ності підприємства; 

− відповідності отриманого результату запланованому; 
− функціональній різноманітності управління та прийняття 

альтернативних управлінських рішень; 
− можливості обрахунку відповідності управлінських дій 

умовам функціонування; 
− вірогідності досягнення цільових завдань управління під-

приємством; 
− співставленні реальних ефектів і нормативних або планових. 
У наукових економічних працях з проблем оцінки ефек-

тивності діяльності підприємства, сформувалась теоретична кон-
цепція ефективності, яка включає і зарубіжні наукові доробки з 
цього питання. Основні положення цієї концепції включають: 

− поняття “ефективність” застосовується для оцінки досяг-
нутих підприємством результатів; 

− основним показником економічної ефективності є при-
буток підприємства; 

− оцінка показників ефективності здійснюється шляхом спів-
ставлення досягнутого значення з базовим чи науково обґрунто-
ваними нормативами. 

На вітчизняних підприємствах поширені ситуації, коли під-
приємства працюють рентабельно, але через нестачу оборотних 
коштів є неплатоспроможними та банкрутують. Водночас існують 
ситуації, коли підприємства характеризуються сучасним техніко-
технологічним забезпеченням, а результати діяльності виявляються 
збиткові. Це ще раз доводить той факт, що критерії ефективності 
повинні розглядатись у комплексі та у взаємозв’язках, що надасть 
змогу добирати їхню сукупність з урахуванням пріоритетності та 
взаємовпливів. 

Ефективність може розглядатись як відношення визначе-
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них цілей до потреб підприємства; результату діяльності до ви-
значених цілей; результату діяльності до затрат необхідних для 
його досягнення. 

Багатоаспектність прояву ефективності вимагає від нас ви-
значення концептуальних підходів щодо трактування сутності ефек-
тивності реалізації економічного механізму адаптації підприємства 
до кризових умов. 

Вирізняють декілька концепції ефективності управління, а 
саме: цільова, системна, “балансу інтересів”. Аналізуючи зазначені 
концепції трактування ефективності управління, спробуємо визна-
чити найбільш відповідну щодо визначення ефективності реалізації 
економічного механізму адаптації до кризових умов. 

Цільова концепція передбачає, що діяльність підприємства 
спрямована на досягнення заздалегідь визначених цілей, а ефек-
тивність управління характеризує ступінь їх досягнення.  

Варто зазначити, що у кризових умовах цілі підприємства 
можуть змінюватись, а визначити ефективності управління в таких 
умовах буде неможливо. 

Концепція “балансу інтересів” передбачає спрямованість 
діяльності на задоволення очікувань, сподівань, потреб контактних 
груп підприємства, а ефективність характеризує ступінь досягнення 
балансу їх інтересів з інтересами підприємства. Визначення ефек-
тивності управління передбачає вимірювання ступеня задоволення 
потреб контактних груп в процесі діяльності підприємства.  

Ця концепція не може бути використана при визначенні 
ефективності реалізації економічного механізму адаптації до кри-
зових умов, оскільки в кризових умовах всі дії повинні бути спря-
мовані на подолання негативних впливів зовнішнього середовища, 
а не на співставлення інтересів контактних груп. 

Системна концепція передбачає, що на діяльності підпри-
ємства впливають внутрішні і зовнішні чинники, а ефективність 
характеризується ступенем пристосування (адаптації) підприємства 
до умов зовнішнього середовища. 

Оскільки формування і реалізація економічного механізму 
адаптації спрямовані на нормалізацію роботи підприємства в 
складних кризових умовах, найбільш прийнятною для визначення 
ефективності є системна концепція. 

Для визначення ефективності можуть використовуватись 
такі підходи: 

− розрахунок синтетичних показників ефективності (коефі-
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цієнти оперативності, надійності, оптимальності тощо); 
− шляхом порівняння реальних результатів з плановими, 

нормативними чи ідеальними; 
− шляхом проведення експертного опитування. 
Функціонування підприємства в кризових умовах, як пра-

вило, передбачає збиткову та не ефективну діяльність, порушення 
комерційних і виробничих циклів на підприємстві. Досліджуваний 
механізм спрямований на попередження збиткової діяльності чи її 
мінімізацію, отже передбачає отримання певного ефекту. 

“Ефект” в перекладі з латинської це – результат. Ефект за-
стосування економічного механізму адаптації до кризових умов пе-
редбачає визначення результату в наслідок зміни стану підпри-
ємства, в наслідок дії зовнішніх і внутрішніх чинників. У цьому 
випадку внутрішніми чинниками буде реорганізація роботи підпри-
ємства при застосуванні економічного механізму адаптації. Вплив 
на роботу підприємства, на нашу думку, може бути нейтральним 
або позитивним, в рідких (виняткових) випадках негативним.  

Джерелом зовнішніх чинників є кризові умови функціо-
нування, характер впливу цих чинників може бути негативним або 
нейтральним, в рідких (виняткових) випадках позитивним. За своїм 
призначенням економічний механізм адаптації до кризових умов 
спрямований на ліквідації та нейтралізацію негативних впливів 
кризових умов функціонування на роботу підприємства. 

Результатами реалізації економічного механізму адаптації 
до кризових умов є, на нашу думку, ефект адаптації. 

Ефект адаптації – це результат отриманий на підприємстві 
в процесі реалізації економічного механізму адаптації, який оці-
нюється об’єктивним економічним станом підприємства і рівнем до-
сягнення суб’єктивних очікувань керівництва (власників) підприємства. 

Якісний характер ефекту визначається значення розрахо-
ваного показника ефективності, при позитивному значенні ефект 
має місце і свідчить про доцільність і відповідність економічного 
механізму адаптації кризовим умовам; нульове значення вказує на 
відповідність економічного механізму адаптації кризовим умовам 
та на значний обсяг втрачених можливостей підприємства; від’ємне 
значення ефекту вказує втрачені можливості підприємства та не-
вчасне і недоцільне застосування адаптаційних заходів. 

Розрахунок ефекту адаптації, на нашу думку, може здійс-
нюватись шляхом співставлення прогнозних збитків при виявленні 
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негативного впливу кризових умов на діяльність підприємства з 
реальними, які все ж мали місце після реалізації економічного 
механізму адаптації, результатами.  

Якщо прогнозні обсяги збитків є меншими ніж реальні 
збитки в кризових умовах, ефект адаптаційних заходів є від’ємним, 
за інших умов ефект адаптації може бути позитивним і передбачає 
перевищення прогнозованих збитків над реальними та нейтральним 
за умов відповідності прогнозних збитків реальним.  

Нейтральний ефект адаптації вказує на те, що адаптаційні 
заходи невдало використані і підприємство втратило адаптаційні 
можливості на даному етапі функціонування.  

На нашу думку, ефект адаптації має місце на підприємстві 
не лише в умовах прибуткової діяльності, але й при збитку, який є 
меншим ніж прогнозований при виявленні впливу на діяльність 
підприємства кризових умов. Адаптаційні можливості підпри-
ємства – це потенціал підприємства, що може бути використаний 
для ліквідації, подолання чи нейтралізації негативних впливів 
кризових умов функціонування на його діяльність. 

На нашу думку, ефективність економічного механізму 
адаптації підприємства до кризових умов необхідно розраховувати 
у відносному та абсолютному значенні. Особливістю розрахунку 
його ефективності є те, що необхідно враховувати не лише ре-
зультати і витрати пов’язані з реалізацією цього механізму, а й роз-
мір можливих збитків, які б мали місце на підприємстві, що функ-
ціонує в кризових умовах і не використовує адаптаційних заходів. 

Значення відносного показника ефективності вказує на 
характер ефекту адаптації, до відносних показників ефективності 
визначаємо: 

Коефіцієнт ефективності застосування економічного меха-
нізму адаптації підприємства до кризових умов: 

 

РР АвКеф
ПЗ
−

= ,                                    (1.2) 
 

де РР – реальні результати підприємства при використанні 
економічного механізму адаптації; 

ПЗ – прогнозовані обсяги збитків підприємства як наслідок 
функціонування в кризових умов; 

Ав – витрати підприємства, які виникли в процесі реалізації 
економічного механізму адаптації.  

Якщо значення коефіцієнта Кеф > 1, то ефект застосування 
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економічного механізму адаптації має місце і свідчить про його 
доцільність і відповідність кризовим проявам. При Кеф = 0, ефект 
також має місце і свідчить про попередження економічним 
механізмом адаптації збитків підприємства. Якщо Кеф < 1, ефект 
від застосування економічного механізму адаптації не отриманий, 
що в свою чергу свідчить про допущення помилок в процесі його 
застосування і неадекватну оцінку впливу кризових умов функ-
ціонування. 

Відповідно до зазначеного, можна виділити три види ефекту 
адаптації: доцільний; нейтральний та втрачений. 

Для визначення конкретних, вартісних результатів застосу-
вання економічного механізму адаптації підприємства до кризових 
умов необхідно розраховувати абсолютні показники ефекту адап-
тації. До абсолютних показників відносять наступні. 

1. Ефективність застосування економічного механізму адап-
тації підприємства до кризових умов ЕФм: 

 

( ) .ЕФм РР Ав ПЗ= − ⋅                              (1.3) 
 

2. Чиста адаптаційна ефективність ЕФч передбачає враху-
вання втрачених можливостей підприємства в кризових умовах 
функціонування під час формування і реалізації економічного ме-
ханізму адаптації підприємства. 

 

МДЕФЕФч −= ,                                 (1.4) 
 

УмФмРмВмМД +++= ,                        (1.5) 
 

де ЕФч – чиста ефективність застосування економічного 
механізму адаптації;  

МД – обсяг можливих доходів підприємства при викорис-
танні його втрачених адаптаційних можливостей (виробничих, фі-
нансових, ринкових, управлінських) в кризових умовах; 

Вм – виробничі можливості передбачають використання 
всіх основних фондів підприємства з максимальною віддачею; 

Фм – фінансові можливості проявляються у раціональному 
використанні вільних грошових коштів і залученні коштів у діяль-
ність підприємства на вигідних умовах; 

Рм – ринкові можливості реалізуються у підвищенні об-
сягів реалізації продукції та послуг та рівня реалізаційних доходів 
підприємства. Ринкові можливості виникають у двох випадках: роз-
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ширенні ринків збуту, кон’юнктурних змінах цін на продукцію; 
Ум – управлінські можливості, які проявляються у гнуч-

кому управлінні, швидкому прийнятті, адекватних зовнішнім змі-
нам, управлінських рішень. 

У результаті реалізації економічного механізму адаптації 
до кризових умов на підприємстві можуть мати місце різні види 
адаптаційних ефектів (рис. 1.10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.10. Види адаптаційних ефектів на підприємстві 
 

1. За характером отриманих результатів: 
− економічні, які проявляються у проміжних і кінцевих ре-

зультатах діяльності підприємства (зростанні продуктивності праці, 
зниженні собівартості, нарощуванні обсягів виробництва, підви-
щенні рівня конкурентоспроможності продукції, збільшенні прибутку); 

− соціальні, які виявляються у покращенні умов праці, за-
стосуванні прогресивних форм морального та особистісного сти-
мулювання працівників, вирішенні соціальних проблем, задоволенні 
потреб суспільства (збільшення кількості робочих місць, розши-
ренні сфер діяльності, підвищенні добробуту працівників, забезпе-
чення охорони здоров’я та соціального захисту). 

2. За сферами застосування економічного механізму адаптації: 
− фінансові, які виявляються у підвищенні платоспромож-

ності, ліквідності підприємства, освоєнні нових фінансових видів 

Види адаптаційних 
ефектів 

Залежно від часу дії:  
− довгострокові; 
− середньострокові; 
− короткострокові 

Від мети  
визначення: 

− абсолютні; 
− порівняльні 

 

За масштабами 
поширення: 

− первісні; 
− мультиплікаційні 

За сферами 
застосування: 
− фінансові; 
− виробничі; 
− ринкові; 
− управлінські 

За способами 
оцінювання: 

− реальні; 
− розрахункові; 
− умовні 

За характером 
прояву: 

− економічні; 
− соціальні 
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діяльності, збільшенні прибутку; 
− виробничі, які проявляються у покращенні виробничого 

процесу, оновленні обладнання, застосуванні новітніх технологій, 
які у сукупності призводять у подальшому до зменшення загально-
виробничих витрат, нарощуванні обсягів виробництва, диверсифі-
кації виробництва; 

− управлінські, що проявляються у вчасному реагуванні на 
зміни зовнішнього середовища застосовуючи адаптаційні заходи, 
формуванні потенціалу підприємства, гнучкій організаційні та ви-
робничій структурах підприємства, наявності висококваліфікова-
ного персоналу, формуванні корпоративної культури і духу на під-
приємстві; 

− ринкові, що проявляються у розширенні ринків збуту та 
сировини, збільшенні обсягів реалізації продукції, підвищенні рівня 
конкурентоспроможності продукції. 

3. За способами оцінювання: 
− реальні, що виявляються у фактичному скороченні вироб-

ничих витрат підприємства та збільшенні доходів;  
− розрахункові, що отримуються шляхом розрахунку визна-

чених показників ефективної діяльності підприємства (продуктив-
ність праці, трудомісткість, матеріаломісткість, енергомісткість, рен-
табельність, платоспроможність, ліквідність); 

− умовні, що виявляються у покращенні діяльності підпри-
ємства яку не можливо розрахувати але їх наявність є очевидною 
(згуртованість колективу, трудова самовіддача працівників, форму-
вання ділового іміджу і репутації, формування корпоративного духу); 

4. За масштабами поширення ефективності: 
− первісні, проявляються одразу в процесі реалізації меха-

нізму адаптації, заходами, що передбачають миттєву і одноразову, 
місцеву дію. Такі ефекти проявляються лише за місцем дії адап-
таційних заходів і не розповсюджуються на інші сфери підпри-
ємства, оскільки є специфічними; 

− мультиплікаційні адаптаційні ефекти, які виникають в 
наслідок застосування універсальних адаптаційних заходів, їх дія 
може розповсюджуватись на інші сфери підприємства і примно-
жуватись у сукупності застосованих адаптаційних заходів; 

5. Відповідно до мети визначення ефективності: 
− абсолютні, які характеризують загальну чи питому вели-

чину економічного ефекту за результатами реалізації економічного 



 
Розділ І. Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов… 

 

50 

механізму адаптації до кризових умов; 
− порівняльні, які визначаються шляхом прогнозування ре-

зультатів реалізації економічного механізму адаптації до кризових 
умов альтернативними засобами, при цьому критерієм ефективності є 
можливість досягнення адаптаційних цілей з меншими витратами. 

6. Залежно від часового чинника: 
− довгострокові, які проявляються у виживанні підпри-

ємства і можливості здійснювати свою діяльність незалежно від 
зміни умов функціонування; 

− середньострокові, які проявляються у спроможності орга-
нізації розвиватись і підтримувати належний рівень конкуренто-
спроможності; 

− короткострокові, що визначається можливістю подолання 
існуючих негативних впливів зовнішнього середовища. 

Відсутність адаптаційних ефектів за результатами реалі-
зації економічного механізму адаптації на підприємстві може свід-
чити про виникнення помилок у процесі адаптації, які прояв-
ляються у наступному: 

− неправильному трактуванні загроз кризових умов для нор-
мального функціонування підприємства; 

− нечітких, нереальних визначених адаптаційних цілях; 
− відсутності ефективної системи мотивації реалізації 

адаптаційних заходів; 
− формальному сприйняті функцій управління щодо реалі-

зації економічного механізму адаптації до кризових умов; 
− відсутності системи оцінки результатів; 
− “ручному управлінні”, відсутності сучасних методів, сти-

лів і форм управління підприємством; 
− неготовності відповідальних осіб за впровадження адепта-

ційного механізму діяти нестандартно, швидко, приймати ризик і 
відповідальність при виборі адаптаційних заходів на себе. 

Варто зазначити, що помилки адаптації можуть виникати 
на всіх етапах впровадження економічного механізму адаптації до 
кризових умов. 
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2.1. Методичні аспекти формування механізму 
підтримки фінансової конкурентоспроможності 

підприємств 

 
Необхідною умовою прибуткової діяльності промислового 

підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. 
Для того, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство 
зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди гро-
шових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. 

Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-
якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на 
кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане управління фі-
нансами сприяє швидкій адаптації підприємств до роботи у кон-
курентному ринковому середовищі, трансформації їх діяльності від-
повідно до змін чинного законодавства. 

Для цілей ефективного використання фінансових ресурсів 
підприємства з метою реалізації процесу управління фінансами, 
підтримання необхідного рівня фінансової стійкості та платоспро-
можності є необхідність застосовувати механізм підтримки фінан-
сової конкурентоспроможності підприємства (МПФК). Проте, це 
поняття практично не розроблено. Для його визначення звернемось 
до трактування категорії “механізм”. 

У трактуванні енциклопедичного словника “механізм” – 
система тіл, призначена для перетворення руху одного або де-
кількох тіл, потрібних для руху інших [1]. Зазвичай в механізмі є 
одна вхідна ланка, яка отримує рух від двигуна, і одна вихідна, 
поєднана з робочим органом машини і покажчиком приладу. 

У великому економічному словнику термін “механізм” ви-
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значений як послідовність станів, процесів, які визначають собою 
яку-небудь дію, явище, систему, пристрій, що визначає порядок 
якого-небудь виду діяльності [2]. 

Зважаючи на те, що фінанси виражають рух вартості в 
грошовій формі, далі під механізмом розумітимемо певну побудову 
відносин, призначену для перетворення руху вартості. Виходячи з 
цього, розумітимемо механізм підтримки фінансової конкуренто-
спроможності підприємства як певний спосіб побудови відносин, 
що перетворює рух вартості, який приводиться в рух за допомогою 
комплексного використання фінансів, що лежать в його основі, 
через реалізацію ними своїх функцій. 

Виходячи із досліджень щодо понять “фінанси” та “фінан-
сова конкурентоспроможність” слід відмітити, що МПФК повинен 
містити сукупність фінансових інструментів, важелів, форм і 
способів регулювання економічних процесів.  

Треба відмітити, що поняття механізму підтримки фінан-
сової конкурентоспроможності значно звужується тією умовою, що 
сукупність форм і методів використовується на користь розши-
реного відтворення і є системою дії фінансових важелів, що вира-
жається в організації, плануванні і стимулюванні використання фі-
нансових ресурсів. Цей механізм являється системою встановлених 
державою форм, видів і методів організації фінансових відносин. 

Фінансові відносини на підприємствах регулюються держа-
вою за допомогою податків, економічних норм і нормативів, роз-
поділ фінансових ресурсів здійснюється на основі вимог державних 
нормативних актів, корпоративно встановлених норм і нормативів. 
Це регламентоване функціонування фінансів відбувається в сис-
темі, яка утворює механізм. 

Високо оцінюючи результати, отримані дослідниками цієї 
проблеми, необхідно відмітити, що, незважаючи на безперечну ак-
туальність завдання формування і вдосконалення механізму під-
тримки фінансової конкурентоспроможності машинобудівних під-
приємств, ця галузь знань є не до кінця дослідженою стороною 
економічних відносин у нашій країні. Наявні розробки присвячені, 
як правило, окремим елементам механізму, наприклад, питанням 
кредитування, бюджетного фінансування, інвестування, регулю-
вання ринку. Тоді як питання комплексного формування і функ-
ціонування механізму підтримки фінансової конкурентоспромож-
ності, що зважає на специфіку галузі і особливості самої діяльності 
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в сфері машинобудування як процесу, поки не вивчені. 
Для розкриття теоретичних аспектів поняття “механізм під-

тримки фінансової конкурентоспроможності” звернемося до роз-
гляду суті категорії “фінанси”. Це найбільш складна теоретична проб-
лема, що досі викликає дискусії у рамках вітчизняної фінансової 
науки. У першому розділі було розглянуто, як це питання вирі-
шується у наукових публікаціях. 

Виходячи з наведеного аналізу різних підходів до суті фі-
нансів з урахуванням переваг, недоліків і тенденцій, визначимо на-
ступне: механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності 
машинобудівного підприємства, на наш погляд, представляє собою 
сукупність фінансових умов діяльності, встановлених на певний 
момент часу, а також систему методів, важелів та інструментів ре-
гулювання вартісних відносин, які дозволяють приймати управ-
лінські рішення щодо підвищення фінансової стійкості та забезпе-
чення платоспроможністю машинобудівного підприємства. При цьому 
МПФК створює правила і принципи відносин у внутрішньому 
середовищі підприємства та із зовнішнім середовищем.  

При взаємодії із зовнішнім середовищем для підприємства 
стає актуальною небезпека відтоку фінансових ресурсів у зв’язку з 
ризиковими ситуаціями, що виникають у невизначеності зовніш-
нього середовища. 

Ризик припускає можливість настання несприятливої події і 
для будь-якого підприємства важливо не уникнути ризику взагалі, а 
передбачати його і прийняти найкраще вирішення відносно від-
повідного критерію, що відображає основний інтерес підприємця. 
Тому на підприємстві виробляються прийоми захисту від ризику, 
що використовуються в інструментарії управління. 

При визначенні суті механізму підтримки фінансової конку-
рентоспроможності машинобудівного підприємства категорія “фі-
нансові ресурси” підприємств розглядається як об’єкт дії меха-
нізму. Практика все більш обумовлює об’єктивно-активну роль ме-
ханізму в економіці, як на макро-, так і на мікрорівні. 

Отже, МПФК підприємства виступає активним інструмен-
том управління економікою. Цей інструмент має дві умови: з 
одного боку, він детермінований об’єктивно існуючими фінансо-
вими відносинами, а з іншого – виступає знаряддям реалізації ціле-
спрямованої фінансової політики держави. 

Системний підхід до формування і реалізації цього меха-
нізму підприємства має на увазі необхідність аналізу механізму 
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підтримки фінансової конкурентоспроможності зовнішнього рівня 
при формуванні і реалізації механізму нижчого рівня і навпаки. 
При цьому слід враховувати комплексний, системний і диференційо-
ваний підходи, а також адекватність фінансових інструментів по-
ставленим цілям для вирішення конкретних завдань.  

Кожен фінансовий інструмент характеризується цільовою 
спрямованістю, об’єктом дії, розподіленою сумою, терміном і масш-
табом дії, ризиком, прибутковістю, а також ступенем впливу, що 
визначає вплив на швидкість трансформації фінансових ресурсів, їх 
структуру і напрям у процесі руху вартості.  

Формуючи ФМПК, суб’єкт управління чинить вплив саме 
на ці параметри, вибираючи для вирішення фінансових проблем 
або завдань той чи інший інструмент. Внутрішня ув’язка складових 
(структурних і функціональних) ланок механізму є важливою умо-
вою його дієвості. На рівні господарюючого суб’єкта механізм під-
тримки фінансової конкурентоспроможності машинобудівного під-
приємства трансформується у взаємопов’язану систему фінансових 
форм і методів управління грошовими фондами господарюючого 
суб’єкта. МПФК забезпечує досягнення цілей організації, мініміза-
цію зовнішніх і внутрішніх ризиків, а також стабільність, рента-
бельність, ліквідність і адекватність діяльності організації зовніш-
ньому середовищу і потребам клієнтів. 

Виділені рівні МПФК машинобудівного підприємства взаємо-
пов’язані і взаємозалежні. В той же час вони функціонують від-
носно самостійно. Ця обставина викликає необхідність постійного 
узгодження складових механізму. 

З точки зору зовнішнього впливу, механізм підтримки фі-
нансової конкурентоспроможності може бути виражений через сис-
тему встановлених державою форм, видів і методів організації 
фінансових відносин. Внутрішній вплив МПФК проявляється у спо-
собах мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілі та ефективному 
використанні. Цей механізм поєднує п’ять взаємозалежних еле-
ментів: фінансові методи та важелі, правове, нормативне та інфор-
маційне забезпечення (див. рис. 2.1). 

У контексті сутності механізму підтримки фінансової конку-
рентоспроможності необхідно розкрити склад зазначених елемен-
тів. До фінансових відносять такі методи, як планування, прогно-
зування, інвестування, кредитування, системи розрахунків тощо.  

Іншим важливим складовим елементом механізму є інстру-
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менти, що слугують для реалізації цих методів, – фінансові важелі. 

 
 

Рис. 2.1. Складові елементи механізму підтримки  
фінансової конкурентоспроможності підприємства 

 
Тобто можна сказати, що фінансовий важіль – це харак-

теристика дії таких фінансових методів, як, наприклад, процентні 
ставки за кредит, фінансові санкції, дисконт, ціна тощо. Третій і 
четвертий елементи механізму – правове та нормативне забезпе-
чення – становлять закони, укази, внутрішня документація пра-
вового характеру (статут, установчий договір), нормативи, мето-
дичні вказівки, інструкції тощо. П’ятий елемент механізму під-
тримки фінансової конкурентоспроможності акумулює інформацію 
управлінського, маркетингового, фінансового і іншого характеру.  

Фінансова конкурентоспроможність підприємства є інте-
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Постанови Кабінету 
Міністрів України. 
Накази та листи  

міністерств і відомств  
Статут,  

установчий договір  

Інформація  
(управлінська, 
маркетингова, 
економічна,  

фінансова тощо) 
Інформаційні бази  
(система баз даних, 

баз знань) 

 

Інструкції. 
Нормативи. 
Норми. 

Методичні вказівки. 
Тарифні ставки. 
Інша нормативна 
документація 

Механізм 
підтримки 
фінансової 
конкуренто-
спроможності 
підприємства
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гральним показником, на який впливають декілька груп чинників. 
Щоб розкрити їх взаємозв’язок, а в деяких випадках і взаємо-
залежність, необхідно враховувати головну мету функціонування 
будь-якого суб’єкта господарювання – максимізацію прибутків влас-
ників, оскільки в умовах ринкової економіки отримання прибутку є 
основним завданням підприємницької діяльності. 

Управління фінансовою конкурентоспроможністю є однією 
з ключових проблем, що стоять перед менеджерами підприємств. 
Здійснення управлінських дій не може робитися спонтанно, як 
реакція на виникаючі негативні зміни внутрішнього і зовнішнього 
середовища. Цей процес повинен носити системний характер і бути 
спрямованим на досягнення поставлених завдань за допомогою 
ефективного використання наявних ресурсів. 

Актуальність проблеми забезпечення фінансової конку-
рентоспроможності підприємства зумовила необхідність створення 
механізму, що дозволяє підтримувати фінансову конкурентоспро-
можність на належному рівні, використовуючи певний набір інст-
рументів і методик. 

Механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності 
підприємства повинен відповідати певним вимогам, що є необхід-
ною умовою досягнення поставлених цілей: 

1. Використання комплексного і системного підходів для 
оцінки і управління фінансовою конкурентоспроможністю під-
приємства, що дозволяють відповідно до принципу розумної до-
цільності якнайповніше врахувати чинники і алгоритми підтримки 
фінансової конкурентоспроможності. 

2. В основу запропонованого механізму підтримки фінан-
сової конкурентоспроможності має бути покладений принцип одно-
значного трактування кількісної оцінки, реалізований за допо-
могою інтегрального коефіцієнта. Цей коефіцієнт за своєю еко-
номічною суттю відбиває ступінь відхилення у сторону погіршення 
значень показників від заданих. 

3. Фінансова конкурентоспроможність підприємства є ди-
намічною характеристикою, що перебуває під впливом різних чин-
ників. Тому логічно доцільним буде проведення оцінки і аналізу 
динаміки цього інтегрального коефіцієнта в часі. 

4. Механізм підтримки фінансової конкурентоспроможності 
підприємства повинен забезпечувати можливість досягнення раціо-
нальної величини фінансової конкурентоспроможності підпри-
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ємства, достатньої для ефективного його функціонування. 
5. Механізм, що розробляється, має бути відносно несклад-

ним з точки зору практичної реалізації (не вимагати від керівника 
залучення додаткової кількості висококваліфікованих фахівців і 
витрат часу) і використовувати можливості сучасних методів управ-
ління і методик аналізу. 

6. Цей механізм дозволяє розробити конкретні заходи з 
підвищення фінансової конкурентоспроможності на підставі зна-
чення інтегрального коефіцієнта. 

7. Розроблений механізм дозволить встановити інтервали 
зміни інтегрального коефіцієнта фінансової конкурентоспромож-
ності підприємства, що дозволить оцінити її реальний рівень. 

8. Першочергове значення набуває використання галузевої 
інформації, тобто легкодоступної для фахівців машинобудівних 
підприємств. 

9. Використання цього механізму повинне сприяти ефектив-
ності використання наявних ресурсів: досягненню раціонального 
рівня фінансової конкурентоспроможності при мінімальних витратах. 

Розробка механізму підтримки фінансової конкурентоспро-
можності підприємства повинна базуватися на наступних принципах. 

1. Принцип системності. Система чинників фінансової конку-
рентоспроможності підприємства, яка проявляється в результаті 
взаємодії комплексу ринкових і фінансових умов господарювання, 
є одним цілим, причому поведінка кожного чинника впливає на по-
ведінку цілого. У ряді випадків той або інший чинник може мати 
вирішальне значення, проте таким воно стає тільки при певному 
поєднанні усіх інших чинників і параметрів. Ось чому при повно-
цінному розкритті суті такого складного явища, як процес підви-
щення фінансової конкурентоспроможності підприємства, показ-
ники, що характеризують цей процес, мають бути зведені в систему. 

2. Принцип комплексності оцінки чинників. Оскільки ко-
жен показник системи є кількісною оцінкою впливу на певний 
процес якого-небудь чинника або групи чинників, то уся система 
логічно пов’язаних між собою і доповнюючих один одного по-
казників повинна будуватися відповідно до комплексу чинників, 
що обумовлюють ріст фінансової конкурентоспроможності підпри-
ємства. А це означає, що розробці відмічених показників повинно 
передувати дослідження усього комплексу чинників, що визна-
чають розвиток досліджуваного процесу. 

3. Принцип урахування специфіки виробництва. Механізм, 
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що розробляється, повинен враховувати чинники, які відбивають 
специфічні галузеві особливості виробництва і показники, що оці-
нюють їх вплив на фінансову конкурентоспроможність підприємства. 

5. Принцип інформаційної забезпеченості. Механізм під-
тримки фінансової конкурентоспроможності, що розробляється, по-
винен містити такі показники, розрахунок яких забезпечується 
наявною інформацією діючих форм бухгалтерського обліку і ста-
тистичної звітності, яка має повноту, достовірність, точність і своє-
часність надходження. 

6. Принцип забезпечення порівнянності. Побудова меха-
нізму управління фінансовою конкурентоспроможністю підпри-
ємства робиться з урахуванням дотримання умов порівнянності 
показників за їх об’ємними характеристиками, періодами оцінки, 
методами отримання інформації, одиницями виміру і способами 
розрахунку. Забезпечення вказаних умов не допускає використання 
в механізмі різних за розміром і складом показників, що пору-
шують його логіку і структуру. 

7. Принцип безперервності. Цей принцип припускає мож-
ливість коригування тих або інших показників системи, або вклю-
чення до неї додаткових показників у межах надходження нової 
інформації про об’єкт дослідження, або про його конкурентне сере-
довище. При цьому таке коригування повинно носити дискретний 
характер, а його необхідність може бути встановлена тільки за 
результатами практичного використання механізму підтримки фі-
нансової конкурентоспроможності. 

Цей механізм припускає послідовність і безперервність 
управління специфічними для машинобудівних підприємств по-
казниками, їх сукупністю і взаємозв’язками між ними. Він повинен 
реалізовуватися на основі перерахованих принципів і вимог (див. 
рис. 2.2). Структура цього механізму повинна включати наступні 
основні блоки: 

1. Формування мети і завдань управління фінансовою 
конкурентоспроможністю підприємства. 

2. Організація і координація. 
3. Планування рівня фінансової конкурентоспроможності під-

приємства. 
4. Мотивація і контроль. 
5. Розробка стратегій розвитку підприємств. 
На першому етапі підготовки ухвалення управлінських рі-

шень визначаються мета і завдання підтримки фінансової конку-
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рентоспроможності підприємства. 

 
 

Рис. 2.2. Принципи, завдання та цілі функціонування  
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механізму підтримки фінансової конкурентоспроможності підприємства 
Для досягнення основної мети, зростання ринкової вартості 

підприємства, необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Мінімізація негативної дії ринкових чинників. Підпри-

ємства машинобудування характеризуються, з одного боку, експорт-
ною орієнтацією збуту продукції, а з іншого – практично повною 
залежністю від енергоносіїв, що імпортуються. Таке положення га-
лузі обумовлює підвищену чутливість до будь-яких негативних змін 
світового ринку енергоресурсів. Досягнення цієї мети дозволяє 
частково понизити ризики ведення господарської діяльності. 

2. Підвищення ефективності використання фінансових ре-
сурсів. Це завдання є найбільш важливим, і в той же час досить 
складним для реалізації. Ефективність використання фінансових 
ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, залежить 
від безлічі внутрішніх фінансових чинників, які у свою чергу змі-
нюються під впливом ринкових.  

3. Забезпечення стабільного розвитку підприємства. Досяг-
нення цієї мети є визначальним чинником підтримки високого 
рівня фінансової конкурентоспроможності. Здійснення стабільного 
розвитку можливе тільки на основі розширеного відтворення, ос-
новним джерелом фінансування якого є прибуток. Це обумовлено 
тим, що високий рівень фінансових показників, які безпосередню 
впливають на фінансову конкурентоспроможність, забезпечується 
за рахунок ефективного використання усіх фінансових ресурсів 
підприємства. 

Успішна постановка мети і завдань дозволяє перейти до 
наступного елемента механізму управління фінансовою конку-
рентоспроможністю підприємства – організації і координації. На 
цьому етапі робиться збір інформації для розробки критеріїв і по-
дальшого аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх чинників фінан-
сової конкурентоспроможності підприємства. 

Зміна зовнішніх чинників на підприємствах машинобуду-
вання носить значний характер, що обумовлено експортною орієн-
тацією, залежністю від імпорту енергоресурсів і рівнем науково-
технічного розвитку галузі. У свою чергу, зовнішні чинники не 
лише схильні до дії зміни ринкових умов, але також політичних і 
нормативно-правових, вплив яких не піддається кількісній оцінці. 

1. Політичні умови. Ключовими аспектами тут виступають 
не лише внутрішньополітичні, але і міжнародні чинники. Велику 
роль тут відіграють міждержавні відносини між урядом України і 
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країнами-імпортерами. Їх погіршення часто призводить до встанов-
лення штучних бар’єрів у вигляді антидемпінгових розслідувань 
або виникнення загороджувальних митних зборів. Останнім часом 
ситуація з імпортом енергоносіїв також схильна до дії політичних 
чинників, що знаходить своє відображення в невизначеності ціно-
вої політики. 

Значний вплив на внутрішньополітичні чинники здійс-
нюють найбільші фінансово-промислові групи, що мають своїх пред-
ставників в усіх гілках влади. Це проявляється в створенні піль-
гових умов господарювання: зниження податкового тиску, звіль-
нення від митних зборів. 

2. Нормативно-правові умови. Законодавча база України, 
що регламентує господарську діяльність, далека від досконалості. 
Багато ринкових механізмів часто регулюються законами, що міс-
тять суперечливі один одному положення. Але найбільший нега-
тивний вплив робить нестабільність фіскальної політики держави, 
яка зазнає постійних змін. У такій ситуації реалізація довгостро-
кових фінансових стратегій стає вкрай скрутною, що безпосередньо 
позначається на зниженні рівня фінансової конкурентоспроможності. 

Не меншу дію на господарську діяльність підприємств ма-
шинобудування здійснюють норми міжнародного права. При екс-
порті продукції необхідно враховувати не лише законодавство 
України, але і міжнародні правові норми, а також законодавчу базу 
країни-імпортера. 

На етапі оцінки дії змін внутрішніх чинників (на основі 
фінансових показників діяльності підприємства) виникає проблема 
інтерпретації отриманих результатів. Вирішення цієї задачі дося-
гається шляхом визначення набору критеріїв, що дозволяють 
оцінити існуючий рівень фінансової конкурентоспроможності під-
приємства. Крім того, отримані значення критеріїв можуть служити 
орієнтиром при підвищенні фінансової конкурентоспроможності 
підприємства. Найбільш важливим моментом є врахування впливу 
галузевої специфіки, що накладає певні обмеження на значення 
ключових фінансових коефіцієнтів. Тому в цій роботі рекомендо-
ваними критеріями пропонується використовувати дві групи зна-
чень: нормативні та середньогалузеві [3]. 

Ці показники служать базовим критерієм оцінки фактич-
ного рівня фінансової конкурентоспроможності підприємства. Їх 
значення дозволяють скласти загальне уявлення про галузеву спе-
цифіку, її вплив на структуру активів і поточне положення під-
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приємства відносно своїх конкурентів. 
Кращі значення фінансових показників в галузі є тим 

критерієм, який дозволяє об’єктивно оцінити існуючі можливості і 
межу підвищення раціонального рівня фінансової конкуренто-
спроможності підприємства. Вони є орієнтиром на досягнення 
якого має бути спрямоване здійснення управлінських дій. 

За виробленням критеріїв відбувається оцінка фактичних 
значень фінансових показників, що характеризують вплив основ-
них фінансових чинників на фінансову конкурентоспроможність 
підприємства: 

1. Показники рівня ліквідності активів. 
2. Показники фінансової стійкості і платоспроможності. 
3. Показники рентабельності. 
Рівень ліквідності активів є найбільш важливим для креди-

торів, оскільки дає можливість об’єктивно оцінити, як швидко і в 
якому об’ємі можуть бути погашені існуючі зобов’язання. Поліп-
шення структури активів робить підприємство найбільш прийнят-
ним для можливих позичальників, а, отже, і більш конкурентоздат-
ним у разі виникнення необхідності залучення позикового капіталу. 

Фінансова стійкість частково пов’язана з платоспромож-
ністю, але має свої специфічні особливості. Рівень фінансової стій-
кості вимірюється показниками, які можна умовно класифікувати 
на дві групи. До першої можна віднести показники структури ка-
піталу, а до іншої – безпосередньо показники платоспроможності. 
Перша група характеризує долю активів підприємства, сформо-
ваних за рахунок власних ресурсів і довгострокового позикового 
капіталу. Друга дає можливість судити про платоспроможність 
шляхом зіставлення непростроченої дебіторської заборгованості з 
кредиторською [4]. 

Окремо можна виділити такий фінансовий показник, як 
наявність власних оборотних коштів. Оскільки необоротні активи 
підприємства формуються, як правило, за рахунок власного капі-
талу і довгострокових позик, то фінансування оборотних активів 
може здійснюватися частково або повністю за рахунок позикових 
засобів. Тому частка власних оборотних коштів є важливим показ-
ником, який характеризує рівень фінансової конкурентоспромож-
ності підприємства. 

Найважливішим показником, який безпосередньо впливає 
на фінансову конкурентоспроможність підприємства, є прибуток. 
Для оцінки і зіставлення фінансових результатів у різних підпри-
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ємств пропонується використовувати показники рентабельності. 
Визначення фактичного рівня фінансової конкурентоспро-

можності підприємства є основою для подальшої розробки заходів 
з підвищення її рівня. На цьому етапі необхідно брати до уваги не 
лише управлінські дії, спрямовані на поліпшення основних фі-
нансових показників, але і вплив ринкових чинників на діяльність 
підприємства. 

Планування рівня фінансової конкурентоспроможності під-
приємства повинно включати: 

1. Розробку інтегрального коефіцієнта для оцінки і управ-
ління фінансовою конкурентоспроможністю. 

2. Прогнозування змін чистого прибутку підприємства. 
3. Розрахунок ефекту фінансового левериджа для визна-

чення ефективності використання позикового капіталу. 
Найбільший вплив на фінансовий результат діяльності до-

сліджених машинобудівних підприємств здійснюють зміна собі-
вартості продукції, управлінських витрат та інших операційних 
витрат. Ці величини можуть бути виражені в кількісному вира-
женні, що дає можливість розробки кореляційно-регресійної мо-
делі. В якості залежної змінної пропонується використовувати вели-
чину чистого прибутку [5].  

Для ухвалення управлінських рішень, спрямованих на під-
вищення рівня фінансової конкурентоспроможності підприємства, 
необхідно чітко детермінувати основні фінансові показники і їх 
взаємозв’язок. Оскільки більшість коефіцієнтів розраховуються на 
підставі даних бухгалтерського балансу і звіту про фінансові 
результати, то багато хто з них характеризується наявністю сильної 
кореляції. З цього випливає, що зміна одного фінансового показ-
ника автоматично призводить до зміни цілої низки інших.  

Залежність між чинниками, що впливають на фінансову 
конкурентоспроможність підприємства, є досить складною. Зміни 
ліквідності активів і фінансової стійкості здійснюють безпосеред-
ній вплив один на одного. Ці властивості отримують особливу важ-
ливість при ухваленні тих або інших управлінських рішень, оскільки 
заходи дії з досягнення однієї мети можуть чинити негативний 
вплив на цілу низку інших фінансових показників. При цьому очі-
куване покращення фінансової конкурентоспроможності підпри-
ємства за рахунок зміни одного з чинників може бути не досягнуте 
внаслідок негативних змін інших чинників. Детермінація характеру 
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взаємозв’язку між ними вимагає чіткого розуміння їх фінансової суті. 
Комплексність і складність такого поняття, як “фінансова 

стійкість”, в умовах відсутності загальноприйнятих методологічних 
підходів до її оцінки вимагає чіткого розуміння економічного сенсу 
основних показників, що використовуються при проведенні ана-
лізу. Умовно показники можна поділити на дві групи: автономності 
і платоспроможності. Під мірою автономності підприємства слід 
розуміти частку власних засобів у загальних зобов’язаннях під-
приємства. Перспективна платоспроможність може бути адекватно 
оцінена при визначенні частки активів, сформованих за рахунок 
власного капіталу і довгострокових позикових засобів.  

Поточна платоспроможність оцінюється за допомогою зі-
ставлення поточних активів з поточними зобов’язаннями. До пер-
ших відносяться грошові кошти і непрострочена дебіторська забор-
гованість, а до останніх – кредиторська заборгованість і виплати за 
короткостроковими кредитами. Рівень поточної платоспроможності 
також може бути визначений за допомогою зіставлення вхідних і 
вихідних грошових потоків. Оскільки більшість платежів підпри-
ємства є фіксованими в часі, що обумовлено контрактами і дого-
ворами, то, зіставляючи платіжний календар за виплатами і зара-
хуванням засобів, можна з великим ступенем вірогідності визна-
чити здатність відповідати за своїми зобов’язаннями у будь-який 
момент часу. 

Існування чіткої взаємної залежності між ліквідністю ак-
тивів і фінансовою стійкістю обумовлене структурою бухгалтер-
ського балансу, хоча характер існуючих взаємозв’язків схильний до 
постійних змін з моменту первинного формування активів. Взаємо-
зв’язок ліквідності активів і фінансової стійкості виражається та-
ким чином. За рахунок власного капіталу формуються необоротні 
активи підприємства, тому ці статті балансу знаходяться в прямій 
залежності. Це обумовлено тим, що вони мають тривалий період ви-
користання, амортизація проходить повільними темпами, роблячи 
неможливим їх фінансування за рахунок короткострокових позик. 

З іншого боку, залучення довгострокових позикових засо-
бів дає можливість фінансувати як частину необоротних активів, 
так і малоліквідні активи. У сучасних економічних умовах довго-
строкові і короткострокові кредити широко використовуються для 
формування оборотних активів машинобудівних підприємств, ос-
новну частину яких складають виробничі запаси. У цьому випадку 
виникають протиріччя з приводу вибору терміну кредитування. 
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Короткострокові позики є дешевшими, але і більш ризикованими, 
тоді як довгострокові – як правило, дорожчі, але величина ризику 
за ними значно нижча. Цей факт знаходить своє відображення в 
тому, що поточні виплати за довгостроковими кредитами значно 
менші, а засоби знаходяться у розпорядженні підприємства значно 
довше. Фінансування оборотних коштів тільки за рахунок власних 
джерел є економічно неефективним і представляється не завжди 
можливим через об’єктивні ринкові умови.  

Рівень фінансової стійкості, з точки зору поточної плато-
спроможності, виражає здатність підприємства платити за своїми 
поточними зобов’язаннями в повному обсязі і в чітко встановлені 
терміни. До них, головним чином, відноситься погашення креди-
торської заборгованості і платежі за банківськими кредитами. Цей 
показник знаходиться у прямій залежності з абсолютно ліквідними 
і швидкореалізованими активами в частині дебіторської заборго-
ваності, оскільки за рахунок погашення останньої, підприємство ді-
стає можливість виплатити свої найбільш термінові зобов’язання [6]. 

Для отримання об’єктивної оцінки фінансової конкуренто-
спроможності підприємства необхідно враховувати такий чинник, 
як наявність власних оборотних коштів, оскільки існуючі методики 
оцінки рівня ліквідності активів і фінансової стійкості не дають 
чіткого уявлення про джерела формування оборотних активів. Це 
обумовлено потребою машинобудівних підприємств в значному об-
сязі оборотних коштів, частку яких становить близько 30 % від вар-
тості усіх активів підприємства. Тому їх ефективне використання 
здійснює вирішальну дію на рівень фінансової конкурентоспро-
можності підприємства. 

За рахунок власних оборотних коштів, як правило, форму-
ються малоліквідні оборотні активи, до яких відносяться запаси. 
Використання власних фінансових ресурсів при їх формуванні 
знижує ризики, пов’язані з несприятливою кон’юнктурою ринку і 
затримкою платежів з боку клієнтів. Безпосередньо впливаючи на 
рівень фінансової конкурентоспроможності підприємства, власні 
оборотні кошти, у свою чергу, впливають на ліквідність активів і 
фінансову стійкість. Це знаходить своє відображення в тому, що 
частина оборотних коштів може бути сформована за рахунок 
власних джерел, від частки яких залежить фінансова стійкість під-
приємства. Таким чином, вона чинить непрямий вплив на струк-
туру активів, шляхом формування запасів за рахунок власних обо-
ротних коштів. 

Усе викладене дає чітку і повну характеристику взаємо-
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зв’язків між внутрішніми чинниками, що формують фінансову конку-
рентоспроможність підприємства. Проте залишається відкритим 
питання про те, яким чином ці чинники впливають один на одного. 

В стані стабільного розвитку виробництва їх взаємний 
вплив залишається незначним, що викликано малою мінливістю 
самих елементів. У разі здійснення підприємством стратегії інтен-
сивного зростання і розширеного відтворення, їх взаємна дія про-
являється особливо яскраво. Це обумовлено зміною співвідно-
шення джерел фінансування, а саме змінами частки власних і по-
зикових засобів. Схематично взаємозв’язок внутрішніх чинників 
представлений на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Взаємозв’язок внутрішніх чинників  
фінансової конкурентоспроможності підприємства 
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малоліквідних активів відбувається шляхом збільшення власних 
оборотних коштів, що само по собі позитивно впливає на фі-
нансову конкурентоспроможність підприємства. В цьому випадку 
частка малоліквідних активів, сформована за рахунок позикових 
засобів, знижується, що, у свою чергу, зменшує ступінь ризику при 
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використанні позикового капіталу, тим самим збільшуючи фінан-
сову стійкість. Формування абсолютно ліквідних активів, тобто збіль-
шення залишку грошових коштів на рахунках у банку, може бути 
використано для підвищення ліквідності, на випадок настання не-
сприятливих обставин. Проте наявність надлишків на рахунках та-
кож призводить до зниження ефективності використання фінан-
сових ресурсів. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що прибуток 
є найбільш безпечним джерелом фінансування з точки зору фінан-
сового ризику. В цьому випадку перераховані чинники, що фор-
мують фінансову конкурентоспроможність підприємства, пози-
тивно впливають один на одного, оскільки зміна одного з них за 
рахунок прибутку автоматично веде до позитивної зміни інших. 
Проте підприємство не завжди має в розпорядженні достатню 
кількість власних засобів для фінансування своїх потреб. У цьому 
випадку воно вимушене прибігати до залучення позикових джерел, 
оскільки вони дають можливість більш гнучко і швидко реагувати 
на негативні зміни ринкових чинників. Цей процес пов’язаний зі 
збільшенням підприємницького ризику і може призвести до зни-
ження фінансової конкурентоспроможності підприємства. З іншого 
боку, додатковий позиковий капітал генерує додатковий прибуток, 
тим самим, збільшуючи рентабельність власного капіталу. 

Зміни основних фінансових показників за рахунок вико-
ристання позикових джерел фінансування змінюють характер взаємо-
зв’язку між фінансовими чинниками. Залучаючи позикові кошти, 
підприємство має можливість поліпшити структуру і якість своїх 
активів. За рахунок довгострокових кредитів, як правило, фор-
муються необоротні активи, що може виражатися в модернізації 
основних засобів виробництва, впровадження нових потужностей 
тощо. Використання короткострокових кредитів спрямоване на фор-
мування абсолютно ліквідних активів і частини малоліквідних. 
Проте, в цьому випадку проявляється протиріччя, оскільки форму-
вання запасів за рахунок довгострокових кредитів значно знижує 
ризик неплатоспроможності, але, з іншого боку, залучення цього 
джерела є дорожчим [7]. 

Використання позикових засобів викликає протиріччя між 
рівнем ліквідності активів і фінансовою стійкістю. Це виражається 
в тому, що поліпшення структури і якості активів підприємства, 
знижує рівень фінансової стійкості, негативно впливаючи на фі-
нансову конкурентоспроможність підприємства. В першу чергу це 
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позначається на величині власних оборотних коштів, оскільки при-
зводить або до їх зниження, або до їх повної втрати. Використання 
короткострокових кредитів, у свою чергу, робить підприємство 
більше вразливим перед негативними змінами ринкових чинників. 

Це дозволяє зробити висновок про те, що ступінь ліквід-
ності активів і рівень фінансової стійкості не завжди знаходяться в 
прямій залежності. На характер їх взаємозв’язку вирішальний вплив 
робить вибір джерел фінансування. Тому не завжди поліпшення струк-
тури і якості активів приводить до зростання фінансової конку-
рентоспроможності підприємства. Основним завданням у цьому 
випадку виступає визначення оптимальної величини позикових 
засобів і ефективного розподілу прибутку, при якому підприємство 
залишається фінансово конкурентоздатним і зберігає можливість 
оперативно реагувати на негативні зміни ринкових чинників. 

Проведене дослідження взаємозв’язків між найбільш суттє-
вими чинниками фінансової конкурентоспроможності підпри-
ємства дає можливість перейти до розрахунку інтегрального кое-
фіцієнта, який дозволить не лише оцінювати, але і управляти окре-
мими чинниками фінансової конкурентоспроможності підприємства. 

Наступним елементом механізму управління є організація і 
контроль. Він припускає реалізацію запланованих заходів з під-
вищення рівня фінансової конкурентоспроможності і оцінку досяг-
нутих результатів. Окремо має бути організована система заохочень 
за досягнення і підтримку високого рівня фінансових показників. 

Запропонований механізм підтримки фінансової конкуренто-
спроможності підприємства дозволяє підвищити ефективність ве-
дення господарської діяльності. Основними напрямами виступають 
підвищення ефективності використання власних ресурсів і зрос-
тання рівня фінансової конкурентоспроможності підприємства, що 
дає можливість понизити ризик використання позикових засобів. 
Реалізація цього механізму повинна сприяти стабільному розвитку 
підприємства, здійсненню розширеного виробництва, а також за-
безпеченню фінансової конкурентоспроможності підприємства. При 
цьому слід виділити наступні рівні фінансової конкурентоспромож-
ності підприємства (див. рис. 2.4). 

Головним завданням забезпечення фінансової конкуренто-
спроможності підприємства є: 

– визначення пріоритетів і збалансованості мети фінансової 
та інвестиційної стратегії підприємства; 

– системне і комплексне вирішення завдання розробки і опти-
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мізації інвестиційної і фінансової політики; 
– ефективне використання фінансових ресурсів; 
– забезпечення необхідного рівня фінансової конкуренто-

спроможності підприємства. 
 

 
 

Рис. 2.4. Критерії фінансової конкурентоспроможності підприємства 
 
Розглянемо методику визначення інтегрального коефі-

цієнта фінансової конкурентоспроможності підприємства. Основні 
положення методики ґрунтуються на визначені інтегрального по-
казника фінансової конкурентоспроможності підприємства. Нормаль-
ними елементами у цій методиці є алгоритм обчислення фінан-
сових показників. 

Розрахунок інтегральної оцінки відбувається за формулою 
евклідової відстані від точки еталону до конкретних значень по-
казників оцінювання об’єктів. Перед конкретними розрахунками 
проводиться нормування діленням значень показників на відпо-
відні еталонні значення. Як еталони виступають нормативні зна-
чення показників (критерії) або (для деяких показників) – середньо-
галузеві значення показників: 

1
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де Iфк – інтегральний коефіцієнт, за яким оцінюється фі-
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нансова конкурентоспроможність підприємства; 
1 – координата сторонніх показників (критеріїв), що визна-

чається відношенням: 1 ;і
і

К
Е

−  

Кi – фактичні значення відповідних показників, обраних 
для оцінки; 

Еi – еталонні значення відповідних показників (критеріїв) 
оцінки, та середньогалузеві показники. 

Критерієм інтегральної оцінки за показником Iфк буде його 
мінімальне значення, тобто Ікрит = 0. Такий результат є малоймо-
вірним і означає, що всі показники ефективності формування та 
використання фінансових ресурсів дорівнюють еталонним значенням. 

Виходячи з цього, чим меншим буде значення інтеграль-
ного коефіцієнта Іфк, обчисленого на основі фінансової звітності, 
тим більшою буде фінансова конкурентоспроможність. 

За результатами проведених розрахунків інтегрального кое-
фіцієнта фінансової конкурентоспроможності сформовано таблицю 
змін цього показника за 2007–2009 рр. (табл. 2.1). 

 
Таблиця 2.1 

Динаміка зміни інтегрального коефіцієнта  
фінансової конкурентоспроможності машинобудівних підприємств 

Підприємство 
Рік Відхилення 

2005 2006 2007 2008 2009 2006–
2005

2007–
2006

2008–
2007 

2009–
2008 

ВАТ “Темп” 6,32 5,97 5,86 7,40 3,26 –0,35 –0,11 1,54 –4,14 
ВАТ “Термопласт-

автомат” 18,5620,1624,41128,72189,82 1,6 4,25 104,31 61,1 
ВАТ “Красилівський 
машинобудівний 

завод” 5,49 5,63 5,92 6,53 6,84 0,14 0,29 0,61 0,31 
ДП “Новатор” 10,3612,8420,73 3,92 3,64 2,48 7,89 –16,81 –0,28 

ДП “Красилівський 
агрегатний завод” 4,19 4,29 6,82 6,06 3,53 0,1 2,53 –0,76 –2,53 

 
Як видно з таблиці 2.1, найбільш конкурентоспроможним у 

2005–2006 рр. був ДП “Красилівський агрегатний завод”, ВАТ “Кра-
силівський машинобудівний завод” – на другому місці, на третьому – 
ВАТ “Темп”, далі – ДП “Новатор”, і на останньому – ВАТ “Термо-
пластавтомат”. У 2007 р. на перше місце за фінансовою конкуренто-
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спроможністю стає ВАТ “Темп”, на другому місці залишається 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, ДП “Красилівський 
агрегатний завод” опускається на третє місце. Четверте і п’яте 
місця залишаються без змін. У 2008 р. на першому місці за фінан-
совою конкурентоспроможністю знаходиться ДП “Новатор”, на 
другому – ДП “Красилівський агрегатний завод”, на третьому – 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, на четверте опус-
кається ВАТ “Темп”, і як завжди – проблемним залишається 
ВАТ “Термопластавтомат”. У 2009 р. найбільшу фінансову конку-
рентоспроможність має ВАТ “Темп”.  

Це зумовлено нормальною фінансовою стійкістю підпри-
ємства та позитивними значеннями основних фінансових показ-
ників. На другому місці за даними 2009 р. є ДП “Красилівський 
агрегатний завод”, на третьому місці – ДП “Новатор”. Четверту 
позицію в рейтингу займає ВАТ “Красилівський машинобудівний 
завод”. Остання позиція рейтингу належить ВАТ “Термопластавто-
мат”, фінансова конкурентоспроможність якого у 2008 та 2009 рр. 
взагалі знизилась майже в п’ять разів, та спостерігається тенденція 
до зниження. Можна констатувати, що ВАТ “Термопластавтомат” 
знаходиться у глибокому кризовому стані та на межі банкрутства, 
що й показують основні фінансові показники. 

 
 

2.2. Розрахунок ефекту фінансового левериджа  
 
Більшості суб’єктів господарювання в процесі ведення 

фінансово-господарської діяльності доводиться використовувати 
позичковий капітал, зокрема, у формі банківських кредитів. Необ-
хідно відзначити, що всупереч досить поширеній думці, кредити не 
завжди можуть приносити додатковий прибуток. При цьому важ-
ливим критерієм є ефективність використання такого капіталу. Вра-
ховуючи, що основною часткою позичкового капіталу більшості 
вітчизняних підприємств є саме кредити банків, ефективне управ-
ління портфелем банківських кредитів в системі управління струк-
турою капіталу набуває особливої актуальності. 

Одним з найважливіших інструментів при визначенні ефек-
тивності використання зазначеного капіталу може бути ефект фі-
нансового левериджа. Цей механізм широко застосовується в захід-
них країнах в умовах ринкової економіки але, зважаючи на низьку 



 
Розділ ІІ. Розробка і застосування механізму підвищення фінансової…  

 

73 

поінформованість вітчизняних економістів з ринковими інстру-
ментами управління, майже не використовується в практичній 
діяльності українських підприємств [8]. 

Необхідно відзначити, що західні економісти вважають опти-
мальним його значення на рівні 30–50 %. На їх думку, якщо кредит 
приносить менше 30 % додаткового прибутку, то залучення таких 
кредитів не є оптимальним рішенням. В той же час при значенні 
більше 50 % – у підприємства підвищуються фінансові ризики. 

Використання фінансового левериджа в механізмі під-
тримки фінансової конкурентоспроможності підприємства повинно 
знайти широке застосування в умовах перехідної економіки, 
оскільки він дозволяє самим підприємствам оцінити ефективність 
залучення кредитів. 

Фінансовий леверидж є показником, який характеризує ви-
користання підприємством позичкових засобів, яке впливає на 
зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Ефект фінан-
сового левериджа (далі – ЕФЛ) – це показник, що відображає рі-
вень прибутку (або збитків), які додатково генеруються, на власний 
капітал при різній частці використання позичкових засобів.  

Наведемо принциповий алгоритм розрахунку ЕФЛ: 
 

ВК
ПКСКСЕФЛ КВРАПП ⋅−⋅−= )()1( ,  (2.2) 

 

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджа, що полягає в при-
рості коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %;  

СПП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим 
дробом;  

КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відно-
шення чистого прибутку до середньої вартості активів), %;  

СК – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються 
підприємством за використання позикового капіталу, %;  

ПК – середня сума використовуваного підприємством пози-
кового капіталу;  

ВК – середня сума власного капіталу підприємства. 
Результати розрахунків зведені до таблиць 2.2–2.6. 
Податковий коректор (1 – СПП) показує, як саме вияв-

ляється ЕФЛ у зв’язку з різним рівнем оподаткування прибутку. Не 
зважаючи на те, що цей показник практично не залежить від діяль-
ності підприємства (тому що ставка податку на прибуток встанов-
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люється законодавством), він може бути використаний для під-
вищення ефективності використання позикового капіталу у випад-
ках, коли у підприємства є випадки диференційованого оподаткування. 

 
Таблиця 2.2 

Податковий коректор фінансового левериджа 

Підприємство Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “Темп” 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
ВАТ “Термопластавтомат” 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
ВАТ “Красилівський  
машинобудівний завод” 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
ДП “Новатор” 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
ДП “Красилівський агрегатний завод” 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

 
Таблиця 2.3 

Середній розмір відсотків за кредит машинобудівних підприємств, % 

Підприємство Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “Темп” 18,6 17,2 15,8 18,1 22,9 
ВАТ “Термопластавтомат” 18,9 17,8 15,4 18,3 22,6 
ВАТ “Красилівський  
машинобудівний завод” 18,7 17,6 16,1 18,7 23,1 
ДП “Новатор” 18,6 17,2 15,8 18,1 22,9 
ДП “Красилівський агрегатний завод” 18,8 17,5 15,9 17,9 23,1 

 
У таких випадках кредити доцільно направляти саме туди, 

де вони можуть принести найбільший ефект через більш низький 
рівень оподаткування. Із таблиці 2.2 видно що податковий коректор 
для всіх підприємств однаковий. 

Відсоткові ставки за кредитами встановлюються комерцій-
ними банками на договірних засадах з підприємствами-позичаль-
никами, їх рівень залежить від загальної економічної кон’юнктури і 
факторів, які формують попит та пропозицію на ринку позичкових 
коштів, а також регулюючих дій держави на цьому ринку. 

Як видно з таблиці 2.3, ставки за кредитами періодично 
змінюються (зростають або зменшуються), найнижчі вони були у 
2006 р. та 2007 р., що вказує на стабільність фінансової системи 
країни. У 2008 р. спостерігався кризовий стан, кредитування майже 
припинилося, ставки піднялись до рівня кінця 2005 р. Останнім 
часом спостерігається покращення ситуації на фінансовому ринку 
країни, але ставки за кредитами значно зросли, що зменшує мож-
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ливості залучення позикових коштів підприємствами. 
Дані зміни відсотків за кредит та коефіцієнта чистої рента-

бельності активів дозволяють розрахувати диференціал фінансо-
вого левериджа (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 
Диференціал фінансового левериджа 

Підприємство Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “Темп” –18,48 –16,97 –16,70 –17,62 –22,03 
ВАТ “Термопластавтомат” –18,86 –17,79 –17,98 –23,59 –26,57 
ВАТ “Красилівський 
машинобудівний завод” –17,95 –16,75 –16,06 –18,70 –23,09 
ДП “Новатор” –18,55 –17,18 –15,80 –18,10 –23,57 
ДП “Красилівський агрегатний завод” –18,57 –17,32 –15,68 –17,38 –22,57 

 
Диференціал фінансового левериджа (КВРА – СК) характе-

ризує різницю між коефіцієнтом чистої рентабельності активів і 
середнім розміром відсотка за кредит. Саме ця складова показує, чи 
приносять залучені кредити прибуток або збитки на власний капітал.  

З результатів таблиці 2.4 видно, що жодному з досліджу-
ваних підприємств не приносять прибутки залучені кредити. Спо-
стерігається негативне значення диференціала для всіх підпри-
ємств, тобто немає додаткового прибутку і рівень чистого при-
бутку, що генерується активами підприємства, не перевищує серед-
ній розмір відсотка за використовуваний кредит. 

Це пов’язано з тим, що і коефіцієнт чистої рентабельності 
активів КВРА, і середня відсоткова ставка за кредит СПП є віднос-
ними показниками. Перший показує, скільки гривень чистого при-
бутку генерує кожна гривня активів підприємства. Другий – скільки 
гривень процентів виплачує підприємство за кожну гривню позич-
кових коштів у формі банківських кредитів. Якщо КВРА більше, ніж 
СПП – кредити генерують прибуток на власний капітал; якщо КВРА 
менше, ніж СПП, як в нашому випадку, – навпаки: використання 
кредитів приносять збитки на власний капітал. Чим вище пози-
тивне значення диференціала фінансового левериджа, тим вище, за 
інших рівних умов, буде його ефект. Для досліджуваних машино-
будівних підприємств Хмельниччини при негативному значенні 
диференціала залучені кредити, замість додаткового прибутку, гене-
рують збитки. Річ у тім, що у цьому випадку, в принципі обслу-
говування кредитів проводиться за рахунок власного прибутку. Ди-
ференціал має високу динамічність, тому він вимагає постійного 
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моніторингу. 
Враховуючи викладене, недоцільно, при негативному дифе-

ренціалі, залучати нові кредити, поки не збільшиться чиста рента-
бельність активів до позитивного значення диференціала. Це не озна-
чає, що не можна залучати кредити при негативному значенні ди-
ференціалу. Проте, необхідно мати на увазі, що замість додатко-
вого прибутку вони генеруватимуть збитки. Тепер розрахуємо ефект 
фінансового левериджа для п’яти машинобудівних підприємств. 
Результат розрахунків наведений у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 
Ефект фінансового левериджа 

Підприємство Рік
2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “Темп” –3,36 –3,51 –3,84 –10,71 –15,47 
ВАТ “Термопластавтомат” –2,92 –3,37 –3,42 –6,51 –10,20 
ВАТ “Красилівський машинобудівний 
завод” –20,16 –34,96 –16,24 –15,38 –9,99 
ДП “Новатор” –0,84 –1,14 –1,83 –3,32 –5,06 
ДП “Красилівський агрегатний завод” –1,75 –1,89 –2,28 –2,58 –2,94 

 
Як видно з розрахунків, протягом 2005–2009 рр. для всіх 

підприємств ефект фінансового левериджа є від’ємним. Негативне 
значення цього показника показує, що збільшення позикового ка-
піталу в структурі капіталу зменшує прибутковість активів. Можна 
припустити, що новий кредит не сприяє росту рівня ефекту фі-
нансового левериджа, тому такі кредити не вигідні підприємствам, 
не сприяють їх фінансовій конкурентоспроможності. 

Здавалося б, виходячи з наведених положень, підприємству 
вигідно необмежене нарощування долі позикових засобів за умови, 
що економічна рентабельність активів вище за середню ставку 
відсотків за кредит. На користь цього висновку говорить те, що чим 
більша частка позикових засобів, тим більше плече фінансового 
левериджа і, відповідно, тим більше відсотків додасться до ROE в 
результаті залучення позикових засобів.  

На жаль, це не так. Плече фінансового левериджа не да-
ремно інакше називається коефіцієнтом фінансової залежності. Чим 
він вищий, тим з більшою обережністю кредитна організація на-
даватиме підприємству кредити. Для компенсації свого ризику кре-
дитор збільшить ставку відсотків, що зменшить диференціал фінан-
сового левериджа. Таким чином, при певній величині плеча слід 
чекати перетворення диференціала спочатку на нуль, а потім і в не-
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гативну величину, що призведе до згубних наслідків для підприємства.  
Результати розрахунку плеча фінансового важеля відобра-

жені в таблиці 2.6. 
 

Таблиця 2.6 
Плече фінансового левериджа (коефіцієнт фінансової залежності) 

Підприємство Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “Темп” 0,24 0,28 0,31 0,81 0,94 
ВАТ “Термопластавтомат” 0,21 0,25 0,25 0,37 0,51 
ВАТ “Красилівський  
машинобудівний завод” 1,50 2,78 1,35 1,10 0,58 
ДП “Новатор” 0,06 0,09 0,15 0,24 0,29 
ДП “Красилівський агрегатний завод” 0,13 0,15 0,19 0,20 0,17 

 
Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що існує 

деяке оптимальне співвідношення між позиковими і власними за-
собами. Вважається, що якщо ефект фінансового левериджа забез-
печує збільшення рентабельності власних засобів в 1,3–1,5 рази, то 
структура капіталу компанії вибрана вдало. При цьому необхідно 
пам’ятати, що якщо коефіцієнт фінансової залежності більше оди-
ниці, можливі проблеми з отриманням нових кредитів.  

Аналіз таблиці 2.6 показує, що коефіцієнт фінансової залеж-
ності для всіх підприємств знаходиться на низькому рівні, тільки у 
ВАТ “Темп” у 2008 та 2009 роках він значно зріс до 0,81 та 0,94 
відповідно, а ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” має зна-
чення плеча фінансового левериджа більше 1, тільки у 2009 році 
він знизився до 0,58.  

З викладеного ми можемо зробити висновок, що для 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” було проблематично 
отримувати кредити протягом 2005–2008 рр. У 2009 р. ситуація 
поліпшилася, що дає змогу підприємству залучити додаткові по-
зикові засоби. Для ВАТ “Темп”, навпаки, у 2009 р. ситуація з кре-
дитоспроможністю значно погіршилась. Але, незважаючи на це, ми 
можемо констатувати, що для всіх підприємств залучення пози-
кових засобів є недоречним у зв’язку з негативним ефектом фінан-
сового левериджа, який в свою чергу зумовлений від’ємним зна-
ченням диференціалу, оскільки відсотки за отримані кредити значно 
перевищують коефіцієнт чистої рентабельності активів підприємств. 

У цілому, залучення нових кредитів при негативному зна-
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ченні диференціалу, має сенс лише в тому випадку, коли нові за-
лучені кредити підвищать КВРА (шляхом підвищення чистого при-
бутку підприємства, за рахунок використання кредиту). У всіх ви-
падках негативного або незначного позитивного значення дифе-
ренціала (при вже наявних запозиченнях) слід вживати заходи зі 
збільшення коефіцієнта чистої рентабельності активів за рахунок 
збільшення прибутку та зниження суми активів. Враховуючи отри-
мані прогнози отримання чистого прибутку підприємств на най-
ближчі п’ять років, ми можемо спрогнозувати покращення ситуації 
розвитку фінансової конкурентоспроможності для ВАТ “Темп” та 
ДП “Красилівський агрегатний завод”, а саме в результаті мож-
ливого збільшення коефіцієнта чистої рентабельності активів. 

 
 
2.3. Формування фінансових стратегій  
розвитку машинобудівних підприємств 

 
Кульмінаційним моментом планування діяльності підпри-

ємств в умовах конкурентного середовища є вибір стратегії, тобто 
якісно визначеного напряму розвитку організації.  

Якщо цілі окреслюють прагнення організації, то стратегія 
дає відповідь, яким чином, за допомогою яких дій можна досягти 
цих цілей в умовах конкурентного середовища. Кожна організація, 
реагуючи на різні можливості і загрози та маючи різні сильні та 
слабкі сторони, здійснює власний стратегічний вибір. 

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їх-
ньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна 
необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та 
перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких пи-
тань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фі-
нансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як складова 
частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узго-
джуватися з цілями та напрямами останньої. У свою чергу, фінан-
сова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну 
стратегію підприємства. 

Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку спри-
чиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії розвитку 
підприємства. Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об’єктивні 
економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та 
способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія 
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включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх 
планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за 
ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі 
форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних 
та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові 
розрахунки, інвестиційну політику [9].  

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, 
об’єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, 
фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економіч-
них можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку то-
варів та фінансовому ринку.  

Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових 
цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх 
досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися за-
гальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на мак-
симізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. За розробки 
фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних 
процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, мож-
ливості диверсифікації діяльності підприємства.  

Фінансова стратегія підприємства забезпечує:  
– формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 
– виявлення найефективніших напрямів інвестування та зо-

середження фінансових ресурсів на цих напрямах; 
– відповідність фінансових дій економічному стану та 

матеріальним можливостям підприємства; 
– визначення головної загрози з боку конкурентів, правиль-

ний вибір напрямів фінансових дій та маневрування для досягнення 
вирішальної переваги над конкурентами. 

Завданнями фінансової стратегії є:  
– визначення способів проведення успішної фінансової стра-

тегії та використання фінансових можливостей; 
– визначення перспективних фінансових взаємовідносин із 

суб’єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінан-
совими інститутами; 

– фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяль-
ності на перспективу; 

– вивчення економічних та фінансових можливостей імовір-
них конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення 
фінансової стійкості; 

– розробка способів виходу із кризового стану та методів 
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управління за умов кризового стану підприємств. 
На підставі фінансової стратегії визначається фінансова по-

літика підприємства за основними напрямами фінансової діяль-
ності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна. 

У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага при-
діляється виробництву конкурентоспроможної продукції, повноті 
виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, 
максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та 
розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних 
коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефектив-
ному використанню капіталу підприємства. Важливе значення для 
формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. 
Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику непла-
тежів, інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередба-
чуваних обставин. Основу перспективного фінансового планування 
становить прогнозування, яке є втіленням стратегії підприємства на 
ринку. Фінансове прогнозування полягає у вивченні можливого фі-
нансового стану підприємства на перспективу. На відміну від пла-
нування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінан-
сових показників та параметрів, використання яких відповідно до 
тенденцій зміни ситуації на ринку дає змогу визначити один із 
варіантів розвитку фінансового стану підприємства. 

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та ана-
ліз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням 
факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових по-
казників. Методи та способи прогнозування мають бути достатньо 
динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни. 

Прогноз – ще не план, а тільки підготовка до його скла-
дання. Для складання фінансового плану будуть потрібні всілякі 
прогнози. Наприклад, для визначення джерел фінансування на на-
ступний рік складаються прогнози розвитку ринку капіталів. Прогно-
зування як дія фінансових аналітиків має ймовірнісний характер. 

Складаючи прогнози розвитку, фінансові аналітики завжди 
повинні мати на увазі, що конкуренти “не сплять”, а так само роз-
робляють свої прогнози щодо розширення конкурентної позиції. 
Усі прогнози детально вивчаються, в них вносяться виправлення, 
уточнення. Прогнози всіх відділів підприємства узгоджуються між 
собою. Особлива увага приділяється капітальним вкладенням, спря-
мованим на вирішення проблем відновлення капіталу, введення 
інновацій у виробництво тих товарів і послуг, де позиції корпорації 
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на ринку сильні і є можливості їх зміцнити. Цілі, поставлені в прог-
нозах, можуть бути досягнуті за певних умов. Проте загальні еко-
номічні, фінансові, податкові, грошові і багато інших чинників ура-
хувати в прогнозах неможливо. 

Формування фінансової стратегії передбачає послідовність 
певних етапів. По-перше, воно не можливе без збору інформації 
про ринкове середовище функціонування підприємства (конку-
рентів, постачальників, клієнтів, посередників, державні органи та 
служби, банківські установи) та її детальний аналіз. На цьому етапі 
фінансові менеджери повинні застосовувати відповідний фінансо-
вий інструментарій: мікроекономічне фінансове планування, прог-
нозування, стратегічний і фінансовий аналіз, статистичні методи та 
економіко-математичне моделювання.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗахиснаЕкспансійна Поступового розвитку  Стабілізаційна  Антикризова 
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Рис. 2.5. Основні етапи формування фінансової стратегії підприємства 
Після виконання аналітичної роботи, здійснення відповід-

них розрахунків, обговорення альтернативних варіантів розвитку 
подій приймається управлінське рішення щодо вибору фінансової 
стратегії, яку надалі деталізують за напрямами фінансової політики 
та реалізовують згідно з планом. Послідовність етапів формування 
фінансової стратегії зображено на рис. 2.5. 

Якщо в процесі формування і реалізації фінансової стра-
тегії виявлено певні відхилення фактичних значень показників від 
планових і визначених умов діяльності підприємства, то відбува-
ється коригування стратегії на тому етапі, де виявлено відхилення. 

Для полегшення реалізації фінансової стратегії доцільно 
проводити її деталізацію шляхом складання тактичних планів. Так-
тичне планування покликане сформувати механізми реалізації обра-
ної стратегії. Тактичне планування має два різновиди: оперативне і 
поточне. 

Поточне планування – різновид управлінської діяльності, 
спрямований на розробку параметрів, заходів, бюджетів і адмініст-
ративно-фінансових важелів з метою формування поточних планів 
функціонування конкретних сфер діяльності організації чи її діяль-
ності загалом на річний період у напряму досягнення завдань обра-
ної фінансової стратегії. 

Оперативне планування спрямоване на формування вузь-
ких, деталізованих, короткотермінових планів з конкретних питань 
діяльності підприємства, які формуються шляхом розвитку поточ-
них планів. Оперативні і поточні плани не повинні відхилятися від 
фінансової стратегії підприємства, а навпаки – деталізувати і до-
повнювати її. 

Важливим моментом формування фінансової стратегії є вра-
хування стадії життєвого циклу підприємства і продукції, яку воно 
виробляє, а також обраної фінансової і маркетингової політики. З 
огляду на це, можна виділити такі типи фінансових стратегій: 

– експансійна (стратегія розширення) – обирають у тому 
випадку, коли підприємство веде так звану агресивну політику: 
планує придбання (поглинання) інших підприємств, розширення 
виробництва, захоплення значної частки ринку, вихід на нові ринки 
збуту; її застосування є доцільним, якщо продукція суб’єкта гос-
подарювання перебуває на стадії запровадження, становлення чи 
піднесення і підприємство має достатній трудовий і фінансовий 
потенціали для здійснення перерахованих заходів. У цьому випадку 
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підприємство активно залучає кредити, здійснює реальні і фінан-
сові інвестиції в інвестиційно-привабливі об’єкти, витрачає значні 
кошти на рекламу, скорочує розмір дебіторської заборгованості, збіль-
шує обіговість капіталу тощо; 

– поступового розвитку – характерна для більшості про-
мислових підприємств. Такий тип стратегії передбачає спряму-
вання суб’єкта господарювання на поступове нарощення обсягів 
діяльності, зростання прибутковості та покращання його основних 
фінансових і виробничо-економічних показників і характеристик, 
забезпечення стабільного фінансового стану. Фінансовий аспект 
такої стратегії полягає у визначенні оптимального рівня співвідно-
шення залучених і власних коштів для підтримки поточної плато-
спроможності підприємства на належному рівні, зростанні рівня 
рентабельності продукції за рахунок зниження її собівартості, 
збільшення обіговості обігових коштів тощо; 

– захисна – передбачає незначне зменшення виробничих 
потужностей, часткове чи повне згортання інвестиційної та інно-
ваційної діяльності задля збереження певного рівня прибутковості і 
фінансової стійкості підприємства при негативному впливі на його 
діяльність ендогенних та екзогенних факторів; 

– стабілізаційна – виникає у випадку тимчасової втрати під-
приємством платоспроможності, порушення структури балансу, по-
гіршення показників діяльності. Фінансовим менеджерам чи ана-
літикам потрібно проаналізувати виробничо-господарську діяль-
ність суб’єкта господарювання за декілька попередніх періодів, 
виявити проблемні місця і причини їх виникнення, окреслити ос-
новні шляхи їх вирішення і визначити перелік стабілізаційних заходів; 

– антикризова – реалізовують у випадках, коли підпри-
ємство перебуває у кризовому стані і потребує санації. Передбачає 
комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності 
(ліквідності), кредитоспроможності, стабілізацію його фінансового 
стану. У такому випадку фінансовій службі підприємства слід особ-
ливу увагу звернути на оптимальне використання наявних ресурсів, 
забезпечення стабільного зниження вартості використовуваного 
капіталу, зменшення дебіторської заборгованості, скорочення мате-
ріальних витрат, продаж або здачу в оренду нерентабельних основ-
них фондів тощо. Шляхами виходу підприємства з кризового стану 
можуть також бути повна реорганізація виробництва або злиття з 
іншим, фінансово більш стійкішим, підприємством. 

Оскільки фінансову стратегію розробляють на тривалий 
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термін (переважно до трьох років), то її найважливішим завданням 
є визначення обсягів, джерел і форм залучення фінансових ресурсів 
для здійснення господарської діяльності підприємства. Джерела 
фінансових ресурсів можуть бути внутрішніми (власний потенціал 
підприємства) та зовнішніми. Отримати фінансові ресурси із зов-
нішніх джерел можна за рахунок банківських позик, комерційних 
(товарних) кредитів, коштів, інвестованих у підприємство зовніш-
німи інвесторами, бюджетних дотацій та трансфертів, безповорот-
ної фінансової допомоги тощо. Обираючи ту чи іншу форму за-
лучення фінансових ресурсів, потрібно враховувати вартість пози-
кових коштів та особливості діяльності суб’єкта господарювання: 
рівень налагодженості логістичних зв’язків, організацію поста-
чання та збуту, тривалість виробничого циклу, структуру креди-
торської та дебіторської заборгованості, середній обсяг виручки від 
реалізації та собівартості продукції, розмір власного капіталу тощо.  

Забезпечення достатніми обсягами фінансових ресурсів є 
однією з найважливіших умов досягнення цілей і завдань, передба-
чених фінансовою стратегією підприємства. Конкретні шляхи досяг-
нення відповідних цілей визначає фінансова політика, яка охоплює 
політику управління структурою капіталу, цінову і податкову полі-
тику, політику управління доходами, витратами, формуванням і вико-
ристанням прибутку, дивідендну та інвестиційну політику тощо. 

Кожен суб’єкт господарювання має свої особливості, тому 
визначити єдиний підхід до вибору фінансової політики чи фінан-
сової стратегії неможливо. Кожне підприємство повинне самос-
тійно визначати, які чинники і яким чином впливатимуть на його 
діяльність, та формувати таку фінансову стратегію, яка б мінімі-
зувала ризики і сприяла збільшенню його прибутковості, підви-
щенню конкурентоспроможності та фінансової стійкості на ринку. 

Як критерії вибору стратегії розвитку в цьому дослідженні 
використовуються показники платоспроможності і фінансової стій-
кості підприємства, розраховані в підрозділах 2.1 та 2.2. Практично 
ці показники характеризують фінансову і господарську діяльність 
підприємства, а їх тенденції послужать для вибору стратегії роз-
витку підприємства. Показники вибору стратегій розвитку дослі-
джуваних підприємств відображені в таблиці 2.7. 

Проаналізувавши основні фінансові показники розвитку ма-
шинобудівних підприємств можемо зробити висновки, що коефі-
цієнт абсолютної ліквідності є нижчим норми у всіх підприємств 
крім ДП “Новатор” та ДП “Красилівський агрегатний завод”, де він 
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підвищується. 



  

 

Таблиця 2.7 
Показники вибору стратегій розвитку підприємств 

Показник  
фінансової конкуренто-

спроможності 

ВАТ “Темп” ВАТ “Термопласт-
автомат”

ВАТ “Красилівський 
машинобудівний завод” ДП “Новатор” ДП “Красилівський  

агрегатний завод” 

2005 2009
Темп 

зростання, 
%

2005 2009
Темп 

зростання,
%

2005 2009 
Темп 

зростання,
%

2005 2009 
Темп 

зростання, 
%

2005 2009 
Темп 

зростання, 
% 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,43 0,02 4,65 0,05 0,01 20,00 0,007 0,0036 51,43 0,1 0,22 220,00 0,07 0,38 542,86 
Коефіцієнт проміжного 
покриття 3,67 0,64 17,44 1,3 0,05 3,85 0,98 0,14 14,29 1,2 0,84 70,00 0,97 1,74 179,38 
Коефіцієнт загального 
покриття 6,78 2,59 38,20 2,57 1,3 50,58 2,43 1,37 56,38 2,7 2,28 84,44 2,9 3,99 137,59 
Коефіцієнт автономії 0,56 0,52 92,86 0,8 0,65 81,25 0,46 0,63 136,96 0,79 0,76 96,20 0,78 0,83 106,41 
Коефіцієнт довгострокової
фінансової незалежності 0,89 0,82 92,13 0,85 0,75 88,24 0,69 0,79 114,49 0,79 0,86 108,86 0,69 0,83 120,29 
Коефіцієнт маневреності 0,41 0,54 131,71 0,12 0,06 50,00 0,29 0,11 37,93 0,15 0,2 133,33 0,42 0,53 126,19 
Співвідношення дебітор-
ської і кредиторської 
заборгованості 92,6 7,48 8,08 0,18 0,04 22,22 2,03 0,26 12,81 3,26 13,6 417,18 3,21 9,68 301,56 
Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості 4,49 36,33 809,13 19,34 320,12 1655,22 0,36 0,21 58,33 4,26 8,86 207,98 2,29 1,79 78,17 
Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 
заборгованості 1,42 0,47 33,10 0,49 0,36 73,47 0,35 0,34 97,14 1,24 1,42 114,52 1,06 1,13 106,60 
Коефіцієнт 
рентабельності активів 0,0012 0,0087 725,00 0,0004 – – 0,0075 0,0001 1,33 0,0005 – – 0,0023 0,0053 230,43 
Коефіцієнт рентабель-
ності власного капіталу 0,0018 0,0168 933,33 0,0003 – – 0,0015 0,0001 6,67 0,0008 – – 0,0039 0,0063 161,54 
Коефіцієнт 
рентабельності продажів 0,00005 0,0714 142800,000,00004 – – 0,0026 0,0007 26,92 0,00005 – – 0,011 0,0221 200,91 

 

Сильні сторони

Слабкі сторони
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Коефіцієнти проміжного та загального покриття є силь-
ними сторонами для ВАТ “Темп”, ДП “Новатор”, та ДП “Краси-
лівський агрегатний завод”. Коефіцієнти автономії та довгостро-
кової фінансової незалежності – позитивні сторони для всіх під-
приємств. Коефіцієнти маневреності, оборотності кредиторської 
заборгованості та рентабельність активів – є слабкими сторонами 
для всіх підприємств. Якщо оцінювати співвідношення дебітор-
ської і кредиторської заборгованості, то ВАТ “Термопластавтомат” 
та ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” утримують цей по-
казник на рівні нормативного. Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості для ВАТ “Темп” та ВАТ “Термопластавтомат” значно 
перевищує середньогалузеві показники. Рентабельність власного 
капіталу тільки для ВАТ “Темп” у 2009 р. є в межах норми. Рен-
табельність продажів для ВАТ “Темп” у 2009 р. стала переви-
щувати нормативний показник, а для ДП “Красилівський агрегат-
ний завод” спостерігається позитивна динаміка цього показника, 
хоча і нижче нормативного. 

Так, для ВАТ “Темп” ми пропонуємо стратегію поступо-
вого розвитку, враховуючи, що воно є найбільш конкурентоспро-
можним серед досліджуваних машинобудівних підприємств. На під-
приємстві спостерігається зниження витрат та постійне зростання 
прибутку, яке прогнозується і на наступні періоди. Слабкі сторони 
розвитку підприємства показують, що у підприємства спостеріга-
ються борги за поточними і довгостроковими зобов’язаннями, зни-
жується коефіцієнт абсолютної ліквідності, що не дає можливості 
підприємству залучити додаткові фінансові інвестиції та позики 
банків для розширення виробничих потужностей, освоєння нових 
ринків і реорганізації підприємства. 

Підприємству необхідно прагнути досягти нижчих витрат 
порівняно з конкурентами. При цьому має бути ретельний конт-
роль за постійними витратами, добре відпрацьована конструкція 
нових товарів, низькі збутові та рекламні витрати. Однак покупці 
не повинні вважати продукцію дешевою чи гіршою за якістю. Така 
конкурентна перевага дає надійний “захист” від п’яти конкурент-
них сил (постачальників, наявних і потенційних конкурентів, вироб-
ників товарів-субститутів і споживачів), адже першими дію конку-
рентної боротьби відчувають організації, які працюють неефек-
тивно. Для реалізації цієї стратегії потрібні стабільні інвестиції, ви-
сока компетентність, жорсткий контроль за виробництвом і збутом, 
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наявність простих у виготовленні, стандартних товарів. Домінуючу 
роль при цьому відіграє виробництво. 

Зростання потенціалу підприємства пов’язане зі зміною то-
вару чи ринку. Визначається насичення ринку і можливість підпри-
ємства постійно оновлювати виробництво. Ми вважаємо, що під-
приємству доцільніше використовувати удосконалення товару та 
глибокого проникнення на ринок. 

Для ВАТ “Термопластавтомат” запропонована антикризова 
стратегія, оскільки підприємство має найнижчу конкурентоспро-
можність, діяльність його є збитковою, збитковість прогнозується і 
на наступні періоди, фінансовий стан характеризується у 2009 р. як 
S{0, 0, 0} – тобто підприємство знаходиться на межі банкрутства, 
короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість можуть 
не покривати навіть кредиторської заборгованості. Підприємству 
необхідно запровадити комплекс заходів, спрямованих на віднов-
лення платоспроможності (ліквідності), кредитоспроможності, стабі-
лізацію фінансового стану, оптимальне використання наявних ресурсів. 

ВАТ “Термопластавтомат” можна запропонувати продаж зай-
вих підрозділів, що звільняє підприємство від невигідних вироб-
ництв або інших видів діяльності та дає можливість переключитись 
в перспективі на більш вигідні види діяльності, скорочення або пере-
орієнтація, що дає можливість підвищити прибутковість інших. 

Кардинальною мірою може бути реорганізація виробництва 
або злиття з іншим, фінансово більш стійким, підприємством. 

Для ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” у пропо-
нується стабілізаційна стратегія. Підприємство з найвищого рівня 
конкурентоспроможності у 2007 р. (табл. 2.1) знизилось до четвер-
того в рейтингу досліджуваних підприємств у 2008–2009 роках. 
Прибутки підприємства останніми роками знижуються і ця тен-
денція прогнозується на майбутнє. Тому підприємству, на нашу 
думку, варто зосередитись на стабільності і існуючих видах діяль-
ності з метою їх підтримки та активізації можливостей. 

Необхідно зосередитись на потребах одного сегмента або 
групи покупців, не охоплюючи весь ринок. Метою діяльності має 
бути повне задоволення потреб обраного цільового сегмента. Ця 
стратегія може ґрунтуватись як на диференціації, так і на лідерстві 
у витратах, або на обох конкурентних перевагах у межах цільового 
сегмента. Загалом, запропонована стратегія сприяє досягненню ве-
ликої частки ринку у вузькому сегменті при малій частці ринку 
загалом. 
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Використовуючи фінансові показники розвитку діяльності 
ДП “Новатор”, підприємству запропонована захисна стратегія з 
незначним зменшенням виробничих потужностей, часткове згор-
танням інвестиційної діяльності задля підняття прибутковості і 
фінансової стійкості підприємства. 

Підприємство останніми роками значно підвищило свою 
фінансову конкурентоспроможність (третє місце серед п’яти дослі-
джених машинобудівних підприємств). Ця стратегія надасть мож-
ливості для вдосконалення вже освоєних товарів і ринків, вона по-
в’язана зі зміною товару чи ринку. Для ДП “Новатор” варто вико-
ристовувати диференціацію виробництва товару, який має приваб-
ливі для покупця властивості та відрізняється від товарів конку-
рентів. Диференціація може набувати таких форм: імідж марки, 
визнання технологічної досконалості, зовнішній вигляд, післяпро-
дажний сервіс. Диференціація організацію від п’яти конкурентних 
сил. Наявність відмінностей вимагає здебільшого більших витрат, 
але сприяє підвищенню рентабельності внаслідок прийняття 
ринком вищої ціни. Ця стратегія не завжди поєднується з бажанням 
завоювати більшу частку ринку, тому що значна частина покупців 
може не погодитися на підвищену ціну, навіть за кращий товар. 
Захисна стратегія може вимагати значних витрат на маркетингові 
заходи (наявність маркетингового ноу-хау тощо) для підтвердження 
особливостей товару. Важливим є передбачення еволюції ринку, 
координація наукових досліджень, виробництва та маркетингу тощо. 
До переваг стратегії належать створення високих вхідних бар’єрів, 
забезпечення особливостей товару, отримання високого прибутку. 

Щодо підприємства ДП “Красилівський агрегатний завод”, 
то, з одного боку, підприємство займає другу позицію в рейтингу 
фінансової конкурентоспроможності досліджених машинобудівних 
підприємств, з іншого – фінансовий стан у 2007–2009 рр. показує 
абсолютну стійкість фінансового стану (показник S{1, 1, 1}) з одно-
часним зростанням прибутковості. Позитивні показники ліквід-
ності дають підприємству можливості для отримання додаткових 
позик та подальшого розвитку, тому ми пропонуємо застосовувати 
для цього підприємства стратегію поступового розвитку. 

Таким чином, розроблені стратегії для машинобудівних під-
приємств Хмельниччини можуть істотно допомогти їм в страте-
гічному розвитку, зміцнені конкурентних переваг на ринку та під-
тримці належного рівня фінансової конкурентоспроможності. 
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3.1. Формування інтегральної оцінки якісних  
та результативних показників діяльності 

персоналу 

 
Як показали результати експертного опитування, недос-

татньо дослідженими залишаються питання управління персоналом 
промислових підприємств на основі ефективного механізму моти-
вації, в основі якого має бути закладена інноваційна система оцінки 
складності та якості роботи персоналу. Розробка системи управ-
ління персоналом на основі оцінки складності та якості роботи 
персоналу з використанням мотиваційних елементів дозволить спра-
ведливо розподілити фонд заробітної плати і тим самим мотиву-
вати персонал до високопродуктивної та якісної роботи. 

Встановлено, що на промислових підприємствах недостат-
ньо розробленою є теоретична та науково-практична база реалізації 
основних засад системи оцінки складності і якості роботи персо-
налу та шляхів її запровадження. На основі експертного оціню-
вання, ми пропонуємо підхід щодо визначення системи оцінки склад-
ності та якості роботи, який визначає її як систему взаємопов’я-
заних цілей і стимулів, що забезпечують безперервний рух задо-
волення потреб працівників, через те, що в процесі трудова діяль-
ність перетворюється у раціональний рух засобів виробництва. 

Система оцінки складності та якості роботи персоналу, ме-
тою якої є впорядкування праці керівників, фахівців та робітників 
щодо досягнення високого кінцевого результату, дозволить впоряд-
кувати мотиваційні аспекти і справедливо розподілити заробітну 
плату залежно від складності функцій, якості та результативності 
роботи персоналу. 

Комплексна оцінка якості і продуктивності роботи персо-
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налу може бути досягнута на основі обліку ознак, які притаманні 
працівнику і праці, яка ним виконується. Ознаками, що характери-
зують працівника є його професійно-кваліфікаційний рівень і ді-
лові якості. Ознаками, що характерні роботі є її складність та конк-
ретно досягнутий рівень результативності. 

На нашу думку, не освіта і трудовий стаж працівника є кри-
теріями складності, а робота, яка передбачає потрібний для її вико-
нання об’єм теоретичних знань і практичний досвід. Аналіз різного 
роду робіт має здійснюватися диференційовано шляхом розгляду 
різ-них ознак, які загальні для всіх функцій та оцінки їх значень. 
Після чого встановлюються критерії, які характеризують якісні 
відмінності в процесах діяльності персоналу і дозволяють з дос-
татньою повнотою відобразити всю різноманітність функцій за 
ступенем зростання складності ознак. Для кожного ступеня визна-
чається умовна кількісна міра, що дозволяє отримати шкалу баль-
ної оцінки, на основі якої шляхом віднесення робіт до того чи 
іншого ступеня складності ознаки можна встановити кількісні ха-
рактеристики у ступені їх впливу на складності роботи. Наявність 
однорідних ознак у роботах, що порівнюються, і можливість їх 
кількісної оцінки дозволяє співставити найрізноманітніші види діяль-
ності персоналу. Роботам, що входять до посадових обов’язків, вста-
новлюється ступінь впливу кожної ознаки шляхом окремої оцінки. 
Сума окремих оцінок за всіма ознаками характеризує складність 
такої роботи. 

Оцінка складності проводиться на основі посадових інст-
рукцій та кваліфікаційних характеристик. Складність роботи пра-
цівника визначається виходячи з інтегральної оцінки складності 
робіт, що виконуються ним, шляхом аналізу технології їх вико-
нання та організаційно-технічних умов проведення, а також з ура-
хуванням цілей і завдань, які стоять перед виконавцем, їх зміс-
товністю і методів досягнення поставлених завдань найбільш ра-
ціональним шляхом. 

Таким чином, визначення складності роботи, виходячи із сту-
пеня кожної ознаки, являє собою форму укрупненого виміру склад-
ності роботи і дозволяє якісно і кількісно оцінити показники склад-
ності робіт, виконуваних персоналом промислового підприємства. 

Система оцінки якості та продуктивності праці персоналу 
підприємства має здійснюватися поетапно у наступній послідов-
ності: визначаються ознаки складності та їх частка, кількість рівнів 
ознак та розробляються вимоги до поділу певних функцій (робіт), 
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формується бальна оцінка за складністю робіт, розраховується склад-
ність виконання конкретних робіт персоналу підприємства, вста-
новлюється інтегральна залежність складності від результуючого 
показника. 

Таким чином, розрахунки за двома останніми етапами до-
зволяють здійснювати оцінку якості робіт, а також встановити ква-
ліфікаційну категорію виконавцю, яка пов’язана в механізмі моти-
вації високопродуктивної праці персоналу з його заробітною платою. 

Для оцінки складності робіт слід їх співставити між собою 
на основі єдиних критеріїв оцінки, які повинні мати загальногалу-
зевий характер (у нашому випадку – машинобудування). У якості 
таких критеріїв слід застосовувати оціночні ознаки, які дозволяють 
у найбільшій мірі охарактеризувати різницю у складності робіт. 

Обґрунтовуючи ознаки, які визначають складність робіт 
враховано як характер, так і особливості трудової діяльності всього 
персоналу промислового підприємства, охоплені всі сторони склад-
ності робіт, які порівнюються. Встановлюючи оціночні ознаки слід 
виходити з того, що складність робіт має визначатися змістовністю 
функцій, тобто чим вони складніші, тим складніша робота. Окрім 
того, слід враховувати: різноманітність робіт – чим різноманітніші 
функції, тим складніша робота; самостійність виконання робіт; масш-
таби управління – для управлінського персоналу; ступінь відпові-
дальності за прийняття рішень – для спеціаліста вона менша, для 
керівника – вона більша, а значить і складніша, оскільки від його 
рішення залежить доля підлеглих. Чим складніші функції праців-
ника, тим вище його відповідальність за ефективність виробництва, тим 
складніше усувати негативні наслідки від допущених помилок у роботі. 

Якість і продуктивність результативної праці фахівців про-
мислових підприємств має характеризувати досягнуту ними ефек-
тивність певного ступеня складності роботи, яка обумовлена рів-
нем професійно-кваліфікаційної підготовки та особистісними якос-
тями. Мотивація такої роботи передбачається диференціацією поса-
дових окладів фахівців залежно від складності роботи, кількісною 
мірою якої є інтегральна оцінка якості проставлена у балах чи кое-
фіцієнтах. Найбільш повна і об’єктивна мотиваційна оцінка може 
бути досягнута на основі обліку ознак, що притаманні як праців-
нику, так і роботі, яку він виконує. Ознаками, що характеризують 
працівника, і це підтверджують результати експертного опитування 
(додаток А), є професійно-кваліфікаційний рівень та особистісні 
якості, а ознаками, які характеризують роботу є складність роботи, 
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якість і своєчасність її виконання.  
Оцінку особистісних якостей Ояі працівника та результа-

тивності Рі його роботи можна сформувати, оскільки вони спорід-
нені за своєю природою. Особистісні якості можна побачити лише 
у процесі виконання робіт. Оцінка результативності робіт допов-
нює оцінку особистісних якостей, оскільки враховує фактичну кіль-
кість виконаних завдань та їх якість. 

Особистісні якості слід розглядати з позицій професійно-
кваліфікаційної підготовленості працівника, не можна допускати 
отримання високих результатів роботи за рахунок виконання більш 
простих робіт. Через те оцінки професійного-кваліфікаційного 
рівня Пкі та складності робіт, що виконуються Ср, приймуть форму 
корегуючих коефіцієнтів. Таким чином, інтегральну оцінку якості і 
продуктивності результативної праці персоналу промислового під-
приємства пропонується здійснювати за наступною формулою: 

 

.рі кі яі р ріІО П О С Р= ⋅ + ⋅                              (3.1) 
 

Коефіцієнти Пкі та Ср дозволяють привести до єдиного зна-
менника оцінки якостей роботи працівників різних посадових 
рангів. Кожен елемент інтегральної оцінки якості роботи персоналу 
промислового підприємства являє собою набір критеріїв, які не дуб-
люються, і які присутні в будь-якій виробничій діяльності персоналу. 

На основі відповідей на восьме запитання експертного опи-
тування керівників і провідних фахівців відділів управління шести 
машинобудівних підприємств Хмельниччини (додаток Б) виділені 
ознаки складності робіт у загальній системі їх оцінки: 

− змістовність – 29,86 % відповідей респондентів; 
− самостійність виконаних робіт – 20,07 %; 
− ступінь відповідальності виконаних робіт – 19,95 %; 
− інноваційність – 18,07 %; 
− комплексність – 12,05 %. 
Перша ознака характеризує технологічну складність діяль-

ності працівника, решта ознак – організація трудової діяльності, 
комплексність, інноваційність і самостійність у поєднанні з відпо-
відальністю у виконанні робіт. Число ступенів кожної ознаки склад-
ності залежить від видів робіт, які підлягають оцінці, та їх ха-
рактеристик і через те не є стабільним і пов’язане зі зміною зміс-
товності робіт, технології, організації виробництва. Отже, різниця 
між найменш і найбільш складною роботою має бути основою для 
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визначення ступенів кожної ознаки. 
Шляхом встановлення числа ступенів за окремими озна-

ками і критеріями віднесення до них робіт визначений загальний 
діапазон їх складності, а виходячи з цього слід оцінювати склад-
ність сукупності робіт, які виконує працівник відповідно до своїх 
посадових обов’язків. Тобто, можна отримати інтегрований по-
казник складності робіт. Для встановлення якісних відмінностей 
трудових функцій працівників необхідно встановлювати для кож-
ного ступеня прийнятих ознак складності робіт умовну кількісну 
міру, тобто певну кількість балів. 

Оцінка складності робіт розглянута, виходячи з ознак зміс-
товності, характеру робіт, різноманітності, комплексності, самос-
тійності виконання, відповідальності виконаних робіт тощо (до-
даток В). 

Питома значимість прийнятих для характеристики склад-
ності ознак має вказуватися за результатами експертного опиту-
вання керівників структурних підрозділів: головного конструктора, 
головного технолога, головного бухгалтера, начальників планово-
фінансового відділу та відділу заробітної плати, головного меха-
ніка, начальника АСУ та двох заступників директора шести ма-
шинобудівних підприємств. Результати анкетного опитування на 
восьме запитання вказують на те, що респондентами обрана на-
ступна питома вага ознак складності робіт (табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 

Питома значимість ознак складності робіт персоналу 

Ознака, що характеризує 
складність робіт 

Відсоток відповідей 
респондентів експертного 

опитування, % 

Питома вага 
значимості 

відібраних ознак 
1. Змістовність  29,86 0,30 
2. Самостійність  
виконаних робіт 20,07 0,20 
3. Ступінь відповідності  
виконаних робіт 19,95 0,20 
4. Інноваційність 18,07 0,18 
5. Комплексність 12,05 0,12 

 
На основі викладеного, враховуючи певну кількість рівнів 

за кожною ознакою, складена таблицю кількісної оцінки складності 
робіт, виконуваних працівниками на машинобудівному підпри-
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ємстві (табл. 3.2). 
Таблиця 3.2 

Кількісна оцінка складності робіт на підприємстві 

Ознака 
складності 

робіт 

Питома 
значимість
ознаки Пі

Число
ступенів

Ni 

Оцінка рівнів ознак  
за питомою вагою Оij 

1 2 3 4 5 6 

Макси-
мальна 
кількість 
балів 

1. Змістовність  0,30 6 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 
2. Самостійність 
виконаних 
робіт 0,20 5 0,2 0,4 0,6 0,8 1  1,0 
3. Ступінь від-
повідальності 
робіт 

 
0,20 

 
5 

 
0,2

 
0,4

 
0,6

 
0,8

 
1  

 
1,0 

4. Інноваційність 0,18 4 0,18 0,36 0,54 0,72   0,72 
5. Комплексність 0,12 4 0,12 0,24 0,36 0,48   0,48 

Всього 1,00  5,0 
 
Оцінка рівнів ознак за питомою вагою визначається як до-

буток питомої значимості і-х ознак 
іCП  на рівень таких ознак :

і jCО  
 

,
р і іjС С СО П О= ⋅                                  (3.2) 

 

де 
рС

О  – оцінка ознак складності робіт; 
іС

П  – питома 

значимість ознак складності робіт; 
jіCО  – рівень ознак складності 

робіт. 
Віднесення робіт до тієї чи іншої змістовності дозволить 

диференційовано виявляти відмінності у ступенях впливу окремих 
ознак і отримати показники змістовності виконання робіт праців-
никами машинобудівного підприємства.  

Таким чином, показник змістовності робіт за певною озна-
кою, що виконуються, можна обчислити за формулою: 

 

1
,

k

n

P і ij
i

З П О
=

= ⋅∑                                     (3.3) 

 

де n – число ознак змістовності (1–6); Пі – питома зна-
чимість і-ї ознаки змістовності; Оij – j-й рівень і-ї ознаки за пи-
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томою її вагою. 
Аналогічно розраховуються показники самостійності робіт 

,
рв

C  відповідальності рВ , інноваційності рІ  та комплексності 

робіт .рК  
Потім розраховується сумарний показник складності робіт, 

що виконуються, за всіма ознаками складності: 
 

1
,

m

Рk Pk
k

C C
=

= ∑                                         (3.4) 
 

Враховуючи існування різноманіття різностей у діапазоні 
складності робіт за кожною ознакою, прийнято неоднакове число 
ступенів (рівнів), як показано в таблиці 3.3.  

 

Таблиця 3.3 
Оцінка особистісних якостей працівників підприємств 

Ознака 
особистісної 

якості 

Відсоток 
відповідей 
респондентів 
експертного 
опитування, 

%

Питома 
вага 
ознаки
Пi 

Бальна оцінка рівнів  
з урахуванням їх питомої 

значимості (Rij; Пi) 
Рівень особистих якостей Rij 

1 2 3 4 5 
1. Наполегливість 19,85 0,20 0,20 0,4 0,6 0,8 1,0 
2. Ініціативність 10,04 0,10 0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 
3. Комунікабельність 5,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,20 0,25 
4. Творчість 10,14 0,10 0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 
5. Компетентність 29,97 0,30 0,30 0,6 0,9 1,2 1,5 
6. Працездатність 24,95 0,25 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

Всього 100 1,00 5,0 
 
Таким чином, складність робіт розраховується за формулою: 

 

1

5

k

і іj
i

P

П О
C =

⋅
=
∑

.                                   (3.5) 
 
Найскладніші роботи можуть отримувати 5 балів, тобто це 

сума максимальної кількості балів за кожною ознакою складності 
робіт. Отже, виконувані роботи спеціалістами підприємства, які ма-
ють однакові посади, можуть бути різними за складністю. Вихо-
дячи з цього, запропонована система оцінки складності виконува-
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них робіт дозволить розмежувати їх трудові функції з урахуванням 
показників, що характеризують складність робіт і тим самим здійс-
нити їх категорування (поділ) за посадовими окладами. 

Метою цієї системи оцінки є забезпечення виконання робіт 
певної складності працівниками, які мають необхідну для цього 
підготовку, а також встановлювати різну оплату працівникам, які 
мають однакові посади, але виконують різні за складністю роботи. 

Основним критерієм мотиваційного підходу у кваліфікацій-
ному категоруванні – є складність робіт, які виконуються пер-
соналом підприємства. При встановленні категорій слід притри-
муватися визначеного діапазону складності робіт для кожної ка-
тегорії. На основі класифікації робіт, які виконуються на машино-
будівних підприємствах, за складністю та аналізу необхідних знань 
та умінь фахівців встановлені три групи складності робіт: 

− максимальна – із сумарною кількістю балів 4–5; 
− середня – із сумарною кількістю балів 2–3; 
− мінімальна – із сумарною кількістю балів 0–1. 
До першої групи відносяться комплексні роботи, які потре-

бують знань у суміжних галузях науки і техніки. До другої, се-
редньої групи, відносяться різноманітні роботи, що виконуються спе-
ціалістами самостійно. Ці фахівці повинні володіти певним профе-
сіоналізмом та практичним досвідом. До третьої групи складності 
слід віднести роботи, які часто повторюються і мінімально ха-
рактеризують ступінь відповідальності та самостійності при їх ви-
конанні. Якість роботи за результатами експертного опитування 
має визначатися рівнем кваліфікації (50 % відповідей), стажем ро-
боти (29,5 % відповідей) і винахідництвом і раціоналізаторством 
(20,49 % відповідей), додаток Б. 

Професійно-кваліфікаційний рівень працівника, як підтвер-
дили результати експертного опитування, має враховувати кіль-
кість винаходів, пропозицій тощо за минулий період (при їх кількості 
1–3 – оцінка 1; 4–6 – 2; 7–10 і більше оцінка – 3). Оцінка освіти від 1 до 
3 залежно від рівня освіти – середня – 1; середньоспеціальна – 2; 
вища – 3. Оцінка стажу роботи від 1 до 4. При стажі роботи за спе-
ціальністю 1–5 років – 1; 6–10 років – 2; 11–20 років – оцінка 3; 
21 рік і більше – 4. Таким чином, професійно-кваліфікаційний рі-
вень персоналу можна оцінити за наступною формулою: 
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10
o c p

кі
R R R

П
+ +

= ,                               (3.6) 

де Rо – рівень освіти (Rо = 1; 2; 3); Rс – рівень стажу (Rс = 1, 
2, 3, 4); Rр – рівень винахідництва, раціоналізаторства (Rр = 1, 2, 3); 
10 – у знаменнику – це постійна величина, яка дорівнює сумі мак-
симальних оцінок трьох зазначених рівнів. 

Оцінку особистісних якостей працівника, як показало екс-
пертне опитування і відповіді респондентів на запитання 7 (дода-
ток Б), слід проводити з урахуванням наступних ознак: наполег-
ливість, ініціативність, контактність (комунікабельність), творчість, 
компетентність, працездатність (додаток Г). 

Нами складено таблицю оцінки ознак, які визначають осо-
бистісні якості керівника та фахівця (див. табл. 3.4). Ці таблиці 
можна будувати для різних категорій персоналу, по-різному оціню-
ючи рівні ознак особистісних якостей. Для конструкторів, техно-
логів, економістів, бухгалтерів, керівників структурних підрозділів 
вони можуть бути різноманітними, залежно від того, яка ознака над 
якою має превалювати. Кожна ознака особистісних якостей має 
п’ять рівнів проявів і оцінюється у балах: низький рівень – 1; вище 
низького – 2; середній – 3; вище середнього – 4 і високий – 5. 
Оцінку від 1 до 5 балів встановлюють залежно від рівнів ознак його 
особистісних якостей. 

Оцінка сукупності особистісних якостей проводиться шля-
хом сумування оцінок ознак, помножених на їх питому значимість, 
і розраховується за формулою: 

6

1
я і i j i

і
О R П

=
= ⋅∑ ,                                (3.7) 

 

де і – порядковий номер ознак особистісних якостей пра-
цівника; 6 – число ознак; j – рівень будь-якої ознаки. 

Оцінку результативності працівника пропонується здійсню-
вати з урахуванням кількісних та якісних ознак. При цьому має 
враховуватися не тільки обсяг виконаних робіт відповідно до норм, 
а й якість цих робіт. При цьому до уваги слід брати: своєчасність 
виконання робіт, якість виконання робіт та кількість виконаних 
планових та позапланових робіт. Для визначення бальної оцінки 
результативності слід розробити таблицю, в якій за трьома рівнями 
слід оцінити ознаки результативності фахівців, виходячи з питомої 
значущості кожної ознаки, яка також встановлена за допомогою 
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дев’ятого запитання експертного опитування керівників та провід-
них фахівців підприємств машинобудівної галузі Хмельницької об-
ласті (додаток Б). 

Виходячи з таблиці 3.4, враховуючи найвищий рівень ви-
значених ознак, максимальна кількість балів, яку може отримати 
спеціаліст за результативність, дорівнює 3. 

 

Таблиця 3.4 
Оцінка результативності роботи фахівців підприємств 

Ознака 
результативності 
виконаних робіт 
працівником 

Відсоток 
відповідей 
респондентів 
експертного 
опитування, 

% 

Питома 
значимість 
ознаки 

іП  

Бальна оцінка рівнів ознак  
за їх питомою значимістю Rij

Рівень ознаки 

1 2 3 Максимальне 
значення 

1. Кількість  49,94 0,5 0,5 1 1,5 1,5 
2. Якість  29,94 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 
3. Своєчасність  20,12 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 

Всього 100 1,0    3 
 
Оцінка результативності роботи спеціаліста розраховується 

шляхом сумування оцінок рівнів за кожною ознакою помножених 
на їх питому значимість: 

3

1
,

ip ij і
i

P R П
=

= ⋅∑                                   (3.8) 

 

де і – порядковий номер ознаки результативності (і = 1, 2, 3); 
n – число ознак (3); j – рівень будь-якої ознаки (1 – низький, 2 – 
середній, 3 – високий); Rij – j-й рівень і-ї ознаки, результативності 
(1–3); Пі – питома значимість і-ї ознаки результативності. 

Зведемо наші підходи в оцінках професійно-кваліфіка-
ційного рівня, особистісних якостях працівників та складності і ре-
зультативності робіт, що виконуються, у загальну таблицю інте-
гральної оцінки (див. табл. 3.5). 

Як бачимо, інтегральна оцінка якості високопродуктивної 
роботи працівника може бути виставленою, виходячи з тієї кіль-
кості балів, яку він набрав за минулий період: 

 

і i і k iiр k я Р pІО П О С P= ⋅ ⋅ ⋅ .   (3.9) 
 

Найбільшу кількість балів працівник може набрати у ви-
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падку виконання найскладнішої, якісної і результативної роботи: 
 

max 2 5 5 3 25
ipІО ⋅ + ⋅ == (балів). 
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Таблиця 3.5 
Інтегральна оцінка якості роботи управлінського персоналу машинобудівного підприємства 

Оцінка  
професійно-кваліфікаційного 

рівня (ПКР) працівника 
Оцінка особистісної якості працівника 

Ознака ПКР Оцінка, 
бали Ознака 

особистісної 
якості 

Питома 
вага 
ознаки 
Пi 

Бальна оцінка рівня з урахуванням 
його питомої значимості Rij; Пi 

1. Рівень освіти: 
- середня; 
- середньоспеціальна; 
- вища 

 
1 
2 
3 

Рівень особистісної якості Rij 
1 2 3 4 5 

1. Наполегливість 0,20 0,20 0,4 0,6 0,8 1,0 
2. Ініціативність 0,10 0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 

2. Рівень стажу: 
- 1–5 р.; 
- 6–10 р.; 
- 11–20 р.; 
- 21 р. і більше 

 
1 
2 
3 
4 

3. Комунікабельність 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 
4. Творчість 0,10 0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 
5. Компетентність 0,30 0,30 0,6 0,9 1,2 1,5 

6. Працездатність 0,25 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

3. Рівень  
винахідництва, 
раціоналізаторства: 
- 1–3; 
- 4–6;  
- 7–10 
 

 
 

 
1 
2 
3 

Всього 1,00  5,0 

6

1
яі ij i

і
О R П

=
= ⋅∑  

10
o c p

кі

R R R
П

+ +
=  
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Продовження таблиці 3.5 
Оцінка складності роботи, виконаної працівником Оцінка результативності роботи 

Ознака 
складності 
роботи 

Питома 
значи-
мість 
ознаки
Пі 

Оцінка рівня ознаки 
за питомою вагою Оij Ознака 

результативнос
ті працівника 

Питома 
значимість
ознаки 

іП  

Бальна оцінка рівня ознаки  
за її питомою значимістю ijR  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Макси-
мальна 
кількість
балів 

Рівень ознаки 

1 2 3 
Макси- 
мальне 
значення 

1. Змістовність 0,30 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1. Кількість ви-
конаних робіт 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 

2. Самостійність
виконаних 
робіт 0,20 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0  1,0 

2. Якість 
виконаних 
робіт 

0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 

3. Ступінь від-
повідальності 
виконаних 
робіт 0,20 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0  1,0 

3. Своєчасність 
виконаних 
робіт 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,4 

 
 

0,6 

 
 

0,6 

4. Інноваційність 0,18 0,180,36 0,6 0,8 1,1  1,0 Всього 1,0  3,0 
5. Комплексність 0,12 0,120,240,360,48   0,48 

3

1ip ij і
i

P R П
=

= ⋅∑  Всього 1,0  5,0 

іjір ССС ОПО ⋅= ;        
1

m

Р Pk
k

C C
=

= ∑  

 
Інтегральна оцінка якості та результативності високопродуктивної роботи персоналу: 

iikіiі pРяkр PСОПІО ⋅+⋅=  
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Рис. 3.1. Оцінка якості і результативності роботи персоналу  
промислового підприємства 
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Мінімальна кількість балів працівником набирається при 
виконанні рутинної, нескладної і низькооплачуваної роботи: 

 

min 0,6 1 1 1 1,6
ipІО ⋅ + ⋅ == (балів). 

 

Таким чином, для встановлення інтегральної оцінки роботи 
будь-якого спеціаліста чи працівника підрозділу машинобудівного 
підприємства щомісяця результати оцінки мають бути зведені за 
допомогою розробленої автоматизованої системи на окремий масив 
інформації для використання її у подальшому з метою встанов-
лення заробітної плати у механізмі мотивації високопродуктивної 
праці персоналу підприємства (див. рис. 3.1) [1]. 

Автоматизована система нарахування заробітної плати з 
урахуванням інтегральної оцінки має включати наступні масиви 
інформації: 

М1 – штатний розпис всіх працівників за певними під-
розділами з ідентифікаційними кодами і кодами підрозділів; 

М2 – масив оцінок професійно-кваліфікаційного рівня пра-
цівників; 

М3 – масив оцінок особистісних якостей працівників; 
М4 – масив оцінок складності робіт, виконаних праців-

никами; 
М5 – масив оцінок результативності роботи працівників; 
М6 – масив табелів виходу на роботу персоналу за певний 

місяць; 
М7 – масив фонду оплати праці структурного підрозділу 

для його розподілу між працівниками залежно від отриманої інте-
гральної оцінки якості роботи персоналу. 

Процедура оцінки якості роботи персоналу машинобудів-
ного підприємства передбачає збір інформації на кожного праців-
ника керівником підрозділу для подальшого розподілу фонду за-
робітної плати підрозділу у загальному механізмі мотивації оцінки 
роботи і відповідної заробітної плати. Для об’єктивності оцінки 
запропонована автоматизована система після введення необхідної 
інформації сама виставить оцінку якості роботи працівника. За-
лежно від кількості набраних балів за кожною ознакою та отри-
маної інтегральної оцінки якості роботи, яка проводиться раз у 
місяць, нараховується заробітна плата. Оскільки за нинішніх умов 
господарювання, відповідно до чинного законодавства на під-
приємстві може бути прийнята будь-яка система оцінки і розподілу 
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фонду заробітної плати, то запропонована автоматизована система 
лише полегшить нарахування заробітної плати і оперативно здійс-
нить її розподіл – диференціацію залежно від професійно-квалі-
фікаційного рівня, складності робіт, результативності та особис-
тісних якостей працівника. 

Встановити посадові оклади на основі інтегральної оцінки 
якості роботи слід не тільки при зміні умов оплати, але й в інших 
випадках, коли необхідно зменшити чи збільшити їх працівникам у 
межах встановленого фонду заробітної плати підрозділу. 

Виходячи із існуючого діапазону між мінімальним та мак-
симальним посадовими окладами для всієї функціональної групи 
працівників, визначається оптимальне число рівнів окладів. На-
приклад, для конструкторів та технологів діапазон посадових окла-
дів складає від 1400 до 3800 грн. Якщо оптимальною та відчутною 
величиною прибавки є 300 грн, то цей діапазон слід поділити на 
дев’ять інтервалів (табл. 3.6).  

 
Таблиця 3.6 

Розміри посадових окладів персоналу підприємства  
відповідно до оцінки якості роботи 

Оцінка 
якості роботи 

Розмір 
посадового окладу

Чисельність 
працівників 
певної групи

Питома вага працівників  
у загальній чисельності 

1,6 + 2,6 = 4,2 1400 4 0,05 
4,2 + 2,6 = 6,8 1700 5 0,06 
6,8 + 2,6 = 9,4 2000 20 0,25 

9,4 + 2,6 = 12,0 2300 16 0,2 
12,0 + 2,6 = 14,6 2600 12 0,15 
14,6 + 2,6 = 17,2 2900 10 0,13 
17,2 + 2,6 = 19,8 3200 8 0,06 
19,8 + 2,6 = 22,4 3500 5 0,06 
22,4 + 2,6 = 25,0 3800 3 0,04 

Всього  80 1,00 
 
Ширина діапазону груп оцінок якості роботи визначається 

діленням величини діапазону між максимальною та мінімальною 
оцінками на число груп оцінок: 

n
ОО

І яряр
д

minmax −
= ,                                  (3.10) 

 

де n – число груп інтервалу. 
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У нашому випадку: 
25 1, 6

2, 6 .
9дІ
−

==
 

 

Нижню межу першого інтервалу утворює мінімальна оцінка 
якості і їй відповідає мінімальний для цієї сукупності працівників 
оклад. Шляхом послідовного додавання отриманої величини інтер-
валу оцінок Ід формується весь інтервальний ряд, в якому кожному 
інтервалу має відповідати певний рівень посадового окладу. 

Нижню межу першого інтервалу утворює мінімальна оцінка 
якості і їй відповідає мінімальний для даної сукупності працівників 
оклад. Шляхом послідовного додавання отриманої величини інтер-
валу оцінок Ід формується весь інтервальний ряд, в якому кожному 
інтервалу має відповідати певний рівень посадового окладу. 

Таким чином, при визначенні розмірів посадових окладів 
залежно від оцінки якості роботи персоналу машинобудівного під-
приємства не обов’язково притримуватися всієї кількості ступенів 
зростання окладів. Якщо чисельність працівників невелика у під-
розділі, при проектуванні оцінки якості роботи та посадових окла-
дів слід виходити з оптимальної величини надбавки, керуючись не 
лише співвідношенням в окладах, передбачених в схемі, але й 
реальним фондом оплати, який припадає на певний структурний 
підрозділ підприємства. 

Оцінку результативності роботи основних і допоміжних 
робітників машинобудівного підприємства слід здійснювати за 
двома напрямами: оцінкою своєчасності та якості результатів діяль-
ності. Завдання, які виконані робітником несвоєчасно і у нечітко 
зазначені терміни гальмують роботу інших підрозділів. Через те, 
практиці необхідний підхід, що базується на корисності затрат ро-
бочого часу, і реалізується шляхом виставлення претензій. Але цього 
виявляється недостатньо. Слід встановити причини, винуватців, 
прийняти управлінські рішення щодо ефективного використання 
робочого часу, результативності та якості виконаних робіт. Однак, 
як і витрати, пов’язані з робочим часом, так і витрати, пов’язані з 
переробкою бракованої продукції – все це втрачений час, за який 
виконавець має недоотримати у заробітній платі. Така величина 
втраченого часу має відображатися в оцінці результатів діяльності 
винуватця. Цей механізм оцінки результативності з подальшим 
його використанням у нарахуванні заробітної плати лише за ко-
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рисно-витрачений час виконує багато функцій: на основі заоща-
дження робочого часу масово активізує діяльність, самореалізовує 
весь ланцюг, в якому працює безліч робітників. В основі механізму 
мотивації є органічна ув’язка зовнішніх і внутрішніх факторів: 

 

( ),p вн зовнO f R R= ⋅                                (3.11) 
 

де внR  – результати індивідуальної трудової діяльності пер-
соналу як частини результатів колективу підприємства; зовнR  – ре-
зультати сукупної трудової діяльності всіх працівників підпри-
ємства. 

Показник результативності індивідуальної трудової діяль-
ності може бути: 

,вн кільк якіснR R R= ⋅                                   (3.12) 
 

де якіснкільк RR ,  – індекси кількості, відповідно, та якості тру-
дової діяльності. 

Результативність трудової діяльності за цим механізмом ви-
значається: 

,рез факт резO Т R= ⋅                                    (3.13) 
 

де фактТ  – фактично відпрацьований місячний фонд робо-
чого часу за табелем; резR  – показник результативності затраченого 
часу, год. 

Результативність кількості затраченого часу визначати-
меться за формулою: 

 

факт
затр
втркільк ТТR /1−= ,                               (3.14) 

 

де затр
втрТ  – втрати робочого часу, пов’язані з вимушеними 

простоями, тобто це величина претензій в годинах робочого часу 
або величина затримок у роботі, год. 

Якщо претензія пред’являється з приводу несвоєчасного 
виконання будь-якої роботи, то ці втрати слід назвати втратами у 
зв’язку із затримкою та запізненням терміну виконання робіт. 

Результативність якості затраченого часу слід визначати за 
наступною формулою: 
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факт
якісн
втрякісн ТТR /1−= ,                           (3.15) 

 
де 1 – норма корисності затраченої праці: 
 

1 ,норм

факт

Т
Т

=    (3.16) 

 

тут 
 

якісн
втрТ  – втрати робочого часу, у зв’язку з переробкою 

браку, допущеного в процесі трудової діяльності, год. 
Таким чином, оцінка результативності трудової діяльності 

основних і допоміжних робітників за показником результативності 
корисно-затраченого часу має вигляд: 

 

якіснкількфактрезфактрез RRТRТO ⋅⋅=⋅=             (3.17) 
або 

   
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅=

факт

якісн
втр

факт

затр
втр

фактрез Т
Т

Т
Т

ТО 11 ,           (3.18) 

 
Результатом виробничої діяльності за відсутності втрат 

робочого часу через порушення термінів 0( )затр
втрТ =  і низьку якість 

продукції 0( )якісн
втрТ =  є увесь затрачений час, який буде корисним, 

тобто: 
,факт норматТ Т=                                (3.19) 

 
Скорегований час на величину втрат робочого часу має 

лягти в основу нарахування заробітної плати, оскільки некорисно 
затрачений час не повинен входити у вартість кінцевої продукції 
промислового підприємства. Цей механізм обумовлює певну визна-
чену жорсткість розглянутої оціночної методики. Цілеорієнтована 
мотивація трудової діяльності на основі дольового методу перед-
бачає поряд з матеріальним інтересом (який обумовлений збіль-
шенням або зменшенням винагороди залежно від результатів ро-
боти) включення елементів суперництва між працівниками підроз-
ділів як фактора підвищення продуктивності виробничої діяль-
ності. Такий підхід дозволяє досить об’єктивно оцінити результа-
тивність діяльності. Це має певний вплив на відношення основних і 
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допоміжних робітників до виконання нормованих завдань, оскільки 
вони самі постійно контролюють один одного. Дольова методика 
розподілу заробленої колективом підрозділу винагороди (це може 
бути преміальний фонд, загальний приробіток або певна частина 
фонду оплати, виділена спеціально для дольового розподілу за тру-
довим внеском відповідно до оцінки результативної високоякісної 
діяльності. Якщо розподіл премії має підлягати визначеній мето-
диці, то вартість години корисно затраченого часу: 

 

1

1 1

,

n

i
n n

i i

ПФ
ВГР

ФРЧ ФВРЧ
=

= =

=
−

∑

∑ ∑
                      (3.20) 

 

де 
1

n

i
ПФ

=
∑  – сумарний преміальний фонд підрозділу, грн; 

1

n

i
ФРЧ

=
∑  – сумарний фонд робочого часу, год.; 

1

n

i
ФВРЧ

=
∑  – сумарний 

фонд втрат робочого часу підрозділу, год. 
Премія чи додаткова винагорода за високу ефективність ро-

боти і-го працівника розраховується на підставі залежності: 
 

,корисні ТВГРП ⋅=                                 (3.21) 
 
де ВГР – вартість годин корисно-затраченого часу, грн. 
Заробітна плата робітника має включати тарифну частину і 

преміальну винагороду: 
 

.
іі тар іЗП ЗП П= +                                     (3.22) 

 
Такий зв’язок має підтримуватися за рахунок спеціального 

резервного фонду, якщо покращання результатів роботи підрозділу 
не вплинуло на збільшення прибутку підприємства. Таким чином, 
дольова методика розподілу навіть невеликої частки колективно 
зароблених коштів регламентує систему оцінки результатів діяль-
ності персоналу підприємства і викликає певну конкуренцію між 
працівниками підприємства. Результати діяльності робітників 
можна виразити через індекс корисного ефекту трудової діяльності: 



 
Розділ ІІІ. Оцінка результативності та мотивації персоналу в системі підвищення… 

 

 109

. ,факт
зовн к е

план

П
R І

П
= =                                  (3.23) 

 

де екІ .  – індекс корисного ефекту трудової діяльності, грн; 

планфакт ПП ,  – прибуток, відповідно, фактичний і плановий. 

Значення екІ .  може бути більшим або меншим одиниці, чи 
їй дорівнюватиме. На цей показник може вплинути діяльність будь-
якого працівника. 

Мотивація персоналу підприємства полягає не тільки у 
справедливій заробітній платі, її розподілі залежно від якості ви-
конаних робіт і результативності (кількості) виконаних робіт, який 
продемонстрований вище, але й у загальній активізації роботи 
персоналу, яка базується на полікритеріальній системі підвищення 
рівня виробничо-технологічного, соціально-економічного, організа-
ційно-корпоративного та економіко-екологічного стану підпри-
ємства та його персоналу. 

Отже, формування механізму мотивації підвищення актив-
ності роботи персоналу підприємства має включати як інтегральну 
систему підвищення якості та результативності роботи персоналу 
через справедливий розподіл заробітної плати залежно від про-
фесійно-кваліфікаційного рівня, особистісних якостей, складності 
робіт та продуктивності роботи персоналу, так і полікритеріальну 
систему активізації роботи персоналу через підвищення рівня ви-
робничо-технологічного, соціально-економічного, організаційно-кор-
поративного та економіко-екологічного стану підприємства в ці-
лому (див. рис. 3.2). 

Таким чином, механізм мотивації високопродуктивної праці 
персоналу промислових підприємств в якості інструментів підви-
щення мотивації має включати інтегральну систему підвищення 
якості і результативності роботи керівників, фахівців та технічних 
службовців, як внутрішньої складової мотивації і систему коре-
гування робочого часу залежно від якості та своєчасності вико-
нання робіт основними та допоміжними робітниками – полікри-
теріальну систему активізації роботи персоналу, що включає під-
вищення виробничо-технологічних, соціально-трудових, фінансово-
економічних, організаційно-корпоративних та економіко-еколо-
гічних критеріїв, як зовнішньої складової стимулювання.  



 

 

 
 

Рис. 3.2. Елементи механізму мотивації підвищення якості, результативності та активізації роботи персоналу* 

 
*Розшифровка елементів (коефіцієнтів) наведена у додатку Е.  
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3.2. Мотиваційний механізм активізації персоналу 
підприємств 

 
Розвиток ринкових відносин в Україні та економічна са-

мостійність промислових підприємств дозволили досягти суттєвих 
змін розуміння змісту та характеру управління персоналом на всіх 
рівнях. Однак орієнтація на людський фактор застосовується не в 
повній мірі. 

Досвід зарубіжних розвинутих країн вказує на те, що керів-
ники підприємств багато уваги приділяють вивченню дії окремих 
елементів, які впливають на поведінку персоналу, спонукаючи його 
до активної трудової діяльності. В Україні таким питанням на 
першому етапі реформування економіки не надавалося належної 
уваги. Це призвело до кризових явищ в економіці, знецінення праці 
та зниження зацікавленості персоналу в досягненні високої ефек-
тивності та результативності підприємств. Через це, виникає на-
гальна необхідність розробки механізму, який би враховував осо-
бистісні характеристики працівників, їх можливості та реальний 
стан економіки. 

Слід зазначити, що останнє десятиліття характеризується 
активізацією досліджень як вітчизняними, так і зарубіжними нау-
ковцями з найважливіших теоретичних і методологічних питань 
створення господарських, організаційно-економічних, соціальних 
механізмів, у тому числі механізмів управління активною трудовою 
діяльністю персоналу. Але вивчаючи наукові розробки багатьох 
вчених і практиків, стає зрозумілим, що виникає нагальна необхід-
ність розробки та реалізації інноваційного та дієвого механізму мо-
тивації високопродуктивної праці персоналу промислових під-
приємств. 

Розробка теоретичних і практичних основ щодо форму-
вання ефективного механізму мотивації праці персоналу промис-
лових підприємств, а також пошук особливостей його застосування 
в сучасних умовах господарювання є найважливішим завданням еко-
номіки підприємства. 

При наявності значної кількості досліджень, методологія 
формування механізму мотивації знаходиться на стадії розробки. 
Тому доцільно буде спочатку навести визначення механізму як 
економічної категорії, розглянути сутність господарського, органі-
заційно-економічного та соціального механізмів функціонування 
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підприємств. 
Узагальнене визначення категорії “механізм” подане в еко-

номічному словнику: як послідовність станів, процесів, що визна-
чають які-небудь дії, явища; як система, будова, що визначає по-
рядок якого-небудь виду діяльності; як внутрішня будова машини, 
приладу, апарату, яка приводить їх в дію [2]. 

Дороніна М.С. визначає механізм як складну систему, яка 
має вхід (зовнішній поштовх до дії) та вихід (корисний результат). 
Виходячи з даного твердження, завдання проектувальника полягає 
у тому, щоб підібрати такі елементи й побудувати їх взаємодію 
таким чином, аби досягти на “виході” необхідних значень усіх 
істотних параметрів із мінімальними витратами енергії [3, с. 129]. 

На нашу думку, найбільш глибоко господарський механізм 
у своїх працях розглядає С.В. Мочерний як систему основних 
форм, методів та важелів використання економічних законів, ви-
рішення протиріч суспільного способу виробництва, реалізації влас-
ності, а також всебічного розвитку людини, формування її потреб, 
створення дієвих стимулів до праці і узгодження економічних 
інтересів основних класів і соціальних груп суспільства [4, с. 188]. 

З цим визначенням перекликається і сутність господар-
ського механізму, яку подає Е.С. Мінаєв, як сукупність способів, 
форм, методів, кількісних і якісних нормативів і показників, за 
допомогою яких використовуються об’єктивні закони виробничих і 
суспільних відносин [5]. Також вчений розглядає господарський 
механізм підприємства як єдність чотирьох підсистем: економічної, 
соціальної, організаційної та технологічної.  

Ряд авторів у своїх роботах вказують, що “центральним у 
системі господарського механізму є економічний механізм, що діє 
через економічні інтереси як усвідомлені матеріальні потреби 
людей та складається з комплексу економічних способів, методів, 
важелів, нормативів, показників, за допомогою яких реалізуються 
об’єктивні економічні закони” [6, с. 26]. 

Категорія “економічних механізмів” детально розгляда-
ється у роботі Арні Кульмана [7], який відзначає, що механізми 
являють собою системи взаємозв’язків економічних явищ, що ви-
никають у певних умовах під впливом початкового імпульсу, і 
пояснює, що теоретично економічних механізмів може існувати 
стільки, скільки існує різних імпульсів у кожній системі взаємо-
залежних явищ при заданих умовах. 

Заслуговує уваги визначення організаційно-економічного 
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механізму, яке подають Ю. Лисенко та П. Єгоров як системи фор-
мування цілей і стимулів, що дозволяють перетворити у процесі 
трудової діяльності рух (динаміку) матеріальних і духовних потреб 
членів суспільства в рух засобів виробництва і його кінцевих ре-
зультатів, спрямованих на задоволення платоспроможного попиту 
споживачів [8]. 

Згідно з твердженням О.А. Єрьоменко-Григоренко “органі-
заційно-економічний механізм – це система технологічного, еко-
номічного, організаційного та соціального блоків, які включають 
до себе їх елементи” [9]. На нашу думку, дане визначення дещо не 
точне, оскільки не зрозуміло, що є основою для визначення саме 
цих блоків, які елементи вони містять і яким чином відбувається 
функціонування механізму. 

Щодо соціального механізму, то Т.І. Заславська визначає 
його “як сталу систему поведінки соціальних груп, а також взаємо-
дію певних груп між собою та державою щодо питань вироб-
ництва, розподілу, обміну, споживання матеріальних благ і послуг; 
систему, яка регулюється з одного боку, соціальними інститутами 
суспільства, а з іншого – соціально-економічним станом та свідо-
містю таких груп” [10, с. 59]. 

Розглядаючи поняття “механізм регулювання соціально-
економічних відносин” В.М. Лукашевич визначає соціальний меха-
нізм як “спосіб передачі зусиль окремих важелів з метою спря-
мувати рух соціальних процесів і явищ у визначеному напрямі” [11, 
с. 180]. Під дією соціального механізму на інтереси в процесі со-
ціальних відносин виконуються певні завдання. 

Враховуючи зазначене, узагальнюючи різні думки стосовно 
механізмів, пропонуємо власне визначення мотиваційного меха-
нізму. Отже, механізм мотивації це саморегулююча система моти-
вів і стимулів персоналу, сформованих на основі індивідуальних 
потреб, реалізованих через колективний (груповий) інтерес персо-
налу підприємства з урахуванням форм, принципів, методів та 
важелів управління, використовуючи запропоновані інструменти в 
процесі здійснення соціально-трудових відносин для отримання оп-
тимальних результатів діяльності підприємства. 

Відмітимо, що формування механізму, зокрема, і мотивації, 
це важкий процес здійснення опису теоретичних положень і прак-
тичних рекомендацій, необхідних для розробки в заданих умовах 
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ще не існуючого суб’єкта діяльності, що розглядається як система. 
Запровадження механізму мотивації праці персоналу на ма-

шинобудівних підприємствах має приносити певний ефект. Однак 
на практиці ця теза часто не приймається до уваги, а мотиваційний 
механізм, що застосовується до некваліфікованого персоналу при-
речений на невдачу. Цей механізм мотивації має спрямовувати 
свою дію на конкретну категорію працюючих: керівників, фахівців, 
технічних службовців і робітників. 

Дослідження процесу мотивації дозволило зробити на-
ступні висновки щодо основних закономірностей створення меха-
нізму мотивації. Вони полягають у: 

− визначальній ролі мотивації для досягнення прибутко-
вості підприємства; 

− забезпеченні оптимального поєднання принципів загаль-
ного і специфічного підходів до мотивації персоналу; 

− врахуванні ступеня розвитку підприємства з позицій мож-
ливостей застосування мотиваційного механізму управління пер-
соналом. 

Механізм мотивації праці персоналу виникає об’єктивно, 
але під впливом зовнішніх соціально-економічних факторів, і по-
требує регулювання з боку господарюючого суб’єкта. Об’єктом 
регулювання є окремі складові елементи, що формують його, а на 
рівні підприємства – складають у їх поєднанні механізм мотивації 
праці персоналу.  

Перш, ніж формувати мотиваційний механізм ефективного 
управління персоналом машинобудівних підприємств, необхідно 
розкрити об’єктивні критерії та суб’єктивні чинники, що будуть 
використані для побудови цього механізму. Слід враховувати те, 
що критерії – це функції об’єктивних законів, мають якісні (спря-
мовують рух соціально-економічних процесів до цивілізованого 
розвитку) та кількісні (проявляються в показниках, що характери-
зують масштаби, розміри, межі оптимального, раціонального, до-
цільного розвитку й економічного зростання, що відповідає ма-
теріальним і духовним, соціальним та економічним інтересам як 
персоналу, так і підприємства) характеристики і є об’єктивними. В 
результаті експертного опитування визначено, що до таких кри-
теріїв на машинобудівних підприємствах слід віднести виробничо-
технологічні, організаційно-корпоративні, фінансово-економічні, 
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соціально-трудові та економіко-екологічні критерії (рис. 3.3). 
 

 

Рис. 3.3. Взаємозв’язок критеріїв мотиваційного механізму  
ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств 

 
Виробничо-технологічні критерії механізму мотивації спо-

нукають до формування нового механізму розвитку і використання 
трудових ресурсів. Реалізація виробничо-технологічних критеріїв у 
механізмі мотивації має забезпечити безперервність процесу зба-
гачення знань і підвищення кваліфікації; багатопрофільність ква-
ліфікації і мобільність персоналу; гнучкість організації і системи 
стимулювання персоналу до активної трудової діяльності.  

Організаційно-корпоративні критерії механізму мотивації 
забезпечують створення способів і методів організації мотивування 
і управління персоналом та характеризуються ефектом, одержаним 
в результаті підвищення показників його діяльності. Формуються 
ці критерії через процеси, які є складною сукупністю організацій-
них форм, методів і засобів підготовки, ухвалення і втілення у 
виробництво управлінських рішень щодо активізації трудової діяль-
ності персоналу. 

Фінансово-економічні критерії механізму мотивації орієн-
туються на формування ефективної системи матеріально-фінан-
сового стимулювання. Сучасний працівник відрізняється налашту-
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ванням на інновації, творчість, подачу і реалізацію нових ідей, що 
відповідно стимулюються. 

Соціально-трудові критерії механізму мотивації вимагають 
докорінної зміни ставлення до робочої сили, віднесення її до ре-
сурсу ключового значення. Самовдосконалення та творчий харак-
тер соціально-трудових відносин виступають основою діяльності 
персоналу сучасних підприємств. Змінюється система поглядів на 
працівника у керівництва: не підприємство диктує працівнику свою 
волю і примушує його здійснювати її, а працівник змушує під-
приємство шукати шляхи виявлення та вирішення його проблем.  

Серед критеріїв механізму мотивації включені економіко-
екологічні, які передбачають дотримання екологічних стандартів, 
екологічно безпечних умов праці, екологічних технологій вироб-
ництва. Формування ефективного механізму мотивації передбачає 
запровадження такої мотивації персоналу, яка має як зовнішній, так 
і внутрішній вплив. 

Виходячи із сказаного, можна сформувати основне зав-
дання механізму мотивації, яке полягає у сприянні встановленню, 
забезпеченню досягнення і підтримки оптимальних величин показ-
ників, що характеризують належний рівень вдосконалення і під-
вищення мотивованості персоналу на основі цілеспрямованої роз-
робки і впровадження комплексу критеріїв виробничо-техноло-
гічного, організаційно-корпоративного, фінансово-економічного, со-
ціально-трудового та економіко-екологічного характеру, а також 
інтегральних показників якості і результативності високопродук-
тивної роботи фахівців, керівників та показників якісно та своє-
часно виконаної роботи основних та допоміжних робітників. 

Під час побудови механізму мотивації високопродуктивної 
праці персоналу промислових підприємств та визначення його 
основних складових елементів слід керуватися такими основними 
принципами, які складають дві групи: загальні принципи, що ха-
рактеризують вимоги до формування механізму мотивації персо-
налу конкретного підприємства та принципи, що безпосередньо 
визначають спрямованість подальшого функціонування даного ме-
ханізму. На жаль, на сьогодні ці принципи не одержали обґрунту-
вання і чіткої регламентації, тому дамо їм коротку характеристику. 

До загальних принципів, що характеризують вимоги форму-
вання механізму мотивації високопродуктивної праці персоналу 
промислових підприємств слід віднести принципи: відповідності 
функцій мотивованості персоналу цілям підприємства; первинності 
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функцій мотивованості персоналу; оптимальності співвідношення 
задоволення потреб та інтересів у мотиваційному механізмі управ-
ління персоналом; оптимальності співвідношення управлінських 
орієнтацій; потенційних імітацій; економічності; комплексності; 
перспективності; оперативності; оптимальності; простоти; науко-
вості; ієрархічності; автономності; узгодженості; стійкості; багато-
аспектності; безперервності.  

Напрями розвитку механізму мотивації безпосередньо ви-
значають наступні принципи: 

- концентрації, який розглядається у таких напрямах: кон-
центрації мотивації в окремому підрозділі та на рівні виконання 
однорідних функцій; 

- спеціалізації, тобто поділу праці, формування окремих 
підрозділів, що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій; 

- паралельності, який трактується, як такий, що передбачає 
паралельне вирішення супутніх завдань і мотивацію за їх опе-
ративність та своєчасність; 

- адаптивності (гнучкості) або пристосованості мотивацій-
ного механізму до змінних цілей підприємства в цілому та умов 
його існування; 

- послідовності, який послідовну мотивацію персоналу на 
всіх рівнях управління та виробничого процесу; 

- безперервності полягає у відсутності перерв в роботі пер-
соналу, задіяних в механізмі мотивації, зменшення часу обробки 
документів; 

- ритмічності виконання однакового обсягу робіт у одна-
кові проміжки часу та регулярності повторювання функцій меха-
нізму мотивації. 

На нашу думку, усі принципи формування механізму моти-
вації високопродуктивної праці персоналу промислових підпри-
ємств повинні реалізовуватися у взаємодії.  

Механізм мотивації має включати раціональність цілісності 
та відокремленість його складових, які, взаємодіючи між собою, 
підтримують дієвість механізму та його ефективне використання на 
промислових підприємствах.  

В свою чергу, механізм мотивації має формуватися з еле-
ментів різної тривалості їх життєвого циклу: довгострокових (“віч-
них”), що змінюються тільки зі змінами людської природи; коротко-
строкових, які змінюються разом із соціально-економічною або 
виробничою ситуацією, і середньострокових. Такий склад меха-
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нізму мотивації забезпечить його стійкість і динамічність розвитку 
шляхом зміни найбільш рухливих елементів. Визначені основні 
елементи мотиваційного механізму, які представлені у взаємо-
зв’язку (рис. 3.4) [12]. 

 

 
 

 

Рис. 3.4. Основні елементи механізму мотивації праці  
персоналу підприємства 

 

Отже, безумовно, основним і визначальним елементом меха-
нізму мотивації праці персоналу промислових підприємств є по-
треба. Під останньою слід розуміти задоволеність персоналу об’єк-
тивними умовами, які передбачають досяжність певного результату. 

Для реалізації механізму мотивації персонал має усвідо-
мити необхідність пошуку шляхів для задоволення потреби, стри-
мування або ігнорування її. Визначившись з тим, що треба зробити 
для задоволення потреб, працівник визначає свою подальшу ак-
тивність на підприємстві, продуктивність праці та результативність 
виробництва. 

У механізмі мотивації до внутрішніх елементів відносяться 
потреби, мотиви, інтереси, спрямованість, цільові установки, схиль-
ність, переконання, ідеали та очікування. Однак потреба є визна-
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чальним чинником у діяльності персоналу оскільки вона завжди 
виникає в результаті існування індивіда у зовнішньому середовищі.  

Другим визначальним елементом механізму мотивації є 
інтерес, який відображає прагнення до задоволення потреб в пев-
них умовах діяльності. Коли з’являється у працівника інтерес, він 
зумовлює виникнення потреби і її задоволення. В окремих випад-
ках у працівника можуть існувати певні потреби, однак бажання 
задоволення може й не бути. Через те, необхідно зацікавити пра-
цівника, викликати в нього інтерес до задоволення певних потреб і 
через мотиви стимулювати його для задоволення потреб. Інтереси є 
вираженням протиріч між потребами та умовами їх задоволення, 
коли потреба породжує інтерес, з’являється і мета діяльності.  

Досягнення результату можливе лише при появі потреби та 
інтересу, що в свою чергу спонукає працівника до певних дій, до 
виникнення в цілому мотиву. Мотиви виникають, розвиваються та 
формуються на основі потреб, проте вони є відносно відокрем-
леними тому, що потреби не завжди визначають мотиви. За однієї і 
тієї ж потреби у різних людей можуть виникати різні мотиви. Отже, 
мотиви і стимули складають основу формування ефективного мо-
тиваційного механізму. Однак, мотиви – це внутрішні характерис-
тики, а стимули – це зовнішні, запровадження яких задовольняє у 
більшій мірі роботодавця чи саме підприємство, оскільки лише 
через них воно може впливати на продуктивність і результатив-
ність діяльності персоналу.  

На нашу думку, мотиваційні характеристики працівника 
(спрямованість, схильність, установки, ідеали, очікування) відігра-
ють чималу роль, адже вони формують особливості мотиваційного 
механізму конкретного працівника і, тому при його побудові слід 
враховувати їх специфічну дію на окремі елементи мотивації тру-
дової діяльності персоналу. 

Формування ефективного механізму мотивації високопро-
дуктивної праці персоналу має базуватися на окремих принципах і 
методах, які спрямовані на підвищення результативності роботи 
персоналу. Ефективність застосування механізму мотивації, як по-
казують наші дослідження, залежить від визначення його основних 
елементів, до яких віднесені як зовнішні, так і внутрішні. Перші – 
об’єктивно впливають і формують певні стимули, а другі мають 
суб’єктивний вплив і формують певні мотиви. Через це, мотивацію 
слід поділяти на зовнішню за допомогою стимулів і внутрішню за 
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допомогою визначення мотивів. Тобто, в результаті формується два 
рівні впливу: зовнішній та внутрішній. Зовнішній вплив формує 
саме підприємство, а внутрішній формується через визначення 
мотивів для задоволення потреб працівника. 

Якщо все зазначене поєднати у певну структуру, то форму-
вання ефективного механізму мотивації слід розпочати з поєднання 
стимулів як зовнішніх елементів з мотивами (через інтерес і по-
треби) внутрішніх елементів для досягнення певної мети діяльності 
підприємства – отримання прибутку завдяки високопродуктивної 
діяльності персоналу (рис. 3.5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Формування ефективного механізму мотивації праці персоналу 
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мотиви через необхідність задоволення потреб працівника, робото-
давцю слід створити належні умови роботи підприємства за всіма 
критеріями (див. рис. 3.6). 
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вання критеріїв виробничо-технологічного, фінансово-економічного, 
соціально-трудового, організаційно-корпоративного та економіко- 

 

 
Рис. 3.6. Вплив систем мотивації  

на продуктивну діяльність персоналу промислових підприємств 
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на задоволення потреб працівників. 
Другим інструментом, який на відміну від попереднього має 

зовнішній вплив на працівника через  стимулювання  досягнення  
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Рис. 3.7. Формування механізму мотивації продуктивної праці персоналу промислових підприємств
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Рис. 3.8. Інструменти підвищення мотивації персоналу промислових підприємств 
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інтересів підприємства в цілому, є полікритеріальна система ак-
тивізації діяльності персоналу, без функціонування якої не можуть 
бути реалізовані внутрішні мотиви високопродуктивної діяльності 
конкретних працівників. Тобто, на підприємстві спочатку необ-
хідне досягнення певного рівня виробничо-технологічних, соціально-
трудових, організаційно-корпоративних, фінансово-економічних та 
економіко-екологічних критеріїв (див. рис. 3.9) і лише потім можна 
мотивувати персонал до високопродуктивної діяльності. 

Результативність діяльності машинобудівного підприємства 
залежить від трудової активності персоналу і може досягатися 
через мотиви (внутрішній вплив), що формується для задоволення 
потреб працівника та інтереси підприємства (зовнішній вплив), що 
формується задля задоволення інтересів роботодавця (див. рис. 3.9). 
Лише узгодженість інтересів (мотивів) персоналу з інтересами 
(стимулами) підприємства дає позитивний результат і підвищує 
активність персоналу до високопродуктивної діяльності. Через те, 
управління цими процесами і має бути закладене в основу за-
пропонованого механізму мотивації. 

Розроблена структурологічна модель механізму мотивації 
високопродуктивної праці персоналу промислових підприємств в 
основі своїй формується на законах еволюційного розвитку: за-
гальних законах поведінки, законах інерційності людських систем, 
законах зв’язку із зовнішнім середовищем (див. рис. 3.10). На сам 
механізм мотивації персоналу і власне діяльність підприємства справ-
ляє вплив стан навколишнього середовища: рівень життя насе-
лення, стан ринку праці, економічний стан регіону, стан інституціо-
нального розвитку, стан соціально-трудових відносин, стан норма-
тивної бази соціально-трудових відносин та стан законодавчої бази. 

Механізм мотивації функціонує відповідно до основопо-
ложних принципів: оптимальності, економічності, ієрархічності, стій-
кості, багатоаспектності, партисипативності, адаптивності, ритміч-
ності, спеціалізації, безперервності. 

Методами прямого і непрямого впливу в механізмі мо-
тивації високопродуктивної праці персоналу є матеріальні та со-
ціальні, кількісні та якісні; економічні, соціальні та психологічні; 
адміністративно-розпорядчі та погоджувально-договірні. 

Головними важелями, за допомогою яких механізм приво-
диться в дію є стимули та постійно зростаючі мотиви персоналу: 
матеріальні, економічні, соціальні, трудові, психологічні потреби 
тощо (всього 53 різновиди, об’єднаних у восьми групах). 
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Рис. 3.9. Залежність результативної діяльності підприємства  

від впливу мотивів (внутрішній вплив) та стимулів (зовнішній вплив) 
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Рис. 3.10. Структурологічна модель мотиваційного механізму ефективного управління персоналом  
машинобудівного підприємства 
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Отже, інструментами в цьому механізмі служать: система 
оцінки, управління і моніторингу полікритеріальних характеристик 
підвищення активності персоналу, яка ґрунтується на основі до-
тримання критеріїв виробничо-технологічного, організаційно-корпо-
ративного, фінансово-економічного, соціально-трудового та еконо-
міко-екологічного характеру; інтегральна система підвищення якості 
роботи фахівців, технічних службовців і керівників; система оцінки 
якісно і корисно затраченого часу основних та допоміжних робітників. 
 
 

3.3. Процеси моніторингу та ефективності 
мотивації  

персоналу в управлінні трудовим потенціалом 
підприємства 

 
Складовим елементом механізму мотивації високопродук-

тивної праці персоналу промислових підприємств є моніторинг 
полікритеріальних показників активізації персоналу, інтегральних 
показників якості і результативності роботи працівників та фахів-
ців, а також показників якісно і корисно затраченого часу основних 
та допоміжних робітників. Інформація поступає по каналах зворот-
ного зв’язку для корегування фактичних показників відповідно до 
їх корпоративних характеристик. 

Сучасним способом зниження плинності, підвищення конку-
рентоспроможності персоналу та розвитку підприємства в цілому є 
перехід від відчуття мотиваційного середовища до її систематич-
ного вимірювання, вивчення та вдосконалення на цій основі сис-
теми стимулювання. Якраз для цього існує мотиваційний моніто-
ринг, який дозволяє дослідити відносини між роботодавцем та 
працівником на новий, більш якісний рівень.  

При оцінці мотивації для отримання порівняльних резуль-
татів слід користуватися однією системою. Це дасть можливість 
проводити мотиваційний моніторинг, формувати мотиваційну ста-
тистику і отримувати результати, які співставні у часі, що дозво-
лить визначити динаміку зміни рівня мотивації і дієвості тих чи 
інших систем стимулювання.  

В умовах кризи виникає необхідність у пошуку нових та 
активізації існуючих методів та інструментів управління персона-
лом підприємства, які дозволять будувати ефективний механізм 
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мотивації, а також допоможуть виявити і врегулювати важливі проб-
леми, прогнозувати розвиток ситуації, планувати та вдосконалю-
вати відповідні заходи щодо підвищення ефективної діяльності 
підприємств. 

Варто погодитись із думкою А. Колота, що вивчення 
потреб, інтересів, мотиваційної спрямованості персоналу здійсню-
ється в Україні епізодично і дуже поверхнево, через що діючі на 
підприємствах системи матеріальної і нематеріальної мотивації 
приречені на низьку ефективність [13, с. 65]. На нашу думку, ви-
никає нагальна потреба використання моніторингових процесів в 
системі мотивації персоналу підприємств. 

Традиційні методи отримання даних про мотиваційну спря-
мованість персоналу вже не задовольняють потреб практики управ-
ління, оскільки виникає необхідність постійного дослідження мо-
тивів, які спонукають персонал до активної трудової діяльності. 
Через те, необхідні дослідження моніторингових процесів в системі 
мотивації персоналу підприємств, за допомогою яких можна було б 
сформувати оперативну інформаційну базу для прийняття управ-
лінських рішень, яка дозволить ефективно оцінити і удосконалити 
засоби опрацювання інформації та забезпечити подальше її ви-
користання. 

Виходячи із зазначеного, моніторингові процеси це різно-
манітні процеси (економічні, соціальні, психологічні) регулярного 
спостереження, оцінки та прогнозу системи мотивації персоналу 
підприємств, які використовуються з метою застосовування об’єк-
тивної інформації для короткострокового і довгострокового прогно-
зування розвитку підприємств, попередження негативних наслідків, 
їх впливу на продуктивність виробництва, зростання конкуренто-
спроможності, що матиме відображення на кінцевих результатах 
діяльності. 

У загальній структурі механізму мотивації праці персоналу 
відведено місце моніторинговим процесам мотивації персоналу. 
Використання моніторингових процесів в системі мотивації пер-
соналу дозволить оцінити і підвищити дієвість системи стимулю-
вання щодо досягнення високих результатів підприємства, а також 
розвитку творчої ініціативи, можливостей працівника; отримати 
оперативну інформацію про систему мотивації персоналу, на під-
ставі якої з’явиться можливість ефективно та результативно прово-
дити зміни і коригувати напрями та цілі економічної діяльності, що 
позитивно вплине на отримання максимального прибутку, а в май-
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бутньому це стане важливою передумовою ефективного функціо-
нування загалом економіки.  

Оптимальним впровадженням моніторингу є інтервал – 
один раз на квартал. Це дозволить розподілити оцінку поквар-
тально і відстежити ефективність способів стимулювання стосовно 
виконання квартальних планових завдань. 

Один раз на квартал необхідно проводити індивідуальну 
оцінку рівня мотивації персоналу з повним охопленням праців-
ників. За ланками, дільницями та цехами, відділами та іншими 
підрозділами оцінки усереднюються для отримання рівня групової 
мотивації персоналу ланок, ділянок, цехів, відділів. 

Основними завданнями моніторингу мотиваційних про-
цесів є наступні: 

– систематичне вимірювання і аналіз мотивації окремих 
працівників і підрозділів підприємства; 

– оцінка ефективності систем і методів стимулювання праці 
на підприємстві;  

– розробка пропозицій щодо удосконалення системи сти-
мулювання стосовно різних категорій працівників підприємства;  

– визначення і впровадження нових методів стимулювання 
праці; 

– обґрунтування нових систем оплати праці з урахуванням 
різних категорій працівників підприємства; 

– формування статистичних даних за рівнем мотивації 
персоналу і оцінками системи стимулювання з подальшим викорис-
танням інформації для розробки механізму мотивації та системи 
стимулювання персоналу; 

– вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств 
для визначення оптимальної оцінки мотивації і застосування різних 
методів стимулювання.  

Отже, завдання, які вирішуються мотиваційним моніторин-
гом, слід поділити на дві великі групи: вимірювання і аналіз рівня 
мотивації персоналу; удосконалення системи стимулювання персоналу.  

На нашу думку, проведення мотиваційного моніторингу не 
є самоціллю, а є лише інструментом для досягнення головної мети 
для створення більш досконалої системи стимулювання, яка б за-
безпечувала підвищення ефективної діяльності та розвиток під-
приємства.  

Отже, моніторинг заснований на постійному поновлюваль-
ному процесі отримання, систематизації, аналізу інформації, яка ви-
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значає стан ситуації та чинників мотиваційного процесу і дозволяє 
обґрунтовано сформувати управлінські рішення для підтримки нор-
мального, передбачуваного регламентами, використання персоналу 
для досягнення цілей машинобудівного підприємства.  

Таким чином, головною метою моніторингових процесів 
мотивації (МПМ) є збір, вивчення і підготовка інформації для прий-
няття та аналізу управлінських рішень щодо здійснення мотивації 
персоналу на різних рівнях менеджменту. Мотиваційний моніто-
ринг має базуватися на спрямованості на певній об’єктивності тих 
висновків, які робляться після кожної стадії аналізу інформації. 

Першим завданням МПМ є початкова і поточна іденти-
фікація мотиваційного процесу. Моніторинг має базуватися на 
системній класифікації мотиваційних процесів і водночас, залежно 
від змін зовнішнього і внутрішнього середовища, її коригувати.  

Другим завданням МПМ є оцінка процесів мотивації та 
виявлення стимулів. І тут слід не забувати про динамізм мотива-
ційних процесів, який характеризується динамічністю як кількіс-
них, так і якісних характеристик. Ефективність проведення моні-
торингових процесів полягає у виявленні впливу певних стимулів 
на процеси мотивації.  

Напрямами моніторингових процесів можуть бути моти-
вація в економічній, соціальній та психологічних сферах взаємо-
відносин між працівниками та роботодавцем. Залежно від виду 
МПМ визначаються певні методи збору і аналізу інформації. В про-
цесі аналізу мотивації можливе використання декількох класифі-
кацій МПМ, які дозволяють систематизувати накопичені знання 
про нього. Перелік основних з них поданий у таблиці 3.7 [3].  

 
Таблиця 3.7  

Класифікація моніторингу процесів мотивації (МПМ) персоналу  
Вид МПМ Зміст ознаки

Вид мотивації
Економічний  Заробітна плата, премія, надбавка, доплати 
Соціальний  Культура, вік, освіта, соціальний клас тощо  
Психологічний  Темперамент, сприйняття, інтерес тощо

Умови формування мотивації
Індивідуальний  Характеристики особистості: цінності, цілі, кваліфікація  
Внутрішній  Кадрова політика, організаційна структура,  

неформальне лідерство тощо 
Зовнішній  Політичний устрій, рівень життя населення,  

інфраструктура ринкового сегменту тощо 
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Етапи проведення
МПМ потреб Матеріальні, соціальні, творчі тощо  

Продовження таблиці 3.7 
Вид МПМ Зміст ознаки 

МПМ мотивів Предмет, сила, походження тощо
МПМ цілей Стратегічні, тактичні, особисті, колективні тощо 
МПМ результатів Досягнення мети, зростання ефективності тощо 

Масштаби проведення
Локальний  Неповне охоплення об’єкта дослідження 
Загальний  Повне охоплення об’єкта дослідження

Періодичність проведення
Поточний  Постійний збір і обробка інформації 
Прогресивний  Зростання або спад частоти проведення

Спрямованість проведення  
за складовими елементами моніторингу персоналу∗ 

–  полікритеріальних 
критеріїв 
 

Досягнення проектної виробничої потужності техно-
логічного обладнання; зменшення простоїв устатку-
вання, у зв’язку з техобслуговуванням; збільшення 
кількості робочого обладнання; впровадження нової 
техніки, технології; недовикористання працездатності 
персоналу; підвищення рівня умов праці; зменшення: 
виробничого травматизму, втрат робочого часу із-за 
плинності кадрів, втрат пов’язаних з прогулами та 
порушенням трудової дисципліни; усунення відхи-
лень фактичного преміального фонду від норматив-
ного; підвищення рівня охоплення робіт нормами і 
нормативами; усунення відхилень фактичної чисель-
ності працюючих від нормативної; підвищення рівня 
соціально-психологічних відносин в колективі; усу-
нення об’єктів з нераціональною структурою, місць з 
нераціонально встановленим обладнанням; підви-
щення рівня: суміщення професій, багатоверстатного 
та обслуговування робочих місць, екологічної відпо-
відності стандартам; дотримання норм екологоєм-
кості продукції; усунення місць з екологічно-небез-
печними умовами

– якості  
та результативності 
роботи персоналу 

Освіта, стаж, винахідництво, раціоналізаторство, напо-
легливість, ініціативність, комунікабельність, творчість, 
компетентність, працездатність, змістовність робіт, самос-
тійність виконаних робіт, ступінь відповідальності 
виконаних робіт, інноваційність, комплексність робіт, 
кількість, якість і своєчасність виконаних робіт 

– якості Фактично відпрацьований час; втрати робочого часу 
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та своєчасності  
виконаних робіт 

у зв’язку з усуненням браку та з порушенням тру-
дової дисципліни тощо

 

Наведена класифікація відображає моніторинг процесів мо-
тивації за структурою його проведення, методами збору інфор-
мації, ресурсоємкістю його проведення. Підприємство перш, ніж 
приступати до моніторингу тих чи інших процесів мотивації, має 
знати, які втрати воно понесе на його проведення. Моніторинг 
процесів мотивації включає певний аналіз мотивації на підпри-
ємстві. До основних особливостей встановлення порядку аналізу 
мотиваційного процесу на промислових підприємствах слід від-
нести: міждисциплінарний характер мотиваційних категорій; неоче-
видність мотиваційних категорій; мінливість мотиваційного про-
цесу; велика кількість варіантів задоволення потреб працівника; 
унікальність мотиваційних систем; недосконалість організаційних 
процесів; низька соціалізація кадрового менеджменту на промис-
лових підприємствах. Як бачимо, виділено сім особливостей, хоча 
зазначений перелік може бути доповнений. Отже, для здійснення 
певної мотивації персоналу підприємство може запровадити її моні-
торинг на різних рівнях управління, який полягає у зборі, аналізі і 
обробці отриманої інформації з метою стимулювання персоналу. 

У процесі моніторингу мотиваційних процесів передбачені 
різноманітні інструменти збору інформації. Нами запропоновані 
складові елементи МПП залежно від цілей його використання для 
прийняття управлінських рішень. У попередніх дослідженнях нами 
визначені основні показники: критерії підвищення мотивації персо-
налу, якості та результативності роботи персоналу. Щодо моніто-
рингу співвідношення рівнів підвищення продуктивності та заро-
бітної плати, то ми чітко притримуємося думки, що її підвищенню 
завжди має передувати підвищення продуктивності та результа-
тивності роботи персоналу, а не навпаки. Через те, дотримання 
співвідношення між рівнем підвищення продуктивності і рівнем 
підвищення заробітної плати має відбуватися завдяки постійному 
моніторингу цих процесів. Моніторинг показників оцінки резуль-
татів Р, затрат З та заробітної плати ЗП передбачає аналіз різних 
варіантів отриманих результатів залежно від затрат праці та у під-
сумку рівня заробітної плати. Тут можливі наступні співвідношення:  

 

;З Р ЗП↑→ ↑→ ↑   ;З Р ЗП↓→ ↑→ ↑ ;З Р ЗП↑→ ↓→ ↓   
;З Р ЗП↓→ ↓→ ↓  З Р ЗП= =  
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залежно від виду роботи – розумова, творча чи фізична, хоча в чис-
тому виді їх у природі не існує; від мети діяльності підприємства, 
його статусу на ринку, періоду життєвого циклу тощо. 

Порядок безпосереднього здійснення моніторингу процесів 
мотивації, представлений на рис. 3.11. Він включає вісім укруп-
нених етапів з описом складових елементів і процесів їх про-
ведення. Відповідно до мети моніторинг мотиваційних процесів 
може бути економічний – для виявлення резервів підвищення 
прибутковості підприємства; соціальний – для визначення напрямів 
забезпечення соціальних потреб і психологічний – для підвищення 
рівня психологічного клімату в колективі.  

Від збору інформації у великій мірі залежать терміни та 
вибір методів проведення моніторингу. Збір інформації може 
відбуватися на основі соціологічних досліджень, анкетування, ін-
терв’ю, експертного опитування фахівців. Концептуально визначив-
шись з метою та вибором методів проведення моніторингу слід 
перейти до визначення можливостей проведення моніторингу та 
його вартості. Для проведення моніторингу визначаються з місцем, 
часом проведення та порядком збору інформації. 

Перед тим, як проводити моніторинг слід визначитись з ви-
дами моніторингу мотиваційних процесів: моніторингом полікри-
теріальних показників підвищення мотивації в діяльності персо-
налу, якості та результативності роботи персоналу, процесів підви-
щення продуктивності та заробітної плати персоналу, чи моні-
торингом результатів, затрат і заробітної плати персоналу. Прове-
дення моніторингу за визначеними видами та їх кількістю підпри-
ємство приймає з огляду на специфіку мотиваційної спрямованості 
персоналу та залежно від встановлених складових елементів моти-
ваційного механізму ефективного управління персоналом. 

Складові елементи механізму мотивації будуються на від-
повідності роботи персоналу його мотиваційній спрямованості, яка 
має відбуватися за наступними напрямами відповідності норматив-
ним значенням фактичних полікритеріальних показників підви-
щення мотивації в діяльності персоналу; якості праці результатам 
роботи керівників, фахівців і технічних службовців підприємства; 
рівня підвищення якості виконаних робіт своєчасності їх виконання. 

Зазначені етапи повністю відповідають етапам у розроб-
леному алгоритмі моніторингу процесів мотивації персоналу про-
мислових підприємств (див. рис. 3.11). Цей алгоритм може на етапі VІ 
розгалужуватися залежно від наявності ресурсів і можливостей про-
мислового підприємства за видами моніторингу. Розроблений алго-
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ритм моніторингу процесів мотивації персоналу промислових під-
приємств є універсальним для будь-якого з них за обсягами вироб-
ництва, чисельністю працюючих та результатів діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.11. Алгоритм моніторингу процесів мотивації праці  
персоналу промислових підприємств 
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Все залежить лише від мети проведення моніторингу і мож-
ливостей підприємства. Періодичність проведення – один раз на квар-
тал, оскільки постійно переглядаються розміри мінімальної зарплати. 
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4.1. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів  
на процеси формування економічного потенціалу 

 
Управління розвитком економічного потенціалу сучасного 

підприємства, діючого в конкурентному середовищі, повинно ґрун-
туватися на об’єктивній інформації про його стан. Крім того, слід 
мати на увазі, що стан економічного потенціалу багато в чому ви-
значається якісним станом усього об’єкта управління підприємством. 

Нами відмічено, що економічний потенціал характеризу-
ється поєднанням і взаємодією елементів, які утворюють його. Їх 
поєднання, відповідно до прояву системного закону цілісності, дає 
нову якість. Управління процесом розвитку в результаті повинно 
формуватись з урахуванням системності взаємозв’язків елементів і 
комплексного впливу на економічний потенціал підприємства будь-
яких змін, що відбуваються в кожному з його елементів. Анало-
гічну проблему зачіпали у своїх роботах А.Д. Смірнов, В.Ф. Максі-
мова, що визначили смислові групи показників, що характеризують 
економічний потенціал, як на макро-, так і на мікрорівні [1], а 
також Ю.П. Васильєв, В.В. Вітлінський, Б.З. Мільнер, Л.І. Евенко, 
М.І. Круглов [2–5], які розкрили позиції системного підходу при 
формуванні критеріїв оцінки і напрямів розвитку. 

Піднімаючи проблему формування системи показників діаг-
ностики економічного потенціалу, слід зазначити, що як україн-
ська, так і світова практика мають в розпорядженні досить великий 
спектр оцінних процедур, які використовуються в різних галузях 
знань, аналізують системи усіх класів і служать численним цілям. 
Але, незважаючи на подібну різноманітність, існує певний пробіл, 
що проявляється у відсутності комплексної методологічної бази 
для оцінки економічного потенціалу підприємства. 
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На наш погляд, недоцільно ігнорувати дослідження, що вже 
мають певні напрацювання в цій сфері, а використати їх елементи в 
адаптованому виді для цілей оцінки складових, що входять до 
складу економічного потенціалу промислового підприємства. 

Складність полягає в створенні збалансованої системи кри-
теріїв, здатної інтегрувати різні методики оцінки окремих елемен-
тів економічного потенціалу в єдину цілісну систему. Так, най-
більш значні результати в дослідженні інноваційного потенціалу і 
розробці відповідної системи критеріїв зустрічаються в роботах 
І.І. Мазура і В.Д. Шапіро [6], які включають наступну класифіка-
цію методів за цілями оцінки: адміністративні; мотиваційні; ін-
формаційні. 

Робота Г.М. Доброва свого часу зробила найбільш велике 
узагальнення методів оцінки науково-технічного потенціалу, класи-
фікованих: за чинниками ефективності (оцінки, що відбивають нау-
ково-технічний рівень і ефективність використання витрат ресур-
сів, оцінки якості ресурсів, оцінки, що відбивають інтенсивність 
наукової праці, оцінки економічної, соціальної і науково-технічної 
ефективності, оцінки віддачі і результативності наукової праці); за 
типом показників (кількісні та якісні); за характером використо-
вуваних вимірників (натуральні, вартісні, трудові, абсолютні, від-
носні); за способом отримання інформації (об’єктивні (ґрунтуються 
на даних статистичної, бухгалтерської і іншій документації), суб’єк-
тивні (експертні)); за способами обчислення (прямі і зворотні); за 
врахуванням часового параметра (статичні і динамічні); за сту-
пенем узагальнення (одиничні і комплексні); за призначенням (об-
ліково-звітні і цільові) [7]. 

Перераховані результати мали у своїй основі великі до-
слідження, що стосуються аналізу і оцінки науково-технічного по-
тенціалу і проблематики його розвитку, які розглядалися в цілій 
низці робіт А.П. Градова, В.Н. Клименюка, В.І. Громека [8–10]. По-
дібна спадкоємність навіть в умовах трансформації економічної 
системи викликана безумовною актуальністю проблем оцінки і роз-
витку елементів потенціалу підприємства. 

Оцінці виробничого потенціалу особливу роль відводили 
свого часу Є. Іванов, В.Н. Авдєєнко, В.А. Котлов, О. Лордкіпанідзе 
[11–13]. Значні проблеми, що стосуються діагностики виробничого 
потенціалу порушені в сучасних дослідженнях Ю.Т. Бубнова, 
А.Є. Воронкової, В.П. Пономарьова, Г.І. Дібніса [14, 15]. Між тим 
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чіткої системи критеріїв до теперішнього часу несформовано. Пояс-
нень тому безліч. По-перше, відсутній єдиний методологічний під-
хід до формування складу елементів як економічного потенціалу в 
цілому, так і окремих його складових. 

Так, запропонована А.Є. Воронковою і В.П. Пономарьовим, 
система показників оцінки виробничого потенціалу містить поси-
лання на основні елементи, що входять в його склад. Склад цей 
досить переконливий, проте не позначений не взаємовплив подіб-
них елементів, ні комплексна система критеріїв оцінки усього ви-
робничого потенціалу. Запропонована система показників базу-
ється тільки на оцінці активної частини основних виробничих фон-
дів, кадрового і фінансового потенціалу. В той же час, авторами та-
кож підкреслювалася значна роль інноваційного потенціалу у рам-
ках оцінки потенціалу виробничого. В результаті запропонована 
система показників передбачала можливості розвитку, проте, реально 
подібні показники або мають дуже мале значення, або ігнорують 
взаємозв’язки їх значень з можливістю розвитку. 

Глобальне дослідження у сфері формування критеріїв оцінки 
виробничого потенціалу запропонував у своїй роботі Ю.Т. Бубнов [11]. 
Запропонована ним структура і склад показників якнайповніше 
відбиває специфіку саме виробничого потенціалу. Проте викликає 
сумнів економічний сенс окремих показники, що входять в дану 
систему. Крім того, не позначені показники, що характеризують 
інноваційність виробництва. В той же час, це на сьогодні один з 
найбільш пріоритетних критеріїв, що забезпечують стійкі конку-
рентні позиції для виробничого підприємства. Недоліком цієї сис-
теми показників також є відсутність якісного аналізу трудової скла-
дової виробничого потенціалу. 

По суті, запропонована Ю.Т. Бубновим система показників 
справедливо виступає правонаступником робіт А.Н. Цигічко та 
А.Б. Крутика, присвячених ефективності виробництва, і, які безу-
мовно зберегли свою актуальність до теперішнього часу [16, 17]. 
Так, А.Б. Крутик так само як і Ю.Т. Бубнов ставив на перше місце 
ефективне використання матеріальних ресурсів і впровадження у 
виробництво нової продукції. При цьому новою вважається “ви-
сокоякісна, конкурентоздатна, відповідна або перевершуюча світо-
вий технічний рівень продукція”. Самі ж критерії оцінки ефек-
тивності повинні відбивати: 

− зниження металоємності машин і устаткування на основі 
застосування економічних видів металопродукції, ефективних за-
мінників металу; 
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− скорочення відходів і втрат у виробництві за рахунок впро-
вадження маловідходних і безвідходних технологічних процесів, 
комплексного використання матеріальних, паливно-енергетичних і 
вторинних ресурсів; 

− розробку і впровадження у виробництво нових моделей ма-
шин і устаткування підвищеної одиничної потужності, економіч-
ності, надійності, продуктивності [18]. 

Проблеми розвитку, мотивації і оцінки кадрового потен-
ціалу завжди був основою ключових концепцій і парадигм. Проте 
значні складнощі в цьому питанні торкаються не стільки проблеми 
вироблення критеріїв оцінки персоналу, чому і були в різний час 
присвячені роботи таких учених як В.Д. Андріанова, В.Р. Весніна, 
О.С. Віханського, А.І. Наумова, В.П. Галенко, Г. Кунца, С. О’Дон-
нелла, Е.А. Уткіна [19–23], скільки формування програм стимулю-
вання і розвитку на основі подібної системи оцінки. Значущість 
цього питання така очевидна, що знайшла підтримку в загально-
державних нормативних актах, які стосуються оцінки ефективності 
праці і формування управлінських рішень на підприємстві. 

В той же час, дослідження проблем оцінки кадрів і програм 
кадрового розвитку у відриві від виробничої діяльності не уяв-
ляється можливим. Крім того, кадрова політика повинна спиратися 
і будується виходячи з реальних можливостей сучасного підпри-
ємства, що знову-таки повертає до питань формування напряму 
розвитку на основі комплексної оцінки економічного потенціалу. 

І, нарешті, не менш значимим моментом, що також визна-
чає можливість і напрям розвитку підприємства і економічного 
потенціалу, є оцінка його фінансової складової. 

Слід зазначити, що становлення ринку активно впровадило 
в практику функціонування сучасного підприємства цілу систему 
показників оцінки стану його фінансових можливостей. І в зв’язку 
з цим цілком доречним буде застосувати для формування системи 
показників оцінки фінансового потенціалу підприємства окремі 
групи показників, систематизовані І.А. Бланком [24] серед яких: по-
казники фінансової стійкості, ліквідності, оборотності і рентабельності. 

Що стосується методологічних основ оцінки складових 
економічного потенціалу підприємства, то в цілому вони мають 
загальні риси, але є і деякі відмінності. 

Як відомо з теорії системного аналізу, будь-яку проблемну 
ситуацію можна описати словесно або формально – за допомогою 



 
Розділ ІV. Структурні складові механізму підвищення економічного потенціалу… 

 

 139

спеціальних математичних виразів. Існують різні описи терміна 
“економічний потенціал підприємства” і його елементів, але цього 
зовсім не досить для визначення його величини і кількісних ха-
рактеристик. Тому першим етапом вирішення завдання оцінки еко-
номічного потенціалу є переклад його вербального опису у формальне. 

Для вирішення проблеми перекладу неформального опису у 
формальне в різних сферах діяльності використовуються спеціальні 
прийоми і методи. Це методи типу “мозкової атаки”, “сценаріїв”, 
експертних оцінок, “дерева цілей” тощо. 

У свою чергу, розвиток математики шляхом розширення 
засобів постановки і вирішення важкоформалізованих завдань, 
разом з детермінованими, аналітичними методами класичної мате-
матики привело до виникнення теорії вірогідності і математичної 
статистики. Для завдань з великим ступенем невизначеності притя-
гуються, також теорія множин, математична логіка, математична 
лінгвістика, теорія графів. У зв’язку з тим, що певна кількість ха-
рактеристик елементів економічного потенціалу не має сенсу фор-
мувати у вигляді відносних величин, також досить складно вира-
зити їх абсолютно, найдоцільніше при оцінці елементів економіч-
ного потенціалу підприємства використати два великі класи мето-
дів економічної оцінки: кількісні (у вигляді системи показників) і 
якісні. Таке розділення методів відповідає основним вимогам систем-
ного аналізу, які полягають в поєднанні формальних і неформаль-
них представлень, що сприяє розробці методик, виборі методів по-
ступової формалізації відображення і аналізу проблемної ситуації. 

Серед кількісних методів слід виділити аналітичні і ста-
тистичні методи. Ці групи методів отримали найбільше поширення 
в практиці проектування і управління. Хоча для представлення 
проміжних і остаточних результатів моделювання широко викорис-
товуються графічні представлення (графіки, діаграми та ін.), останні є 
допоміжними. Основу моделі, докази її адекватності складають ті 
чи інші напрями аналітичних і статистичних представлень. 

Основними інструментами аналітичних методів є поняття 
класичної математики – формула, функція, рівняння, логарифм, 
диференціал та ін. На базі аналітичних представлень розвиваються 
теорії різної складності – від апарату класичного математичного 
аналізу, до таких розділів математики, як математичне програму-
вання (лінійне, нелінійне, динамічне та ін.), теорія ігор тощо. 

Роботи з використання цих методів для вирішення еконо-
мічних завдань велися Л.В. Канторовичем, Т. Куклансом, В.В. Ново-
жиловим, С.А. Соколіциним. 
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Статистичні представлення сформувалися як самостійний 
науковий напрям в середині минулого століття. Основу їх складає 
відображення явищ і процесів за допомогою випадкових (стохас-
тичних) подій і їх поведінка, яка описується відповідними імовір-
нісними (статистичними) характеристиками і статистичними законо-
мірностями. 

На базі статистичних представлень ґрунтується ряд матема-
тичних теорій: математична статистика, теорія статистичних ви-
пробувань та ін. 

Застосування статистичних методів, в деяких випадках, може 
привести до невірних результатів. Це пов’язано з тим, що не 
завжди можна отримати статистичні закономірності і не завжди 
може бути визначена репрезентативна вибірка. У таких випадках 
доцільно звернутися до дискретних методів або дискретної мате-
матики. До дискретних, відносять теоретико-множинні, логічні, лінг-
вістичні, семіотичні і графічні методи. 

Теоретико-множинні представлення базуються на поняттях 
множина, елементи множини, відношення на множинах. Поняття 
множина належить до числа інтуїтивно осяжних понять, яким 
важко дати визначення. Один з основоположників теорії множин 
Георг Кантор визначав множину як “велике мислиме нами як єдине”. 
Складну систему можна відобразити у вигляді сукупності різно-
рідних великих кількостей і відносин між ними. Теорії, що розви-
валися на базі теоретико-множинних представлень, спочатку вико-
ристали: відносини, подібні до функцій алгебри логіки. Викорис-
тання теоретико-множинних представлень при моделюванні систем 
дозволяє організувати взаємодію і взаєморозуміння між фахівцями 
різних галузей знань. 

Базовими поняттями математичної логіки є висловлювання, 
предикат, логічні функції, логічний базис, логічні закони. Логічні 
представлення переводять реальну систему і відносини в ній на 
мову однієї з алгебри логіки (двозначної, багатозначної), засно-
ваних на застосуванні методів алгебри для вираження законів фор-
мальної логіки. Застосовуючи логічні закони можна перетворити 
систему з одного опису в інший з метою її вдосконалення, наприк-
лад, отримати простішу структуру (схему), що містить менше число 
станів, елементів, але що здійснює необхідні функції. На базі мате-
матичної логіки створені і розвиваються теорії логічного аналізу і 
синтезу, теорія автоматів. Логічні методи застосовуються при дослі-
дженні нових структур систем різноманітної природи, в яких ха-
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рактер взаємодії між елементами ще не настільки ясний, щоб було 
можливе їх представлення аналітичними методами, а статистичні 
дослідження або ускладнені, або не привели до виявлення стійких 
закономірностей. 

Оцінка позначених нами елементів, які утворюють еконо-
мічний потенціал, повинна зводитися до оцінки конкретних харак-
теристик об’єктів. Кожен з вказаних елементів може бути охарак-
теризований конкретизованою безліччю показників серед яких слід 
виділити як кількісні, так і якісні. Нами для оцінки стану елементів 
економічного потенціалу підприємства розроблена збалансована 
система показників. Подібна система припускає визначення ба-
лансу між якісними і кількісними оцінками елементів економічного 
потенціалу. Так, в таблиці. 4.1 конкретизований склад якісних 
показників економічного потенціалу. 

 

Таблиця 4.1 
Якісні показники оцінки елементів економічного потенціалу підприємства 

Найменування  
групи показників Склад показників 

1 2 
Кадровий 

Потенціал  
управління 

Рівень кваліфікації адміністративно-управлінського 
персоналу; рівень професійної підготовленості; етико-
правове середовище управління; культура загального 
керівництва; філософії менеджменту і стилю управ-
ління; здібності менеджерів 

Потенціал 
виконавський 

Загальний рівень виконавської дисципліни; рівень 
підготовки працюючих; соціально-психологічний клі-
мат; рівень виконавської відповідності; гнучкість 
темпу роботи за категоріями; гнучкість робочого 
часу за категоріями персоналу 

Потенціал  
функціонування 

Наявність систем оцінки персоналу; наявність ефек-
тивних систем нематеріального стимулювання 

Потенціал  
розвитку 

Можливість навчання і перенавчання кадрів; мож-
ливість здійснення розвитку за рахунок власних дже-
рел; наявність планів розвитку і поповнення науко-
вих фондів; наявність планів закупівлі новітніх зраз-
ків техніки; якість стратегічних рішень, що прийма-
ються; загальне розуміння та підтримка цілей і зав-
дань розвитку; відповідність програм розвитку під-
приємства місії і спільним цілям 
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Продовження таблиці 4.1 
1 2

Потенціал організації
управління 

Наявність системи стратегічного управління і плану-
вання; наявність специфічних методів управління; ефек-
тивність методів і порядку контролю за виконанням 
рішень

Науково-технічний

Потенціал 
інноваційний 

Рівень досліджень за новими товарами; можливості 
розвитку продукції; ступінь затребуваності дослі-
джень і розробок; співпраця з іншими організаціями; 
стан лабораторної бази і випробувального устатку-
вання; відповідність об’єктів, що розробляються, між-
народним стандартам

Інформаційний

Потенціал  
інформаційної бази 

Стан інформаційного забезпечення інноваційного про-
цесу; повнота охоплення тематики нововведень влас-
ними науковими фондами підприємства; рівень (наяв-
ність) тематичного науково-технічного і патентного 
рубрикатора; повнота патентної інформації (міжгалу-
зевої і галузевої), що поступає; рівень автоматизації 
збору, обробки передачі і зберігання інформації; сту-
пінь відповідності стандартам і вимогам; рівень ко-
мунікаційних зв’язків усередині підприємства; рівень 
комунікаційних зв’язків із зовнішніми джерелами; ак-
тивність зворотного зв’язку усередині підприємства; 
активність зворотного зв’язку із зовнішніми джере-
лами; доступність міжнародних інформаційних джерел 

Виробничий 

Потенціал 
виробничий 

Наявність комплексного резерву потужностей і ре-
сурсів; доступність і надійність джерел сировини і 
матеріалів; рівень забезпечення контролю якості то-
варів; безпека виробничих процесів; екологічність ви-
робничих процесів 

Фінансовий 
Потенціал  
фінансовий 

Ступінь ділової активності; економічна безпека; сту-
пінь довіри (ділова репутація); ріст вартості майна 

 
Пояснимо нашу позицію відносно використання якісних по-

казників для оцінки економічного потенціалу. Основним аргумен-
том у цьому випадку виступає неможливість і недоцільність оцінки 
деяких властивостей реально функціонуючих елементів об’єкта до-
слідження в кількісному (числовому) вираженні. Так, наприклад, 
виділені в таблиці 4.1 показники, такі як “етико-правове середо-
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вище управління”, “культура загального керівництва”, як й інші 
показники, при обстеженні потребують лише узагальненої, якісної 
оцінки, що характеризується термінами “високий”, “середній”, 
“низький”. 

З іншого боку, тільки застосування якісної оцінки не дає і 
не в змозі дати реальний рівень стану економічного потенціалу і 
елементів в його складі. Припускаючи і обґрунтовуючи, що по-
тенціал підприємства є складноорганізованою системою можли-
востей, кількісні показники оцінки основних елементів цієї системи 
повинні в максимальному ступені відбивати усі її властивості і ха-
рактеристики.  

Не менш принциповим моментом, на наш погляд, стає об’єд-
нання в єдиній оцінці значень за якісними і кількісними крите-
ріями. Крім того, також у цілому ряді випадків подібний механізм 
об’єднання потрібний для виведення підсумку за кількісними по-
казниками, зважаючи на несумісність числових значень, що набу-
вають, по цілому ряду груп показників. Дослідження безлічі спо-
собів вирішення схожих проблем дозволило нам удатися до вико-
ристання експертної оцінки як результуючої аналізу стану еконо-
мічного потенціалу. 

Суть застосування експертної оцінки у рамках цього конкрет-
ного завдання зводиться до встановлення за п’ятибальною шкалою 
ступеня прийнятності того або іншого значення показника, отри-
маного як при допомозі якісної, так і кількісної оцінки. Наприклад, 
аналіз, проведений нами, виявив на досліджених підприємствах 
значний надлишок виробничих потужностей, що досягають в ряду 
випадків 60 %. Безумовно, подібний “запас міцності” може висту-
пати як позитивний факт, проте, при значному зносі основних фон-
дів, відсталої технології, оцінка змінюється докорінно. 

Інший також позитивний аспект використання експертної 
оцінки полягає в принциповому підході до організаційної складової 
механізму розвитку, який припускає, що подібну оцінку проводять 
провідні фахівці підприємства спільно із зовнішніми експертами. 

Слід детальніше зупинитися на деяких групах розроблених 
показників з метою обґрунтування їх необхідності. Так, до складу 
для оцінки виробничого потенціалу як найбільш значимої групи 
економічного потенціалу включені окрім традиційних показників, 
що відбивають характеристику машин і устаткування, використання 
виробничого устаткування, стан основних виробничих фондів, ви-
робничу потужність тощо, показники, що характеризують будівлі і 
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виробничі площі промислового підприємства. Пояснимо особли-
вість цієї групи показників. Ми вважаємо принциповим у рамках 
цієї групи розраховувати ефективність використання наявних площ 
і земельної ділянки. Так, показники ефективності використання не-
рухомого майна і ефективності використання земельної ділянки 
відбивають ринкові тенденції, оскільки зіставляють чистий річний 
дохід підприємства з ринковою вартістю нерухомого майна і зе-
мельної ділянки. Необхідність подібної оцінки продиктована вкрай 
низькою ефективністю використання виробничих площ дослі-
джених машинобудівних підприємств виходячи саме з ринкової їх 
оцінки. Причому ми підкреслюємо необхідність використання саме 
ринкової оцінки нерухомості, оскільки тільки вона відрізняється 
об’єктивністю. В результаті, досліджені підприємства, що мають в 
розпорядженні великий запас виробничих площ, які утворилися 
зважаючи на розвиток технологій і організації виробництва, не-
здатні самостійно визначити і оцінити шляхи найбільш ефектив-
ного їх застосування, або ж варіанти, що маються у їх розпоря-
дженні, відрізняються украй низькою ефективністю в порівнянні з 
ринковою вартістю нерухомості. 

Аналогічні міркування слід привести за оцінкою інновацій-
ного потенціалу. Згідно зі збалансованою системою показників, від-
битою в таблиці 4.1, інноваційний потенціал оцінюється як якіс-
ними, так і кількісними показниками. Серед якісних ми виділяємо 
рівень досліджень за новими товарами; можливості розвитку продук-
ції; стан лабораторної бази і випробувального устаткування; від-
повідність об’єктів, що розробляються, міжнародним стандартам (пе-
ревага); рівень автоматизації збору, обробки передачі і зберігання 
інформації; міра відповідності стандартам і вимогам; активність ко-
мунікаційних зв’язків усередині підприємства; активність комуніка-
ційних зв’язків із зовнішніми джерелами; ступінь затребуваності до-
сліджень і розробок; співпраця з іншими організаціями. Серед кіль-
кісних показників оцінки інноваційного потенціалу слід зазначити: 

− показник патентної захищеності, який характеризує пи-
тому вагу запатентованих рацпропозицій в їх загальному об’ємі; 

− показник питомої ваги інноваційних заходів, що прово-
дяться, який характеризується питомою вагою інноваційних захо-
дів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва; 

− показник патентної затребуваності, що характеризується 
питомою вагою впроваджених запатентованих рацпропозицій в за-
гальному об’ємі запатентованих раціоналізаторських пропозицій; 
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− показник активності інноваційної діяльності, що харак-
теризується кількістю поданих раціоналізаторських пропозицій на 
одного працівника підприємства; 

− показник IТ – оновлення, що характеризує питому вагу 
річних витрат на IT оновлення (установку). 

Для більшості аналізованих підприємств властивий вкрай 
низький ступінь інноваційної активності. Виключенням є науково-
дослідні інститути, проте слабо оснащена лабораторна база, від-
сутність новітніх зразків устаткування, зводить наявні інноваційні 
напрацювання до мінімуму. 

Таким чином, слід зазначити, що суть системного підходу, 
який покладений нами в основу формування показників діагнос-
тики економічного потенціалу підприємства, зводиться, по-перше, 
до виділення і спільного застосування для цілей оцінки еконо-
мічного потенціалу підприємства кількісних і якісних груп показ-
ників, і, по-друге – до взаємного проникнення груп показників од-
ного елемента економічного потенціалу до складу інших елементів. 

Так, формально потенціал управління, виконання, функціо-
нування і організації віднесений до кадрового елемента еконо-
мічного потенціалу, проте значущість показників, що входять до 
складу перерахованих груп не менш суттєва як для виробничого, 
так і для науково-технічного потенціалів. Аналогічні міркування 
можна провести і для інших груп показників. Причому подібна влас-
тивість збалансованої системи показників торкається не лише 
якісних (див. табл. 4.1), але й кількісних показників. В результаті, 
економічний потенціал оцінюється виходячи з системи показників, 
які характеризують у більшій мірі певний елемент економічного 
потенціалу, та інші елементи в його складі. 

 
 

4.2. Багаторівнева система оцінки та планування  
підвищення економічного потенціалу підприємства 

 
Ринкові умови, в яких вже більше десяти років функціо-

нують машинобудівні підприємства, ще більше підкреслюють зна-
чущість довгострокових програм розвитку, як для усієї держави, 
так і для конкретного підприємства. Особливо гостро останнім 
часом стоїть саме проблема формування планів розвитку. Відсут-
ність методології планування на підприємствах, гонитва за “миттє-
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вим” вирішенням проблем, відтік кваліфікованих фахівців-плано-
виків і відсутність наступності викликала істотний пробіл в пла-
новій і, отже, усій економічній роботі більшості машинобудівних 
підприємств. 

У результаті якщо підприємства і формують які-небудь плани, 
то це, як правило, оперативні, розраховані на конкретного замов-
ника і сформовані за заздалегідь складеними договорами на по-
стачання продукції. Природно, що в подібного роду планах не міс-
тяться, та і не можуть міститися довгострокові (середньострокові) 
заходи по розвитку, підвищенню економічного потенціалу. Подібна 
постановка, якщо і може бути прийнятною, то тільки для малих 
підприємств які не припускають тривалого перебування на ринку 
товарів і послуг, що ж до підприємств галузі машинобудування, яка 
є найбільшою і провідною галуззю національної економіки, то 
існуюче положення свідчить не на користь ефективно функціо-
нуючої системи планування розвитку підприємства. Відсутність 
планів розвитку, відсутність системи стратегічного управління і пла-
нування ставить під сумнів питання збереження національного 
ринку збуту і виживання в довгостроковій перспективі. 

Розглядаючи в нашому дослідженні систему планування під-
вищення економічного потенціалу підприємства, цілком очевидним 
і таким, що не вимагає додаткових роз’яснень вважаємо можли-
вість розгляду подібної системи у рамках загальної системи стра-
тегічного управління і планування на підприємстві. Відповідно, усі 
властивості, переваги і недоліки системи вищого порядку харак-
терні і для системи підвищення потенціалу. 

Однією з найбільш значимих методологічних проблем пла-
нування на підприємствах машинобудування була і залишається 
проблема поєднання планів різної спрямованості. Так, система управ-
ління великою компанією функціонує в двох режимах: в режимі 
стратегічного і поточного управління. Обмовимося відразу, що біль-
шість авторів обґрунтовують систему управління на порівнянні і 
зіставленні (стратегічного управління з оперативним. Вважаємо, 
що двоелементна система в умовах мінливості зовнішнього сере-
довища не життєздатна, оскільки спостерігається явний відрив стра-
тегічних довгострокових цілей (і планів, що відповідають їм) від 
оперативних. Звідси, вважаємо за доцільне внести корективи, 
оскільки логічніше робити порівняння стратегічного з тактичним 
(середньостроковим, короткостроковим і оперативним) управлін-
ням і будувати багаторівневу систему планування. 



 
Розділ ІV. Структурні складові механізму підвищення економічного потенціалу… 

 

 147

Говорячи про нову, багаторівневу систему планування під-
вищення потенціалу підприємства, як елемента системи стратегіч-
ного управління, що об’єднує різні види планування і рівні управ-
ління підприємством, необхідно приділити увагу вирішенню наступ-
них проблем: 

1. Процес планування має бути відносно простим у розу-
мінні і використанні. Він повинен ділитися на окремі фази, на кож-
ній з яких визначаються основні види діяльності, відповідальність 
та участь підрозділів. Добитися стабілізації процесу вироблення пла-
нових рішень допоможуть спеціально створені організаційні струк-
тури. Це можуть бути комісії, комітети або конференції. 

2. Необхідно передбачити можливість використання внутріш-
ніх і зовнішніх джерел розвитку. Так, наприклад, кредити банків, 
при достатній обґрунтованості їх використання, є одним з най-
важливіших джерел розвитку підприємств, які використовуються в 
усіх високорозвинених країнах. Що стосується внутрішніх джерел, 
то тут йдеться переважно про використання наявного потенціалу. 

3. В процесі проектування системи планування підвищення 
економічного потенціалу на підприємстві необхідно найпильнішу 
увагу приділяти переходу від довгострокового до середньостро-
кового і річного планування. Причому, важливим є також і часовий 
чинник. Чинник часу важливий при синхронізації перспективного з 
річним і оперативним плануванням, забезпеченням їх взаємозв’язку 
і спадкоємності. 

4. І, нарешті, при формуванні планів підвищення еконо-
мічного потенціалу слід мати на увазі, що реалізація подібних пла-
нів (стратегій) також, у свою чергу, вимагає задіяння накопиченого 
потенціалу (чи конкретного елемента економічного потенціалу). 
Крім того, можливі також періоди розвитку, для яких в якості 
головної мети не виступатиме нарощування потенціалу. 

Таким чином, повертаючись до питання взаємозв’язку сис-
теми планування і системи управління, можна сказати, що не-
від’ємним елементом стратегічного управління є стратегічне плану-
вання і, як елемент стратегічного управління, воно має бути ос-
новним елементом нової системи планування. 

Аналізуючи погляди ряду вітчизняних і зарубіжних авторів, 
таких як А.П. Градов, Л.Л. Покришкіна, Л.І. Данкова, І. Ансофф, 
У. Кінг, Ф. Котлер, про стратегічне планування, можна виділити 
низку його відмітних особливостей, таких як: 

– переважно цільова спрямованість; 
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– визначення різних способів досягнення поставленої мети 
[10, 25, 26]; 

– гнучкість в тимчасовій орієнтації [27]; 
– трактування майбутнього за допомогою методу аналізу 

розривів між цілями і результатами, що досягаються [27, 28]. 
В той же час, на нашу думку, суть стратегічного планування 

правомірно трактувати як систему усього різноманіття видів пла-
нової діяльності на підприємстві. Воно включає і є узагальненням 
довгострокового, середньострокового, поточного (річного), опера-
тивного планування. Його основне призначення – зробити опе-
ративні, поточні управлінські рішення обґрунтованими, передусім, 
з позиції завтрашнього дня. 

План, як невід’ємний елемент системи планування, на нашу 
думку, може бути розглянутий в двох аспектах. По-перше, як про-
цес, і по-друге, як результат процесу – документ. 

Відповідно до “процесного” трактування, план характери-
зується як формування образу майбутнього і процес ухвалення рі-
шень для успішного функціонування виробництва. Розуміючи під 
планом документ, можна сказати, що це система взаємопов’язаних, 
об’єднаних спільною метою завдань, спрямованих на успішне функ-
ціонування виробництва. 

Виходячи зі сказаного, система планування підвищення еко-
номічного потенціалу повинна включати набір різних планів і харак-
теристику певного процесу планування, властивого цій системі. 

За визначенням Є. Лобанової, процес планування може охоп-
лювати п’ять етапів: прогнозування, формування мети, виявлення і 
вибір варіантів розвитку, розробка програми дій, бюджетування [5]. 

На першому етапі проводиться прогнозування за трьома на-
прямами (векторах): тимчасовому, безпосередній спрямованості, в 
якому визначаються можливі майбутні тенденції і кількісному, 
тобто робиться спроба визначити ступінь майбутніх змін. На дру-
гому етапі з можливих варіантів розвитку вибирається найоптималь-
ніший. Третій етап – це по суті складання стратегічного плану, в 
якому намічаються і формулюються цілі і встановлюються гра-
ничні терміни їх досягнення. 

На четвертому етапі відбувається розробка програми дій і 
зміст графіку робіт. Результати цього етапу знаходять відобра-
ження в системі функціональних планів. 

П’ятий етап – формування бюджету (чи бюджетування). На 
цьому етапі відбувається вартісна оцінка програми і розподіл ре-
сурсів [19]. 
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На нашу думку, можна погодитися з послідовністю процесу 
планування, запропонованою вище. Але слід внести ясність в деякі 
поняття. Так, в літературі нерідко ототожнюються терміни “прогно-
зування” і “довгострокове планування”. Головна ж відмінність 
прогнозування від довгострокового планування полягає в тому, що 
при прогнозуванні робиться спроба, як можна точніше визначити 
економічну, політичну, законодавчу та ін. ситуацію в майбутньому. 
Результатом прогнозування можуть бути сформульовані тенденції 
на певний період у сфері перспектив розвитку економіки країни, 
встановлення зв’язків між даними, що характеризують продукцію, 
компанію, галузь, ринки збуту, конкурентів і загальний економічний 
стан. У той же самий час прогнозування дає лише базу, на якій зго-
дом будуватимуться конкретні програми дій. Довгострокове плану-
вання ставить метою розробити на основі отриманих прогнозів стан 
бажаного майбутнього, вираженого в конкретних цифрових даних.  

Таким чином, ми на основі системного підходу, в процесі 
планування підвищення економічного потенціалу підприємства 
виділяємо наступні, логічно пов’язані між собою етапи (див. рис. 4.1): 

1. Етап стратегічного планування, в ході якого аналізуються 
усі можливості досягнення спільних цілей. Для цього розглядається 
ряд альтернативних варіантів з виявленням найбільш оптимального 
з них, після чого вибраний оптимальний спосіб формулюється у 
вигляді конкретної стратегії або набору стратегій. У рамках стра-
тегічного планування вважаємо необхідним виділити довгостро-
кове планування. Оскільки стратегічний план розвитку має на меті 
розробку стратегії, то довгостроковий план охоплює прогнозування 
тенденцій в зміні попиту і пропозиції, аналіз зовнішнього і внут-
рішнього середовища підприємства, а також визначення бажаного 
положення компанії у прогнозованому середовищі у вигляді спіль-
них довгострокових цілей з цифровою конкретизацією.  

Особливість цього етапу планування полягає в розділенні 
функцій. Так, довгостроковий прогноз і аналіз виконується зов-
нішнім консультантом, тоді як стратегія розвитку виробляється 
лише з його участю. 

2. Етап тактичного планування. На цьому етапі відбува-
ється перетворення загальних напрямів стратегічного розвитку в 
цілі і завдання тактичних планів на більше деталізованій основі як 
за термінами реалізації, так і за окремими напрямами (інформацій-
ний потенціал, інноваційний потенціал, кадри, виробництво тощо). 
У рамках тактичного планування відбувається деталізація за допо-
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могою середньо- та короткострокових (поточних) і оперативних 
планів. 

 

 
 

Рис. 4.1. Етапи процесу планування підвищення ЕПП 
 

3. Контроль. Цей етап акумулює в собі збір і аналіз усіх 
даних про хід реалізації кожного з етапів планування підвищення 
економічного потенціалу підприємства, після чого відповідно до 
результатів аналізу приймається рішення про необхідну корекцію 
або зміну. 

Запропонований автором підхід до планового процесу до-
зволяє забезпечити інтегровану систему ухвалення рішень. При та-
кому процесі досить швидко можна визначити відповідність бажа-
ному положенню компанії в майбутньому вироблених програм під-
вищення потенціалу. Необхідно також усвідомлювати, що застосу-
вання системного підходу до планування підвищення економічного 
потенціалу незмінно приведе до перегляду усієї системи плану-
вання на підприємстві. Впровадження системного підходу в плану-
вання розпочинається з розділення планів за різними рівнями з їх 
подальшою інтеграцією в єдину систему (рис. 4.2). При цьому пе-
редбачається, окрім вертикального, горизонтальний розподіл планів. 
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Рис. 4.2. Система планування підвищення економічного потенціалу 
підприємства за видами і рівнями 

 
На практиці це може означати, що, наприклад, відпові-

дальність за визначення перспектив підвищення потенціалу підпри-
ємства лягає на вище керівництво (заступника директора по роз-
витку), проте в процесі формування прогнозу розвитку беруть 
участь як керівники економічних служб, так і рядові співробітники 
і консультанти, що відповідають за збір інформації і прогнозування 
тенденцій в майбутньому. 

Підходячи до організації як до відкритої системи, слід 
враховувати в процесі управління і планування не лише внутрішню 
систему організації, яка об’єднує в собі функціональні відносини 
між підрозділами, організаційну структуру, місію, цілі і політику 
організації, але і ряд інших систем, таких як макросистему (систему 
зовнішнього середовища), що включає загальні політичні, еконо-
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мічні, соціальні, культурні та ін. умови, в яких діє підприємство; 
систему конкурентних відносин, що характеризується взаємовідно-
синами між конкурентами, галузевою структурою і відносинами 
“виробник–споживач”, характерними для певної галузі, в якій ком-
панія конкурує з іншими виробниками. 

Таким чином, для ефективного планування необхідне над-
ходження інформації від кожної з цих систем з подальшою її об-
робкою в процесі створення конкретних планів дій. 

Говорячи про багаторівневу систему планування на підпри-
ємстві, здатну інтегрувати в себе систему планування підвищення 
економічного потенціалу, вважаємо необхідним приділити увагу 
планам, що розробляються на підприємстві. Так, на нашу думку, 
єдина система планування на підприємстві повинна включати на-
ступні плани: довгостроковий план-прогноз; стратегічний план; 
функціональні плани середньострокової і короткострокової дії; 
оперативні плани. 

Довгостроковий план розробляється вищим керівництвом 
підприємства. Вхідні дані для довгострокового плану містять ві-
домості про дослідження і розробки, результати вивчення ринків 
збуту і фінансові повідомлення. Дослідження ринку для довго-
строкового план-прогнозу може здійснюватися різними способами. 
Це може бути і постійна діяльність частини штату фірми, різні 
періодичні дослідження або ж використання послуг консультатив-
них служб. 

Необхідність довгострокового планування обумовлена двома 
причинами. По-перше, великою тривалістю періоду створення склад-
них об’єктів, по-друге, необхідністю мати чіткі уявлення про масш-
таби розвитку економіки і культури країни, її галузей і регіонів на 
певну перспективу. Перспективний план-прогноз дозволить визна-
чити реальні можливості розвитку, ресурсні обмеження, виявити 
кількісні і якісні наслідки розвитку. 

Відповідно до прогнозованої інформації і з урахуванням 
внутрішніх можливостей фірми вищим керівництвом підприємства 
робляться прогнози по видах продукції. На їх основі визначається 
об’єм виробництва, потім складається проект фінансового плану і 
план забезпечення матеріалами і сировиною. 

Автор дотримується тієї думки, що довгостроковий план не 
повинен містити великої кількості конкретних цифр. Вони мають 
бути замінені інтервальним значенням. Довгостроковий план-про-
гноз носить концептуальний характер, має в основному описовий 
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характер із застосуванням цифрового матеріалу більшою мірою для 
підтвердження висловлюваних положень. В той же час довгостро-
ковий план містить рішення відносно сфер діяльності і вибору 
напрямів розвитку. 

Відповідно до запропонованої вище послідовності процесу 
планування, після складання довгострокового план-прогнозу керів-
ництво підприємства зупиняється на найбільш оптимальному спо-
собі досягнення результатів, наміченим планом. По суті – це про-
цес стратегічного планування. 

Стратегічний план є свого роду ядром перспективного пла-
нування. У ньому визначаються стратегічні лінії досягнення голов-
них цілей фірми. Стратегічний план визначає підвищення потен-
ціалу підприємства, тобто шлях досягнення такої сукупності чин-
ників функціонування, яка дозволила б підприємству зайняти ба-
жане місце в системі ринкової економіки. 

На нашу думку, стратегічний план має бути набором функ-
ціональних стратегій і великих програм. При цьому керівництво 
вирішує: або це декілька стратегій по різних напрямах, або єдина 
стратегія розвитку. Можлива також комбінація.  

Кожна з розроблених програм повинна передбачати спо-
соби контролю за ходом виконання, етапи і способи співвідно-
шення з оперативним плануванням. 

Враховуючи викладене, в стратегічний план підвищення 
економічного потенціалу підприємства слід включити наступні 
розділи: 

1. Цілі і завдання розвитку підприємства. 
2. Поточна діяльність і довгострокові завдання розвитку. 
3. Стратегія підприємства (базова стратегія розвитку, основні 

стратегічні альтернативи). 
4. Функціональні стратегії розвитку. 
5. Найбільш значимі (пріоритетні для реалізації) проекти 

розвитку. 
6. Опис зовнішніх операцій (можливий вплив на реалізацію 

стратегій розвитку). 
7. Капіталовкладення і ресурсний розподіл. 
8. Формування резервних стратегій, “систем швидкого реа-

гування”. 
Не можна стверджувати, що перераховані розділи є догма-

тичними і обов’язково повинні входити до складу стратегічного 
плану підвищення потенціалу. Аналіз літератури по стратегічному 
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плануванню показав, що і зміст і кількість етапів стратегічного 
планування, а також і його форма може істотно змінюватися під 
впливом ряду специфічних особливостей підприємства і об’єк-
тивних умов діяльності. 

На наш погляд, варіюватися може і горизонт стратегічного 
планування. Зарубіжні економісти також не дотримуються єдиної 
думки в цьому питанні. Так, наприклад, американські фахівці під-
креслюють, що різниця між тимчасовими горизонтами схожих за 
значенням планів різних фірм залежить від галузевої приналеж-
ності останніх і рівня технічної оснащеності. 

Таким чином, стратегічні плани можуть розроблятися як на 
досить тривалий період часу (до 10 років), так і на відносно не-
довгий термін (до п’яти років). До складу стратегічного плану мо-
жуть входити різні за тривалістю виконання програми. 

Виходячи зі складеного довгострокового плану-прогнозу і 
розробленого стратегічного плану, формуються середньо- і ко-
роткострокові функціональні плани. 

Середньостроковий план містить цілком конкретні цілі і 
характеристики, виражені в кількісній формі. Горизонт середньо-
строкового плану охоплює, як правило, період у дво- та трирічний 
термін. На наш погляд, середньострокові плани мають особливу 
важливість в тих випадках, коли підприємство обрало довгостро-
кову стратегію, розраховану більш ніж на п’ятирічний термін вико-
нання. Вони конкретизують стратегічні напрями розвитку, перед-
усім в кількісному аспекті. 

На відміну від стратегічного плану, якому властивий біль-
ший розмах, великі часові рамки, середньостроковий план, який в 
літературі називають також тактичним, має більш стислі рамки і 
орієнтований не стільки на постановку цілей, скільки не вибирання 
засобів їх досягнення. У тактичному плані деталізується як за-
гальновиробнича, так і приватні стратегії фірми: інвестування, роз-
робки нових продуктів, використання устаткування, матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів [19]. 

Середньострокові (тактичні) плани виступають своєрідною 
сполучною ланкою між стратегічним планом і річним. Єднальна 
роль середньострокового плану обумовлена тим, що, маючи роз-
діли, схожі з розділами річного плану в нім, окрім цифрових даних 
намічається поетапний процес реалізації програм і стратегій стра-
тегічного плану. У свою чергу, з поточного планування виділяються 
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контури оперативного, в якому планується і здійснюється без-
посередня (“моментна”) виробнича реакція. 

Останній вид планів – оперативний. Значення оперативних 
планів особливо зросло в умовах нестабільності, і, безумовно, збе-
реже своє значення в умовах ринкових відносин, з властивими їм 
гнучкістю виробництва, постійним оновленням асортименту, впро-
вадженням системи “точно в строк”. В той же час, досвід минулих 
десятиліть більшою мірою може бути застосований саме відносно 
оперативного планування, і основним його завданням залишається 
щоденне визначення завантаження устаткування, послідовності 
операцій і розставляння людей. 

Таким чином, систему стратегічного планування підви-
щення економічного потенціалу, подібно до усієї системи управ-
ління підприємством можна представити у вигляді трьох супід-
рядних контурів: контуру стратегічного планування, контуру так-
тичного планування і поточного (оперативного) планування. Одно-
часно, не можна не враховувати чинник мінливості зовнішнього 
середовища, що відбивається як на тривалості планового періоду, 
так і на детальності виконання поставлених цілей. 

На рис. 4.3 відображена можлива трансформація періодів 
планування підвищення економічного потенціалу підприємства і 
детальності планів розвитку залежно від ступеня мінливості і ха-
рактеру середовища. 

Як випливає з рисунка, чим більше невизначена ситуація 
для підприємства, тим коротший плановий період. Що стосується 
погрішності виконання, то її варіювання безпосередньо залежить 
від тривалості прогнозованого і планованого періоду. Це, на наш по-
гляд, істотна відмінність системи планування, що формується від 
тієї, що існувала раніше. Проте на практиці можна спостерігати 
значні перекоси. Так, більшість підприємств для уникнення поми-
лок довгострокового планування повністю виключили складання 
планів тривалістю більше одного року. 

Подібне “вирішення” проблеми повністю виключає можли-
вість планування розвитку, оскільки забезпеченню довгострокової 
стабільної роботи можуть сприяти тільки довгострокові, науко-
місткі проекти. 

Вважаємо також за необхідне підкреслити взаємодію пере-
рахованих елементів системи планування. Тобто взаємодія за тер-
мінами планування неминуче повинна відображатися і в самому 
змісті планів.  
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Рис. 4.3. Залежність детальності і тривалості планування  

підвищення потенціалу підприємства від рівня нестабільності середовища 
 

Так, наприклад, якщо на підприємстві відсутній коротко-
строковий план розвитку, то не має сенсу формувати однойменний 
довгостроковий план. Так, робота зі складання довгострокового 
плану загальної системи планування складається з чотирьох еле-
ментів: планування і прогнозування збуту; планування капітало-
вкладень і прибутку; планування розвитку підприємства (еконо-
мічного потенціалу підприємства); планування ресурсного забезпе-
чення. Незважаючи на чітке визначення напрямів довгострокового 
прогнозування і планування зміст розділів такого плану може бути 
співвіднесений з інтересами конкретного підприємства і відповідно 
до цього доповнено інформацією, необхідною для подальших еле-
ментів єдиної системи. 

З перспективним тісно взаємопов’язаний стратегічний план, 
причому кількість і характер стратегій може варіюватися виходячи 
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з намічених (довгостроковим планом) основних цілей. Відповідно 
до таких цілей можна виділити ряд напрямів стратегічного плану-
вання, на основі яких визначається і формується набір стратегій. 

Таким чином, сформована система планування підвищення 
економічного потенціалу підприємства відповідає завданню забез-
печення взаємодії усіх елементів і планових рівнів. Так, елементи 
довгострокового і стратегічного планів реалізуються за допомогою 
середньострокових, короткострокових і оперативних планів. Окрім 
цього, сформована система забезпечує взаємодію між ланками усе-
редині того або іншого плану, тобто, кожен елемент поточного або 
середньострокового плану органічно пов’язаний з відповідним еле-
ментом плану більшої тривалості дії. В той же час усі елементи 
певного плану також взаємодіють між собою. Увесь комплекс 
взаємозв’язків забезпечується і контролюється за рахунок розгалу-
женої мережі інформаційного забезпечення, корекції і контролю у 
рамках єдиного механізму стратегічного управління підвищенням 
економічного потенціалу. 

Тісна ув’язка усіх елементів роботи в сфері перспективного 
і поточного планування, окрім вирішення безпосередньо завдання 
розвитку, забезпечує також можливість з одного боку, робити про-
дукцію відповідно до потреб ринку (при відповідному рівні роз-
витку виробничого і науково-технічного потенціалу), з іншого, за-
довольнити потреби виробництва різного виду ресурсах, вклю-
чаючи і трудові, в оптимальних пропорціях (при відповідному роз-
витку кадрової і фінансової складових). 
 
 
4.3. Моделювання процесів прийняття управлінських 

рішень  
у системі підвищення потенціалу підприємства 

 
Трансформація структури управління у свою чергу також 

неминуче вплине на потенціал організації. По-перше, це станеться 
внаслідок самих напрямів підвищення потенціалу, і по-друге, самі 
організаційні зміни і організація контролю ефективності таких змін 
неможливі без задіяння вже наявного потенціалу і ресурсів, що вхо-
дять до його складу. Крім того, підвищення також може зажадати 
залучення ресурсів із зовнішніх джерел у тому випадку, якщо під-
приємство не в змозі здійснити їх за рахунок власних. Вважаємо 
необхідним детальніше розглянути цю проблему. Усі заходи щодо 
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формування організаційного механізму і обґрунтування напрямів 
розвитку підприємства (стратегії розвитку) умовно слід розділити 
на ті, що “вимагають витрат ресурсів” і “не вимагають витрат ре-
сурсів” потенціалу підприємства. Маємо на увазі також, що і сам 
процес підвищення економічного потенціалу підприємства також 
вимагає витрат власних можливостей. Природно під витратами ре-
сурсів слід розуміти ті, які характеризують кількісний склад. Усі ті 
заходи, які не вимагають значних кількісних витрат або вимірю-
ються лише якісними характеристиками у рамках організаційного 
механізму включають: 

− вдосконалення структури управління; 
− вдосконалення інформаційної взаємодії між підрозділами 

і виконавцями, відповідальними за реалізацію стратегії підвищення 
потенціалу підприємства; 

− підвищення виконавської дисципліни; 
− вдосконалення процесу планування підвищення еконо-

мічного потенціалу підприємства; 
− планування заходів щодо ефективного використання по-

тенціалу; 
− зміна характеру інформаційного обміну із зовнішнім се-

редовищем підприємства. 
Безумовно, перераховані заходи в основній своїй масі вима-

гають задіяння як якісної сторони потенціалу, так і кількісної. 
Остання повинна виражатися в певних ресурсних і фінансових ви-
тратах. В результаті, увесь план стратегічного розвитку економіч-
ного потенціалу підприємства ( P

EПiS ) у рамках досліджуваного ор-
ганізаційно-економічного механізму є складним процесом, що су-
проводжується набором послідовних дій, спрямованих на зміну, як 
базових складових, так і усього економічного потенціалу підприємства.  

Оцінка подібних змін здійснюється за рахунок системи по-
казників, значення яких в сукупності і дає уявлення про відповід-
ність рівня підвищення економічного потенціалу виробленим стра-
тегічним цілям. Система показників потрібна в якості орієнтиру на 
етапі контролю для оцінки ефективності процесу розвитку.  

У подібну систему доцільно включати як кількісні так, і 
якісні показники. Такі показники служать орієнтиром для реалізації 
плану стратегічного розвитку ( P

EПiS ) і здійснення відповідних управ-
лінський дій спрямованих на активізацію підвищення окремих скла-
дових економічного потенціалу (UЕПi). Подібна система показників 
має бути “другим контуром”, покликаним оцінювати як безпосе-
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редньо процес підвищення, так і ефективність функціонування орга-
нізаційно-економічного механізму. Окрім виділеної системи показ-
ників, автор пропонує розглядати також і показники, що характе-
ризують конкурентоспроможність економічного потенціалу підпри-
ємства ( ( ))к к

ЕП iC F C= ∑ , які служать орієнтиром для формування 
стратегічних напрямів розвитку. 

Не менш значима проблема полягає у визначенні складу, 
кількості і джерел надходження необхідних для розвитку ресурсів. 
Як вже підкреслювалося автором раніше, частково в процесі роз-
витку мають бути задіяні ресурси потенціалу підприємства, проте 
подібний замкнутий процес не може бути ефективний на протязі 
тривалого періоду.  
 
 
 
 
 
 

А 
 
 
 

 а – напрям розвитку, що не передбачає залучення зовнішніх ресурсів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б – напрям розвитку, який передбачає залучення зовнішніх ресурсів 
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підвищенням економічного потенціалу підприємства 
Тим більше, якщо приймається стратегія інтенсивного наро-

щування потенціалу. В цьому випадку потрібне залучення ресурсів 
із зовнішнього середовища (рис. 4.4, а, б). 

Процес розвитку без залучення зовнішніх ресурсів можна про-
ілюструвати одноконтурною структурою (рис. 4.4, а). Проте як по-
казав проведений аналіз, більшість підприємств не мають в роз-
порядженні достатніх власних можливостей для здійснення повно-
масштабних програм розвитку. У зв’язку з чим, виникає необхід-
ність у формуванні другого контуру, представленого на рис. 4.4, б).  

Як випливає з рис. 4.4, а, апарат стратегічного управління 
розвитком на основі аналізу внутрішньої інформації Iвн про стан 
ресурсної взаємодії елементів потенціалу підприємства здійснює 
коригуючий вплив Квпл. Ресурсна взаємодія припускає досягнення 
стратегічних цілей за рахунок підвищення економічного потен-
ціалу, за допомогою використання як визначених (j-го виду) фінан-
сових ресурсів і елемента економічного потенціалу x

ЕПijF , так і ін-

формаційних, трудових, просторових та ін. ресурсів x
ЕПijR . 

В цілому, одноконтурна модель розвитку цілком життє-
здатна для конкретного виду стратегії розвитку економічного по-
тенціалу підприємства (чи окремих його елементів). Прикладом для 
подібного напряму розвитку може служити стратегія обмеженого 
(чи слабкого) нарощування потенціалу, що змінює на певному 
етапі життєвого циклу функціонування підприємства стратегію ін-
тенсивного нарощування. 

Також в ряд стратегій, що припускають використання одно-
контурної моделі процесу ухвалення управлінських рішень при 
формуванні напряму підвищення потенціалу можна віднести стра-
тегію розвитку окремих елементів економічного потенціалу, коли 
розвиток однієї складової цілком може компенсуватися ресурсами 
інших. І нарешті, стратегія максимального задіяння потенціалу для 
виведення підприємства з кризи або посилення конкурентних по-
зицій. У цьому випадку основною метою стає виживання підпри-
ємства саме за рахунок наявного потенціалу. 

Якщо система заходів вимагає залучення ресурсів ззовні, то 
процес формування і подальшого контролю за ходом реалізації про-
грами розвитку логічно представити у вигляді двоконтурної моделі 
(рис. 4.4, б). Обґрунтування введення другого контуру продикто-
ване не лише необхідністю контролю за ресурсообміном із зов-
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нішнім середовищем, але і активним обміном інформацією із зов-
нішнім консультантом (у рамках матричної організаційної струк-
тури). Таким чином, другий контур забезпечує контроль за станом 
ресурсів, що поступають, у тому числі й інформаційних. Тобто не-
обхідні для здійснення стратегії розвитку економічного потенціалу 
і окремих складових ресурси, організації, які надходять ззовні, не-
обхідно контролювати і враховувати окремо. Подібний обмін ре-
сурсами ( x

EППi
x

EППi RF ,, ) і покликаний контролювати другий контур 
(рис. 4.4, б). Відповідно зовнішнє консультування забезпечує не 
лише потік інформаційних ресурсів (Iвн), але й прийняття стра-
тегічних рішень спільно з апаратом стратегічного розвитку. Прий-
няті стратегічні рішення щодо підвищення економічного потен-
ціалу на основі оцінки його стану і контролю потоків вхідних та 
вихідних ресурсів, формують управлінські впливи UЕПi i на елемент 
економічного потенціалу. 

Особливу увагу при проектуванні моделі управління про-
цесом формування напряму розвитку слід приділяти саме зв’язкам і 
взаємодією із зовнішнім середовищем підприємства. На рис. 4.4, б, 
обмін ресурсами із зовнішнім середовищем здійснюється в двох 
напрямах. Тим самим виникають додаткові контрольні точки, що 
характеризують стан, напрям, якість ресурсних та інформаційних 
потоків в процесі формування і реалізації стратегії розвитку еко-
номічного потенціалу підприємства. Порушення, що виникають і 
невідповідності в розвитку економічного потенціалу проявляються 
через оцінку (( ( )),k k

ЕП iC F C∑  а також Iвн та Iвн. При цьому виникає 
необхідність в додаткових контролюючих потоках Кп. Подібний 
підхід покликаний забезпечити мобільність процесу впровадження 
змін (у разі потреби), сформульованих в загальному стратегічному 
плані розвитку. Стратегічних план розвитку передбачає форму-
вання управлінських дій на основі сформованої системи показників 
(∑Кк). Таким чином, обидва контури логічно об’єднані в схемі 
управління процесом підвищення економічного потенціалу під-
приємства (див. рис. 4.5).  

Як випливає з рисунка, процес управління підвищенням 
економічного потенціалу включає набір контролюючих потоків – 
за ходом ресурсної взаємодії потенціалу підприємства із зовнішнім 
середовищем, і безпосередньо станом найбільш економічного по-
тенціалу та основних його складових. У зовнішньому середовищі 
позначені основні контактери – це, передусім, зовнішній консуль-
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тант, державні органи, постачальники, покупці та інвестори.  
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Рис. 4.5. Логічна схема управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства 
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Усі перераховані елементи зовнішнього середовища мо-
жуть бути як постачальниками необхідних для підвищення еко-
номічного потенціалу фінансових (цінні папери, участь в статут-
ному капіталі інших підприємств тощо) та інших ресурсів (техно-
логічних, технічних, просторових, матеріальних та інформаційних), 
так і споживачами результатів подібного розвитку у вигляді готової 
продукції, податкових відрахувань тощо. 

У представленій схемі у контурі економічного потенціалу 
підприємства окремим блоком виділений потенціал структури управ-
ління, оцінці якого буде також приділено увагу. Ми вважаємо 
значимим саме для логічної схеми розглянути окремо цей елемент. 
Як свідчить досвід великих промислових підприємств, саме недос-
коналість структури управління, інертність працівників підпри-
ємства, відсутність зацікавленості в участі і розумінні процесу роз-
витку є одним з основних чинників зриву стратегічних планів. По-
дібний збиток також викликає інертна структура управління вели-
ким підприємством. 

Відповідно до цього, а також зважаючи на часовий чинник, 
що робить значний вплив на успіх і зрештою значущість реалізації 
стратегічного плану підвищення економічного потенціалу підпри-
ємства, частину управлінського впливу (особливо спрямованого на 
кадрову складову економічного потенціалу) повинні включати за-
ходи, які спонукають розвиток персоналу і зміцнення “системи цін-
ностей”, спрямованих на подолання опору. 

Велика частина подібних дій має бути передбачена у рам-
ках самого стратегічного плану розвитку підприємства, а саме: 

− система премій і заохочувальних виплат; 
− організація умов праці; 
− поліпшення трудових умов і морального клімату в колективі; 
− введення системи спеціальних штрафів, покарань тощо; 
− додаткова система мотивації, спрямована на посилення 

зацікавленості в цілях розвитку; 
− проектування повчальних і розвиваючих систем, спря-

мованих на перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу. 
Ефективність системи подібних заходів повинна посилю-

ватися запропонованою автором структурою системи управління 
підвищенням економічного потенціалу, оскільки в її основі лежить 
матричний тип, що дає можливість розкриття творчого потенціалу 
співробітників – учасників проекту. 
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В той же час умови зовнішнього середовища і рівень роз-
витку досліджуваного механізму, у свою чергу, можуть викликати 
розбіжності в системі “цілі розвитку – залучені ресурси”. У зв’язку 
з цим, доречно розглянути можливі варіанти реалізації напрямів 
розвитку (стратегій розвитку) відповідно до залучених для подіб-
них цілей ресурсів (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Ресурсно-цільова оцінка підвищення  
економічного потенціалу підприємства 

 
Як випливає з рисунка, три з чотирьох варіантів, ресурсно-

цільової оцінки підвищення економічного потенціалу підприємства 
потребують коригування К. 

Варіант 1. Відповідно до першого варіанта (див. рис. 4.6) 
стратегія розвитку реалізована в повному об’ємі. При цьому усі 
необхідні для реалізації стратегії ресурси були надані і використані 
в повному об’ємі. Тим самим варіант 1 підтверджує не лише життє-
здатність самої стратегії розвитку, але й усього організаційного ме-
ханізму. Коригування в даному випадку не потрібно. 

Варіант 2. Стратегія розвитку не була реалізована, хоча усі 
необхідні ресурси були представлені в повному об’ємі. Таким чи-
ном, можна говорити про помилку стратегічного планування, що 
полягає в недооцінці чинників, які впливають на стратегічні ре-
зультати розвитку. Тобто основна проблема полягає у відриві стра-
тегії розвитку від реального стану економічного потенціалу. Подіб-
ний варіант є наслідком пари основних невідповідностей: 
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Корекція в цьому випадку повинна стосуватись процесу 
розробки стратегії розвитку економічного потенціалу адекватної 
реальному стану його елементів, а також вдосконаленню органі-
заційної дії на основі інформації, що поступає, про стан розвитку. 

Варіант 3. Подібний варіант розвитку може бути охарак-
теризований “перестраховкою”, що полягає в надмірних засобах, 
які направляються для досягнення стратегічних цілей.  

Попри те, що в цілому результат досягнутий, збереження 
подібної тенденції може спровокувати серйознішу проблему, що 
виражається у відмові від нових перспектив розвитку через “не-
стачу ресурсів”, і, в кінцевому результаті – втраті конкурентної пе-
реваги. Можна також виділити наступну пару невідповідностей в 
організаційному механізмі: 
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Корекція в цьому випадку повинна охоплювати усі еле-

менти, задіяні в інформаційному обміні, крім того, сам процес фор-
мування стратегії розвитку необхідно переглядати і коригувати 
відповідно до наявної і необхідної кількості ресурсів як внутрішніх, 
так і зовнішніх. 

Варіант 4. Повна недієздатність механізму підвищення, що 
проявляється як в переоцінці власних можливостей, так і у виборі 
недосяжних цілей розвитку. Крім того, результатом подібного ва-
ріанта можуть бути істотні прорахунки в інформаційній взаємодії, 
ресурсообміні, адекватній оцінці складових економічного потен-
ціалу і потреб в розвитку. 
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Комплекс управлінських дій, що формуються на основі 
отримуваної інформації як зовнішньої, так і внутрішньої, виходячи 
з перерахованих варіантів невідповідності, – найбільш відпові-
дальна ділянка організаційного механізму розвитку. 
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Розглянемо детальніше схему ухвалення рішень при реа-
лізації стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу 
у рамках організаційного механізму (рис. 4.7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.7. Процес ухвалення управлінських рішень при реалізації 
стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства 

 
Послідовність ухвалення рішень виглядає таким чином. В 

апарат управління постійно поступають зведення про стан розвитку 
елементів економічного потенціалу підприємства, а також дані про 
стан ресурсної бази, за допомогою якої підтримується подібний 
розвиток (Iвн, Iвн). Зовнішня і внутрішня інформація характеризує 
стан потоків (фінансових, кадрових, інформаційних і т.д.), а також 
адекватність розвитку тенденціям ринку. 
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Поелементний аналіз подібної інформації, а також порів-
няння отриманої інформації, з показниками плану стратегічного 
розвитку Кn визначає подальшу послідовність ухвалення управ-
лінських рішень. Так, у разі відсутності значимих розбіжностей, 
управлінські рішення за результатами проведеного аналізу, обліку і 
контролю приймаються в черговості, обумовленій стратегічним пла-
ном розвитку. Причому такі рішення можуть прийматися як ке-
рівниками вищої ланки, так і середньої або нижчої, відповідно до 
посадових обов’язків, покладених на кожну ланку (див. рис. 4.7). 

Якщо виникає розбіжність між плановими і фактичними 
показниками плану розвитку, або збої іншого характеру, потрібно 
здійснення позапланових (незакладених в стратегічний план) дій. 

Корекція цілей розвитку можлива у разі часткової або пов-
ної відмови від раніше запланованих показників рівня підвищення 
основних елементів економічного потенціалу. 

Корекція планових показників можлива у разі перегляду 
спільних цілей розвитку. Умови гнучкості стратегічного плану 
передбачають відповідний механізм ухвалення рішень. Причому 
подібні рішення можуть робитися керівниками усіх ланок залежно 
від рівня планування, важливості показників і ступеня неузгодже-
ності планових і фактичних даних.  

В той же час між різними ланками апарату управління пе-
редбачені послідовні зв’язки. У тому випадку, якщо керівник ниж-
чої ланки не може прийняти самостійно рішення з питань, які в 
звичайних умовах покладені на нього, в силу неординарності си-
туації, то ухвалення такого рішення делегується керівникові вищої 
ланки. Проте у будь-якому випадку формується система позаплано-
вих управлінських рішень, які відбиваються в стратегічному плані. 

Якщо заходи, що реалізовуються, не призводять до стабі-
лізації системи або спочатку ясно, що виниклі відхилення в силу їх 
кількісних або якісних характеристик не можуть бути компенсо-
вані, або ж існуюча система управління не в змозі своєчасно реа-
гувати на виникаючі зміни, то може виникнути необхідність кори-
гування механізму управління розвитком. 

Залежно від критичності ситуації можлива як повна, так і 
часткова реорганізація механізму розвитку. Очевидно, що подібне 
рішення приймається керівниками вищої ланки. В результаті ухва-
лення такого рішення формується система організаційних заходів, 
спрямованих на зміну існуючої структури і перегляду діючого 
стратегічного плану. 
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У рамках пропонованого організаційного механізму підви-
щення економічного потенціалу підприємства ефективність управ-
ління досягається в результаті зазначених умов. При цьому умови 
формуються в результаті управлінських дій для досягнення по-
ставлених завдань з найбільшим критерієм оптимальності. 

На наш погляд існує ще одна проблема у рамках управ-
ління процесом розвитку. Будучи частиною складнішого механізму 
управління (механізму управління підприємством), і будучи склад-
ною системою, збільшується вірогідність зростання невпорядко-
ваності елементів, що входять до її складу. Мірою подібної не-
впорядкованості виступає ентропія, яка відповідно до теорії управ-
ління “є мірою невизначеності стану або поведінки системи в пев-
них умовах” [30]. 

Ентропія за знаком протилежна до об’єму управлінської 
інформації, і в нашому випадку: 

 

( ).ЕПі вплЕ U К= − +                                 (4.4) 
 

Також можна розрахувати за формулою: 1 ( )Е а п N= ⋅ , де 
а – постійний коефіцієнт, який залежить від властивостей системи; 
N – невпорядкованість у механізмі (системі) розвитку. 

В результаті можна позначити завдання управління розвит-
ком до зниження невпорядкованості. Тобто зниження ентропії (чи 
підтримка її на постійному, мінімальному рівні) виступає ступенем 
ефективності управління, що зводиться до формули: 

 

1
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2
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NU K Е Е a
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+ = − = ⋅                    (4.5)  

 

де .( )ЕП i вплU K+ – загальна кількість управлінської інформації; 
Е1, Е2 – ентропія на початок і кінець періоду. 
Звідси величина невпорядкованості на кінець періоду: 
 

.
2 1

( )ЕП i вплN N e
a

U K+
= ⋅ − ,                            (4.6) 

 

де е = 2,71928192845... – основа натурального логарифма. 
Як би ефективно не було управління, ентропію не можна 

звести до нуля. З іншого боку, оскільки є невпорядкованість, то 
сили невпорядкованості перешкоджають максимальному викорис-
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танню можливостей системи, а в цьому випадку – організаційного 
механізму розвитку. 

Максимально можливий і реально отримуваний ефект ме-
ханізму розвитку знаходитиметься в наступному співвідношенні: 

 

2
1

max 1

1 IE N e
E I

= − ⋅ − ,                                 (4.7)  

 

де Е – ефект розвитку.  
Еmах – максимально можливий економічний ефект; 
I1 та I2 – кількість управлінської інформації (на початок і 

кінець періоду) визначаються величинами UЕПi і Квпл. 
В результаті ефект управління розвитком може бути розра-

хований: 

2
max 1

1

1 .IE E N e
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Не важко помітити, що вираз 2
1

1

IN e
I

⋅ −  – є невпоряд-

кованість механізму розвитку на кінець періоду, тобто: 
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В результаті отримуємо формулу для розрахунку невпоряд-
кованості механізму розвитку на кінець періоду : 

 

2
max

1 .EN
E

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

                                  (4.10) 

 

Розрахунок за запропонованою формулою не відрізняється 
громіздкістю і вимагає звітної інформації для визначення Е, і не-
складних обчислень Еmax відповідно до вибраного і відбитого в стра-
тегії розвитку критерію.  

Проте також неважко помітити, що ентропія залежить не 
лише від кінцевого стану величини невпорядкованості N2. Необ-
хідно також усвідомлювати ступінь невпорядкованості системи (ме-
ханізму розвитку) в початковому стані, або ж на початок періоду N1. 
Визначення N1 повинне виходити з того, що зниження ентропії 
механізму можливе в результаті додаткової інформаційної дії на неї 
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.( ( ))ЕП i вплU K+Δ . Такий додатковий приріст впорядкованості (зни-
ження ентропії) вимірюється також за заздалегідь обумовлений 
період. Тобто в результаті (при більшому терміну реалізації стра-
тегії розвитку) можна виділити декілька періодів, де величина N2 
виступатиме в якості N1 для поточного періоду. 

Говорячи про коефіцієнт, слід зауважити, що для еконо-
мічних систем він приймається рівним одиниці. 

Отримуємо показник, що визначає ступінь вкладу управління: 
 

( ). 1 2ln / .упрE N N=                                  (4.11) 
 

Враховуючи факт, який випливає з наведеної формули, що 
не всяка інформація є управлінською і економічно виправданою, з 
точки зору економічної доцільності може бути прийнятна та ін-
формація, для якої у відповідний період виконується система на-
ступних нерівностей:  

1 2

1 2

,
.

E E
N N
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                                        (4.12)  

 

На практиці необхідно досягти зростання Еупр. за рахунок 
зниження невпорядкованості механізму розвитку. У разі ж невико-
нання умов системи ефективність механізму розвиток не може бути 
більше нуля, тобто механізм неефективний, оскільки, незважаючи 
на приріст інформаційної дії, невпорядкованість не зменшилася. 

В результаті застосування розглянутих одно- і двоконтурних 
моделей залучення ресурсів і ухвалення управлінських рішень при 
формуванні і реалізації стратегічних напрямів підвищення еконо-
мічного потенціалу у рамках організаційного механізму, з’явля-
ється можливість за допомогою контролю ресурсних та інформа-
ційних потоків понизити вірогідність стратегічного прорахунку і 
вжити своєчасні заходи по корекції планових показників, цілей 
розвитку, або ж елементів механізму розвитку. 

Таким чином, сформульовані нами в цьому розділі основи 
формування організаційної складової механізму підвищення еконо-
мічного потенціалу підприємства, що об’єднує в собі часткові ме-
ханізми: стратегічного управління розвитком; системного плану-
вання; інформаційної взаємодії і структуризації процесу, тісно взаємо-
зв’язані не лише з процесами реорганізації систем управління і пла-
нування, але також і процесами ухвалення управлінських рішень і 
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системами мотивації. В результаті формування організаційної скла-
дової механізму підвищення економічного потенціалу необхідно 
особливу роль відводити не лише вдосконаленню організації (при 
необхідності – реорганізації), планування, але і враховувати особ-
ливості процесу вироблення стратегічних рішень, що супроводжу-
ються пошуком оптимальних варіантів інформаційного і ресурс-
ного обміну. 

Принциповий момент полягає в пропонованій структурі 
бюро стратегічного розвитку. У відсутності на підприємствах га-
лузі ефективної системи стратегічного планування і управління, 
найбільш прийнятним варіантом стає залучення зовнішніх екс-
пертів, здатних розробити адаптовані методики і провести якісну 
діагностику зовнішнього і внутрішнього середовища спільно з пра-
цівниками підприємства. 

Розглянутий механізм системного планування, визнача-
ється в якості основного елемента усього механізму управління 
підприємством, і зокрема – механізму підвищення економічного 
потенціалу підприємства, включає стратегічне, довгострокове, се-
редньострокове, короткострокове (поточне), оперативне планування. 
У рамках запропонованої нами системи планування підвищення 
економічного потенціалу передбачена можливість логічного поєд-
нання різноманітних видів планування з визначенням рівня дета-
лізації і тривалості планового циклу залежно від стану зовнішнього 
середовища підприємства. Дозволу завдання гнучкості системи пла-
нування у рамках організаційного механізму підвищення економіч-
ного потенціалу сприяла передбачена можливість логічного поєд-
нання різноманітних видів планів з визначенням рівня деталізації і 
тривалості планового циклу залежно від стану зовнішнього сере-
довища підприємства. 
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5.1. Удосконалення митного регулювання ЗЕД 
підприємств на основі використання досвіду 

зарубіжних країн 

 
Загальне зниження протекціонізму для вітчизняних підпри-

ємств сприяє перспективам зростання обсягів експорту іноземної 
продукції та імпорту вітчизняної. Досить високий рівень протек-
ціонізму в інтересах машинобудівної галузі, адекватний заходам, 
які утримують ціни на експортні товари на штучно низькому рівні.  

Експортні товари, виробництво яких в Україні має довго-
строкові перспективи, як правило, оподатковуються адвалорними 
або пільговими ставками мита, через те для збільшення обсягу екс-
порту необхідні різноманітні реформи, як правового, так і інсти-
туціонального характеру. 

Необхідною умовою для збільшення експорту є державне 
сприяння функціонуванню підприємств, стабільність  в економіці 
та посильні податки. 

Так, податки у ВНП США складають 30 %, Японії – 31 %, 
Англії – 37 %, Канаді – 37 %, Німеччині – 38 %, Італії – 40 %, 
Франції – 44 %, Бельгії – 46,1 %, Нідерландів – 48 %, Норвегії – 
48,3 %, Данії – 52 %, Швеції – 61 %. В Україні переважають не-
прямі податки, які складають у ВНП – 61,3 %. У США та Японії 
надходження від ввізного мита складають 0,3 % ВВП, в Україні, 
Росії, Китаї – 0,7–1,3 % ВВП. В Україні середньозважена ставка 
імпортного мита складає – 5,1 %, в США – 2,2 %, країнах ЄС – 
2,7 %, Японії – 2,2 %. 

На нашу думку, ефективним для функціонування в еконо-
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мічному середовищі для підприємств-експортерів є надання їм віль-
ного доступу до необхідних ресурсів через систему стимулювання 
виробництва експортних товарів; застосування як тарифних, так і 
нетарифних обмежень. 

До країн СНД щорічно останнім часом з України експор-
товано 34 % усіх товарів, до країн ЄС – 23,8 %; імпортовано до 
України із країн СНД – 43 %, із країн ЄС – 34,1 % усіх товарів. А 
загалом обсяги світового товарного експорту з часів створення ГАТТ 
(1947 р.) збільшилися у 230 разів і склали у 2010 р. 14,95 трлн дол. 
США, де найбільшу частку (68,6 %) у товарній структурі складають 
промислові товари. 

Протягом останнього десятиліття лідерами експорту зали-
шаються США, Німеччина, Японія, Франція, Великобританія частка 
яких у світовому експорті становить 51,5 %. Лідерами у Централь-
ній та Східній Європі є Росія, Польща, Чехія. 

Підприємства-експортери можуть отримувати переваги, якщо 
матеріали, які витрачаються в процесі виробництва, і запасні час-
тини до устаткування будуть легкодоступними за цінами, близь-
кими до світових.  

Досвід високорозвинутих країн вказує на те, що велика час-
тина світового промислового експорту з країн із ринковою еконо-
мікою припадає на ті країни, де для виробництва експортної про-
дукції створено умови “вільної торгівлі” щодо системи оподатку-
вання і забезпечується вільний доступ до матеріалів. Однак країни, 
що розвиваються, мають потребу у значному вдосконаленні сис-
теми придбання виробничих ресурсів підприємствами-експортерами. 

У зв’язку з цим, доцільним є дослідження позитивного 
досвіду зарубіжних країн, а також імовірних недоліків з метою 
вдосконалення відповідного регулювання в Україні (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 
Позитивний досвід високорозвинутих країн світу  

у регулюванні ЗЕД підприємств 
Країна Досвід країни 

США 
Введення в дію “Акта про зони вільної торгівлі”, відповідно 
до якого іноземні й національні товари ввозяться для будь- 
яких операцій 

Китай Застосування ВЕЗ трьох типів: спеціальні, відкриті порти, 
райони техніко-технологічного розвитку. Прикордонні міста 



 
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного… 

 

 177

мають переваги створення безмитних зон 
Продовження таблиці 5.1 

Країна Досвід країни
Гонконг, 
Сінгапур 

Країни порто-франко – зростає експорт та імпорт. 
Безмитний доступ до всіх імпортних матеріалів 

Тайвань 
Використання схем спеціальних знижок. Система компен-
сації виплаченого мита при нерегулярних експортних 
поставок 

Корея Зворотні схеми з компенсації мита.

Мексика, 
Марокко 

Тимчасове безмитне ввезення товарів. 
Введення системи знижок з мита, яка базується на декла-
раціях експортерів. 

Індонезія, 
Тайланд, 
Туреччина 

Система звільнення від мит або відшкодування сплаченого 
мита. Виробники, що експортують 85 % продукції одер-
жують ліцензії на всі імпортні виробничі ресурси 

Маврикія Спрощена схема звільнення від мита 

Філіпіни 
Майбутні ставки мита вносяться в нові тарифні сітки, пуб-
лікація митних ставок заздалегідь, що дає потенційним ін-
весторам приймати стратегічні рішення

 
Зарубіжний досвід свідчить, що використання можливостей 

ЗЕД є одним із механізмів залучення у країну додаткових інвес-
тицій, у першу чергу іноземних.  

Експортна квота України перевищує 40 %, що є фактором 
експортозалежності; основними експортними товарами групи України 
є: чорні та кольорові метали та вироби з них – 32,3 %; продукти 
рослинного походження – 12,7 %; машини та обладнання – 12,6 %, 
що наочно демонструє сировинну спрямованість українського то-
варного експорту та невідповідність його розвитку критеріям конку-
рентоспроможного експорту, в першу чергу, щодо якості іннова-
ційності. Аналіз розвитку міжнародної торгівлі України засвідчив 
про те, що в останні роки спостерігалась чітка тенденція ско-
рочення обсягів експорту українських товарів на світовий ринок, 
що викликане низькою конкурентоспроможністю українських то-
варів, непрозорістю системи стимулювання розвитку експортних 
галузей. Низькі частки експорту України на світових товарних 
ринках (найбільша частка належить базовим галузям виробництва і 
не перевищує 0,95 % обсягу загальносвітового експорту) не гаран-
тують усталеності його розвитку надалі. Основними ринками збуту 
вітчизняної продукції залишаються ринки країн СНД (33,9 %), та 
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ЄС (25,9 %), в той же час значно зросла частка країн Азії у 2007 р. 
до 30,6 % у 2009 р. (за рахунок ринків Китаю, Туреччини та Індії), 
експортні постачання до країн Африки та Америки становлять 6,6 
та 2,8 % відповідно, при цьому частка ринку країн Америки за два 
роки зменшилася майже в двічі. Найбільші експортні постачання 
здійснювалися до Російської Федерації – 26,3 % від загального 
обсягу експорту, Туреччини – 5,7 %; Італії – 4,7 %; Білорусії – 
3,6 %; Польщі – 3,5 %; Німеччини – 3 % та Індії – 2,6 %. 

Беручи до уваги виявлені дисбаланси та асиметрії, в 
Україні є великі потенційні можливості щодо збільшення обсягів 
експортної діяльності, про що свідчить той факт, що у 2010 р. 
країна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 
167 кран світу. За розрахунками міжнародних організацій, у 2010 р. 
номенклатура експортних товарів України становила 247 товарних 
позицій при максимально можливому світовому показнику – 261. 
Індекс концентрації становив 0,147, що засвідчує достатньо широ-
кий спектр українського експорту товарів на світовий ринок, проте 
індекс диверсифікації експорту – 0,596 – демонструє значне відхи-
лення структури національного експорту від загальних тенденцій. 

Реалізація експортного потенціалу України буде успішною 
за умови проведення політики, надання підприємствам-експор-
терам безмитного доступу до всіх імпортних матеріалів. Прик-
ладом можуть бути, Гонконг і Сінгапур, в яких показники експорту 
мають тенденцію до зростання. До причин, які перешкоджають 
процесу створення секторів промислового експорту за одночасного 
зберігання достатньо високого рівня протекціонізму підприємствам-
національним виробникам, продукція яких конкурує з імпортом, є: 
високий рівень протекціонізму, що побічно підриває експорт шля-
хом завищення валютного курсу і залучення національних вироб-
ничих ресурсів до галузей, які конкурують з імпортом та розподіл 
ліцензій на імпорт, а за таких умов забезпечення доступ до ресурсів 
за світовими цінами стає проблематичними. 

В Україні превалюють адвалорні мита (див. рис. 5.1). За 
сучасних умов розвитку ЗЕД звільнення від сплати мита або без-
митне ввезення неможливі внаслідок високого рівня протекціо-
нізму, що призводить до значних розбіжностей вітчизняних цін на 
імпорт із світовими цінами, оскільки мають місце різноманітні 
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зловживання і використання ресурсів не за призначенням. 

 
Рис. 5.1. Структура митного тарифу України [1; 2] 

 
Існують країни, які змогли досягти значного зростання екс-

порту за одночасного проведення протекціоністської політики, на-
приклад, Південна Корея і Тайвань. Однак вони змогли це зробити 
завдяки особливим умовам і збігу обставин, які відтворити в 
Україні практично неможливо. У Південній Кореї і Тайвані автори-
тарні режими активно протидіяли діяльності з присвоєння ренти, 
яку розглядали як суперечливу мету розвитку експорту. У цих краї-
нах протекціоністська політика врівноважувалася також іншими 
заходами щодо стимулювання промисловості. Вжиття подібних за-
ходів в Україні, на нашу думку, є досить проблематичним, оскільки 
це може призвести до корупції і зловживання.  

Крім того, час від часу ці заходи підкріплювалися експорт-
ними субсидіями, використання яких на сьогодні буде наражатись 
на протидію економічно розвинутих країн. Більше того, в обох 
країнах дійшли розуміння недоліків протекціонізму і лібералізу-
вали імпорт. Південна Корея з 1967 р. здійснювала поступове 
реформування політики імпорту, а починаючи з 80-х років цей про-
цес було прискорено, що істотно знизило рівень протекціонізму. За 
рахунок цього відбувалось зростання експорту, і протягом 80–90-х 
років зростала частка експорту у валовому внутрішньому продукті. 
Експортери одержували істотні переваги від вільного доступу до 
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імпортного устаткування і технологій завдяки низьким ставкам 
імпортного мита і непрямим податкам, встановленим на устатку-
вання, що ввозилося, а також зрозумілих і ефективних процедур, 
що регулювали внутрішні іноземні інвестиції. 

Імпортні тарифи, які вводяться з метою протекціонізму, як 
правило, зумовлюють виникнення ряду небажаних наслідків. По-
перше, тарифи на товари, стосовно яких заохочуються національні 
виробники, забезпечують високий рівень протекціонізму, внаслідок 
чого різко підвищується ціна для споживача, що призводить до 
розширення контрабанди і корупції. По-друге, тарифи на товари, в 
яких зацікавлені певні впливові угруповання споживачів або 
потужні підприємства, низькі, що не сприяє створенню вітчизняних 
галузей з виробництва даного виду продукції. Як правило, тарифні 
ставки зростають у міру збільшення ступеня обробки товару. Це 
піднімає наявний рівень протекціонізму на наступних стадіях об-
робки вище номінального рівня, обумовленого ставками тарифів на 
готову продукцію, і одночасно зумовлює низький або від’ємний рі-
вень протекціонізму для первинних стадій виробничого циклу. 
Значні розбіжності між тарифними ставками на товари-замінники 
штучно заохочують споживання товарів, стосовно яких використо-
вуються нижчі тарифи. Крім цього, структура тарифів часто дуже 
ускладнюється внаслідок застосування спеціальних положень, які 
вводяться у відповідь на лобістський тиск. На жаль, в Україні 
вплив тарифної структури визначається нерідко звільненнями від 
сплати мита, а не формально закріпленими ставками. 

Важливим практичним висновком є те, що тарифна ре-
форма повинна в результаті привести до порівняно уніфікованої 
структури мита із якомога низьким рівнем ставки. Іноді ця мета 
вступає в суперечність з іншими, у тому числі й політичними ці-
лями. Там, де недоцільне зниження тарифних ставок, пріоритетним 
напрямом тарифної реформи може стати усунення звільнень від 
сплати мита і введення (або підвищення) податків на вітчизняні 
товари, захищені високими тарифами на конкуруючий імпорт. В 
результаті таких заходів вирішуються суперечності, які пов’язані із 
застосуванням митних тарифів, і забезпечуються додаткові надхо-
дження до держбюджету. Введення податків дає змогу ще більше 
знизити тарифні ставки або, за необхідності, може сприяти про-
веденню структурних перетворень в економіці, виходячи зі стиму-
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лів, що змінилися у період трансформування економічної системи.  
Реформування структури митних тарифів і системи внут-

рішнього оподаткування мають за можливість здійснюватись одно-
часно. Вважаємо, цю систему варто розробити у такий спосіб, щоб 
оподатковувалося споживання товарів незалежно від того, вітчиз-
няні вони чи імпортні, причому за однаково низькою ставкою. Це 
може бути податок на додану вартість або податок з обороту, який 
стягується при проходженні митниці або при відвантаженні з під-
приємства, з передбаченням деяких винятків для імпорту проміж-
ної продукції її експорту. Запропонований варіант – менш ефек-
тивний, але кращий порівняно з використанням тільки системи 
імпортних тарифів – податок із роздрібного товарообігу. 

Крім того, слід вирішити питання доцільності розробки 
однакового рівня ставок. Різноманітність була б корисною з еконо-
мічної точки зору, якби всі ставки вдалося б звести до рівня най-
нижчих. Безперечно, більш дискусійним є таке питання: коли ви-
сокі ставки неможливо знизити, чи варто підвищувати низькі ставки 
на імпорт для досягнення уніфікованості. На нашу думку, відповідь 
залежить від того, чи будуть застосовуватись схеми тимчасового без-
митного ввезення чи буде відшкодування мита стосовно підпри-
ємств-експортерів. Якщо такі застосування не будуть використову-
ватись, підвищення тарифів на виробничі ресурси вірогідно підси-
лить антиекспортну спрямованість, оскільки частина таких ресурсів 
використовується експортерами. У такому випадку, граничні чисті 
економічні вигоди від підвищення тарифів на ресурси повинні зі-
ставлятися з граничними економічними витратами, пов’язаними зі 
зниженням стимулів до експортного виробництва. Оптимальність, 
на нашу думку, досягається тоді, коли граничні вигоди збігаються 
із граничними витратами, але не завжди це досягається завдяки 
уніфікації тарифних ставок. Такий збіг можливий лише за наяв-
ності особливих умов. 

Вважаємо, що умова за гарантії доступу експортерів до 
безмитних ресурсів, застосування рівномірності структури митних 
тарифів на проміжну і кінцеву продукцію є одним із ефективних 
варіантів регулювання імпорту. Коли увага зосереджена на міні-
мізації втрат в ефективності виробництва при забезпеченні певного 
рівня протекціонізму або при досягненні наміченого рівня само-
забезпечення продукцією, яка заміщає імпорт, уніфікована струк-
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тура тарифів на кінцеву продукцію є оптимальнішою. Хоча в тео-
ретичному аспекті детально розроблена структура різноманітних 
митних тарифів порівняно з рівномірною, може виявитися ефек-
тивнішою з точки зору обсягу надходжень до держбюджету. Слід 
зауважити, що побудова такої системи платежів від багатьох пара-
метрів, які досить складно піддаються виміру, на практиці досить 
важко усунути лобістський тиск. Тому варіант уніфікованої сис-
теми нам здається більш оптимальним, особливо з точки зору ад-
міністрування. Крім того, у складних системах із різними ставками 
поступки окремим суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності є 
так помітні, особливо у сфері зниження тарифних ставок або звіль-
нень від виплати мита на ресурси, що в результаті негативно по-
значається на обсязі державних надходжень. 

У процесі тарифного реформування зовнішньоекономічної 
діяльності деяким країнам вдалося досягнути уніфікованості та-
рифних ставок (єдина ставка митного тарифу в Чилі дорівнює 15 %), 
іншим – наблизитися до рівномірності структури (у Болівії діють 
дві ставки – 10 % і 17 %, хоча у перспективі поставлена мета – 
привести систему митних тарифів до єдиної ставки). З 2002 року в 
Росії здійснюється реформа митного тарифу, результатом якої стало 
не тільки значне зменшення кількості митних ставок, але й систе-
матизація їх за розмірами до чотирьох адвалорних груп – 5 %; 10 %; 
15 %; 20 %. Тому у більшості рекомендацій Всесвітнього банку як 
першочергове завдання тарифної реформи ставиться скорочення 
розкиду ставок, і лише в деяких рекомендаціях як довгострокова 
мета висувається досягнення уніфікованої структури митних тари-
фів Залишається незрозумілим, на чому ґрунтуються дані рекомен-
дації – на точці зору, що єдина ставка митного тарифу не бажана і 
не досяжна, чи нездатності визначити довгострокові цілі реформи. 

Аналіз існуючої в Україні системи митних ставок свідчить, 
що досягнення уніфікації структури митних тарифів неможливе у 
короткостроковому періоді. Тому вона може розглядатися як довго-
строкова перспектива. 

Якщо реформою передбачається відшкодування імпортного 
мита, підвищення тарифів на виробничі ресурси не призведе до 
істотно негативного впливу на прибутковість експортного вироб-
ництва. За умови, коли для певної галузі виробничі ресурси в країні 
не виробляються або якщо їй доводиться серйозно конкурувати за 
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вітчизняні ресурси із захищеними від потенційного імпорту галу-
зями, але не з експортними виробництвами або з галузями, не 
залученими до зовнішньоторговельного обороту, підвищення тари-
фів на імпортовані виробничі ресурси не дасть бажаного ефекту. За 
виконання обох умов підвищення низьких тарифних ставок під-
вищить використання ресурсів. 

Навіть у разі, коли відшкодування мита реформою не перед-
бачається можна одержати подібний результат за інших умов. 

По-перше, якщо підвищення низьких тарифних ставок до-
зволить знизити занадто високі ставки (наприклад, коли перешко-
дою в проведенні реформи стає необхідність підтримки певного об-
сягу надходжень до бюджету або певного рівня номінального про-
текціонізму, що характерно для України), то й негативний вплив на 
загальний рівень протекціонізму буде відсутній, а отже, не буде 
існувати тиску на валютний курс у бік його подорожчання. За та-
ких умов, на наш погляд, вірогідно, що більшу частку ресурсів, які 
надходять до галузей, що захищені невисокими тарифами, буде отри-
мано із секторів, які захищені високими тарифами, і негативний 
вплив на потенційно придатні до експорту товари буде пом’якшено. 

По-друге, чим більша амплітуда тарифних ставок у почат-
ковій структурі, тим вища вірогідність того, що підвищення низь-
ких ставок на виробничі ресурси поліпшить характер розподілу 
ресурсів Зрозуміло, якщо тарифи на імпорт ресурсів споконвічне 
близькі до нуля, у той час як тарифи на готову продукцію набагато 
вищі, а реформа не обумовлена необхідністю збільшення бюджет-
них надходжень (зниження тарифів па готову продукцію супрово-
джується їх підвищенням на виробничі ресурси), спостерігається 
зростання добробуту навіть за відсутності відшкодування експорт-
ного мита. Водночас необхідно пам’ятати про кінцеві цілі, якщо з 
адміністративних або політичних причин згодом буде складно 
здійснювати зворотну операцію, тобто знизити ті тарифи, що були 
підвищені, тож можливо, краще не підвищувати ставки тарифів. 

Отже, в умовах трансформації економічної системи основ-
ною метою тарифної політики стає скорочення розкиду ставок і 
зниження середнього рівня протекціонізму. Цієї мети можна до-
сягти з використанням методу “концертіна” (наприклад у Коста-
Ріці і Гватемалі), коли на кожному етапі реформування найвищі 
ставки знижуються до наступного за ними рівня, а нижні ставки 
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тарифів залишаються незмінними. Інший варіант (Мексика) допус-
кає “радіальне” або пропорційне зниження, коли ставки всіх мит-
них тарифів на кожному етапі знижуються пропорційно до вихід-
ного рівня. 

Митні служби в зарубіжних країнах мають різний статус, 
структуру і повноваження. В переважній більшості країн митна 
служба є складовою фінансових департаментів, яка забезпечує 
ефективний контроль за фіскальними завданнями митних органів 
хоча частка надходжень до державного бюджету від митних пла-
тежів є значною в небагатьох країнах. Державні митні органи, що 
знаходяться в прикордонних контрольних пунктах, не підпорядко-
вуються адміністративним місцевим органам. У Великій Британії 
наприклад, діє акцизне та митне управління, в Аргентині митна 
служба входить до складу центральної податкової адміністрації. 
Митна служба може також входити до складу Міністерства інозем-
них справ (як у Катарі). 

Як уже зазначалося, для усунення так званих технічних та 
адміністративних бар’єрів здійснюються спроби уніфікації цих 
складових митної справи, які виявляються найбільш успішними у 
рамках інтеграційних угрупувань і блоків. 

У США митна служба перебуває під юрисдикцією Мініс-
терства фінансів. Діє національний режим стандартизації. Прези-
дент може вводити додаткові митні збори до 15 %, вживати заходів 
економічної політики. Цікавим інструментом стимулювання зов-
нішньої торгівлі є зони зовнішньої торгівлі. Якщо компоненти, з 
яких проводиться збирання чи виробництво кінцевого продукту, 
ввозяться в зону зовнішньої торгівлі в непривілейованому режимі, 
то під час ввезення кінцевого продукту на митну територію ви-
користовується більш низька ставка імпортного мита, ніж на готові 
вироби (за ставкою на комплектуючі). Не застосовується імпортне 
квотування для товарів із зони вільної торгівлі. 

Американці за правило взяли наступну тезу: якщо галузь 
потребує захисту, значить її не слід взагалі підтримувати, тоді 
відбудеться перерозподіл коштів до прибуткової галузі. Це при-
зводить до великого потоку імпорту товарів з інших країн. У 
зв’язку з виведенням виробництва у країни з дешевою робочою 
силою та відсутністю тарифних бар’єрів для товарів з Китаю, в ма-
газинах США стає все менше товарів зроблених в Америці. В резуль-
таті, США мають рекордне від’ємне сальдо торговельного балансу 
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(понад 700–800 млрд дол. США). 
“Радіальне” зниження є звісно кращим методом, порівняно 

з “концертіна”, оскільки останній на ранніх стадіях реформи прак-
тично не впливатиме на рівень протекціонізму, тому що макси-
мальні ставки застосовуються тільки до незначної ставки імпорту. 
Крім того, метод “концертіна” може створювати суперечливі сти-
мули на різних етапах процесу, оскільки на кожному з них від-
бувається здешевлення реального валютного курсу, що створює 
нові стимули для всіх товарів, митні тарифи на які не було зни-
жено. Наприклад, ціна типового імпортного товару зростатиме на 
кожному етапі аж до “серединної точки”, а потім ціна падатиме. 
Такі зміни в стимулах можуть зумовити спочатку розширення, а 
потім згортання кожної галузі, що супроводжується витратами 
переміщення ресурсів. Проте, якщо реформу оголосити завчасно, і 
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності переконані, що вона 
відбувається відповідно до плану, то ці витрати можна зменшити, 
оскільки довгострокове планування та інвестиції будуватимуться на 
прогнозованій структурі стимулів. При “радіальному” скороченні 
стимули однакові для будь-якого товару, який заміщує імпорт, 
проте подібний підхід може більшою мірою, ніж попередній, зни-
жувати надходження, І тому важливо добитися того, щоб реформа 
не загострювала проблему бюджетного дефіциту. 

У США експортне мито заборонено законодавчо, в інших 
країнах воно також не застосовується. Однак у провідних капі-
талістичних країнах широко використовується система внутрішніх 
податків, що стягуються з товарів, які є предметом експортно-ім-
портних операцій. Навіть у такому інтеграційному угрупуванні, як 
Європейський Союз, де вже відбулася значна уніфікація подат-
кового законодавства між країнами-учасниками, ставки ПДВ, ак-
цизу відрізняються між країнами, що створює різні торговельні 
умови при експорті в конкретну країну. 

У розвинутих країнах митом оподатковується тільки ім-
порт. У багатьох перерахованих країнах експортні операції оподат-
ковуються за нульовою ставкою для сприяння припливу коштів до 
держави, а не з неї. Так, у Великій Британії за такою ставкою опо-
датковуються експортні операції. Всі митні платежі там стягуються 
Управлінням митних платежів та акцизів. При розрахунку суми 
податку, що підлягає переводу в Управління митних платежів та 
акцизів, платнику дозволено відраховувати суму податку, стягну-
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того при закупівлі товарів, і виплачувати тільки різницю. Якщо ж у 
будь-якому періоді нарахована сума значна й перевищує податок, 
що підлягає переводу, то Управління виплачує різницю в десяти-
денний термін після отримання декларації. 

У Німеччині ПДВ називається податком з обороту імпорту. 
Він являє собою акциз відповідно до Положення про податки, 
збори, мито та імпортний податок згідно з митним законодавством. 
Збір податків здійснює федеральне Митне управління. Мета стяг-
нення цього податку – адаптація товарів третіх країн (звільнених 
від податку на додану вартість країни-експортера) до оподатку-
вання ПДВ, який застосовується щодо аналогічних вітчизняних то-
варів. Отже, між вітчизняними та імпортованими товарами вста-
новлюються рівноправні конкурентні відносини. 

Об’єктом оподаткування є товар, який увозиться з третіх 
країн у митну зону через митний кордон, у тому числі і той, що 
ввозиться безкоштовно. В основі бази оподаткування лежить митна 
вартість ввезеного товару (середня ціна), до якої додаються інші 
імпортні збори з цих товарів, а також транспортні витрати. Ставки 
податку такі самі, як і по оборотах усередині країни, – 15 і 7 %. 

В Іспанії політика стягнення митних платежів подібна до 
української. Експорт товарів і послуг звільняється від ПДВ, імпорт 
обкладається ПДВ; при цьому вартістю, що оподатковується, 
вважається ціна, запропонована продавцем, плюс всі митні платежі, 
що мають бути сплачені. Юридично це оформлено як специфічний 
вид операцій, до яких застосовується нульова ставка податку. В 
результаті експортери не звільнені від документального оформ-
лення своїх операцій для податкових органів. 

У доходах бюджету центрального уряду Франції податкові 
надходження становлять понад 93 %. Непрямі податки надають 
близько 60 % податкових доходів загального бюджету. Основний 
непрямий податок у Франції (ПДВ) введений в 1954 р. У подат-
кових доходах загального бюджету надходження по цьому податку 
дорівнюють 45 %. Враховуючи це, можна говорити про те, що для 
Франції у 80- та 90-ті роки XX ст. значення митних платежів під-
вищилось. Після значного зростання розміру податків у 70-ті роки 
у Франції, як і в більшості інших країн Західної Європи, ситуація 
сьогодні стабілізувалась. Скорочення ПДВ у таких товарних гру-
пах, як автомобілі, компенсується підвищенням внесків у систему 
соціального страхування. Подальша модернізація французької мит-
ної системи йтиме у руслі здійснюваного протягом останніх років 
курсу на стабілізацію частки митних надходжень у бюджет і по-
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ступове її зниження. 
В Японії найнижча серед розвинутих країн ставка податку 

на споживання (ПДВ) – 5 %, а середньозважений рівень мита ста-
новить 2 %. В Японії 95 % тарифних ставок є адвалорними. При 
цьому багато ставок диференціюються залежно від застосованого 
методу визначення митної вартості. Японія широко застосовує кво-
тування та інші методи нетарифного регулювання, проте при цьому 
майже не використовує компенсаційні та антидемпінгові ставки. В 
Японії діє унікальна система податкових пільг для імпортерів, які 
завозять товари, що не оподатковуються. Такі підприємства мають 
право на податковий кредит у розмірі 5 % від обсягу імпорту. Об-
сяги імпорту товарів, які не оподатковуються, складає понад 25 %. 

У Швейцарії мито стягується по імпортних та експортних 
операціях за ставками, встановленими в митному тарифі. Мито стя-
гується тільки з одиниці ваги, але не з вартості, тобто є специфіч-
ним. Частина доходів, отриманих від мита, призначається для кон-
кретно визначених цілей. Наприклад, доходи, отримані від мита на 
паливо, спрямовуються на будівництво національних швидкісних 
магістралей. Юридична база – ст. 28 та 31 Конституції та Акт про 
мито від 1 жовтня 1925 р. ПДВ у Швейцарії стягується з імпорту 
товарів і придбання послуг за кордоном на суму понад 75000 швей-
царських франків на рік. 

У Швеції імпорт обкладається ПДВ, а експорт звільняється 
від нього. Податок повинен зазначатися в інвойсах, супроводжую-
чих продаж товарів і послуг. Базою для нарахування ПДВ є вар-
тість товару (послуги), що включає всі нараховані на неї податки і 
збори. Платники податку сплачують податок за різницею між ви-
хідним і вхідним ПДВ. Переважно звітний період для ПДВ стано-
вить два місяці. Декларації по ПДВ повинні надаватися у межах 35 
днів після закінчення звітного періоду. Для підприємств з особливо 
великими оборотами звітний період визначено в один місяць. При 
затримці у наданні декларації стягується штраф 100 крон, зани-
ження ПДВ карається штрафом, що дорівнює 20 % суми цього за-
ниження (понад доплати податку). 

Постачальники товарів на експорт отримують відшкоду-
вання ПДВ, що міститься в цінах придбаних товарів і послуг. Іно-
земні туристи, які купують товари в Швеції, можуть отримати по-
вернення податку у спеціальних агентствах, розташованих у при-
кордонних пунктах (готівкою чи безготівково). 

Крім мита, ПДВ, акцизів, у світовій практиці поширене за-
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стосування додаткових імпортних зборів. У Швеції використо-
вується податок на добрива, специфічний збір з виробників пести-
цидів та акумуляторів. Податок на двоокис азоту та податок на 
енергію стягуються з природного газу, моторного спирту, мастил. 
Податок на сірку стягується з палива, отриманого з кам’яного і 
бурого вугілля, торфу, нафти. Податок на продаж автотранспорт-
них засобів стягується із усіх автомобілів, автобусів, вантажівок. 

У країнах Близького Сходу ставка мита невелика (4 % – в 
Кувейті, Катарі, 5 % – у Судані, 5–10 % – в Єгипті) і недиферен-
ційована, однак існують специфічні податки з імпорту (4 % для 
Міністерства оборони в Судані, військові податки в Іраку, 1,5 % в 
Ірані на користь “червоного півмісяця”). 

У країнах Південної Америки ставка мита має тільки два 
значення – 12 % застосовується до 95 % імпортованої продукції, 
решта оподатковується за ставкою 20 %; муніципальний податок 
2 % і додатковий збір на розвиток сільського господарства – 5 %. 

Митний збір як в Україні, так і в інших державах сплачу-
ється учасниками зовнішньоторговельних операцій і використо-
вується для фінансування діяльності митних служб. Розмір ставки 
митного збору, як правило, невеликий, однак також може значно 
впливати на ефективність експортно-імпортних операцій. Наприк-
лад, в Україні ставка митного збору 0,2 %, але не більше 1000 дол. 
США; у Болгарії, Японії – 2 %, Польщі – 6 %. 

Розмір мита та інших митних платежів залежить від мето-
дики визначення бази оподаткування та порядку нарахування цих 
платежів. Проблема оцінки товарів для митних цілей є одним з важ-
ливих напрямів багатосторонніх торговельних переговорів і являє 
собою процес, під час якого митні органи повинні визначити реальну 
ціну товару, що імпортується, та його місце в товарній класифікації 
тарифу. Відмінності національних методик митної оцінки здійснює 
безпосередній вплив на протекціоністський ефект мита. У тих 
випадках, коли метод митної оцінки призводить до завищення вар-
тості товару, збільшення адвалорного мита здійснює такий самий 
вплив, як і збільшення тарифної ставки. 

Стаття VII СОТ встановлює загальні принципи оцінки то-
варів для стягнення митних платежів, визначення митної вартості, 
основний з яких – використання так званої ціни угоди, тобто ціни, 
що реально сплачена чи підлягає сплаті за товар, що імпортується, 
а також неприпустимість визначення митної вартості на базі фік-
тивних оцінок або вартості товару вітчизняного походження. В ціну 
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угоди можуть включатися багато додаткових витрат покупця (ко-
місійні і брокерські витрати, вартість упакування, оплата послуг тощо). 
Однак угода залишає відкритим для кожної країни питання про 
необхідність включення вартості фрахту та страхування в митну 
вартість товару, тобто необхідність використання ціни СІФ або 
ФОБ. Більшість країн приймає за основу для визначення митної 
вартості ціну СІФ. У Сінгапурі базою для нарахування митних по-
датків є ціна ДДП, а в США – ціна ФОБ. 

Трансформація митного регулювання зовнішньої торгівлі в 
країнах Центральної та Східної Європи відбувається в напряму його 
узгодження з митним законодавством країн ЄС. Так, у Болгарії 
товарна номенклатура ґрунтується на Гармонізованій системі опи-
сування і кодування товарів (ГС) та Комбінованій номенклатурі 
Європейського Союзу (Combined Nomenclature, CN). Основний до-
кумент статистичного нагляду та обліку зовнішньоторговельних опе-
рацій є митна декларація, яка з 1996 р. замінена Єдиним адмініст-
ративним документом Європейського Союзу, де існує обов’язкова 
реєстрація зовнішньоекономічних угод. На багато товарів встанов-
люється експортний податок. У новому тарифі адвалорні ставки 
заміняються на специфічні та комбіновані. У Болгарії, яка є членом 
СОТ з 1996 p., з 1997 р. діє новий Митний тариф і преференційні 
торговельні угоди з ЄС, ЄАВТ, угоди про зони вільної торгівлі із 
Словаччиною, Чехією, Словенією. 

У Польщі з 1997 р. діє новий митний тариф, в якому перед-
бачені чотири види митних ставок: конвенційні (основні), префе-
ренційні, автономні та знижені. Конвенційні ставки застосову-
ються: для імпортних товарів з країн-членів СОТ – на основі під-
писаної 15 квітня 1994 р. у Маракеші угоди про створення цієї ор-
ганізації; до країн, до яких застосовується режим найбільшого 
сприяння, – відповідно до рекомендацій Уругвайського раунду ГАТТ. 
Преференційні ставки вживаються до товарів з країн, в яких розмір 
ВВП на душу населення не перевищує аналогічний показник у 
Польщі (ставки DEV); для найменш розвинутих країн (LDS). Ав-
тономні ставки використовуються для товарів з країн, що підпа-
дають під конвенційні і преференційні ставки, якщо розмір цих ста-
вок перевищує автономну ставку мита. Знижені ставки застосову-
ються для країн, з якими Польща підписала угоди про зони вільної 
торгівлі: країни ЄС, країни ЦЄ та, держави-члени ЄАВТ, країни Бал-
тії. Основний обсяг товарообігу (понад 80 %) реалізується саме на 
основі знижених митних ставок. Однак Україна та інші країни СНД 
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не входять до цієї групи країн. 
У Польщі активно використовується практика безмитних 

контингентів на окремі види товарів, обсяги яких встановлюються 
державою. Митний кодекс, який прийнято в 1998 p., асимілює інст-
рукції і закони митного регулювання в державах-членах ЄС. Митне 
оформлення здійснюється на основі єдиною адміністративного до-
кумента, що діє в країнах ЄС. 

З 2000 р. ставки на промислову продукцію були знижені в 
середньому на 40 %. Значна лібералізація імпорту призвела в 
Польщі до від’ємного сальдо торговельного балансу – 3 млрд дол. 
США, зокрема, у торгівлі товарами. 

З 1995 р. функціонує митний союз між Туреччиною і ЄС. Від-
повідно до цієї угоди скасовані всі мита в торгівлі промисловими 
товарами (15500 товарних позицій). В основу угоди покладено прин-
цип квотування взаємних поставок. 

У торгівлі з третіми країнами Туреччина застосовує Єди-
ний митний тариф ЄС. Імпортний режим складається за товарно-
галузевим принципом відповідно до міжнародної Гармонізованої 
системи, прийнятої в ЄС та ВТО, але, крім ставок для країн ЄС та 
третіх країн, виокремлюються ставки для країн, з якими Туреччина 
підписала угоди про вільну торгівлю: Ізраїль, Румунія, Угорщина, 
Литва, Чехія, Словаччина, Болгарія, Естонія. Зберігається режим 
преференцій у зовнішній торгівлі для найменш розвинутих країн. 

У Словенії імпорт складає понад 50 % ВВП, а митні надхо-
дження складають 4 млрд дол. США у рік, тобто 51 % держбю-
джету. Словенська митна служба нараховує 2300 осіб або 0,12 % від 
усього населення (Україна – 0,04 %). При цьому країна має зовсім 
низькі митні ставки із середньозваженою величиною 6 %, при від’єм-
ному сальдо торговельного балансу – 2 млрд дол. США. 

Митна політика Словаччини майже нічим не відрізняється 
від решти країн-членів ЄС. Лібералізація ринку є перспективним 
напрямом, однак країна застосовувала імпортну надбавку додат-
ково до ставок мита; середньозваженою ставкою мита є 1 %, що є 
найбільш ліберальним для імпорту у світі. 

В Китаї середньоарифметична ставка мита складає 10,4 %, 
а щорічний приріст інвестицій складає 50 млрд дол. США та понад 
100 млрд дол. США позитивного торговельного балансу. Ставки 
ввізного мита знижуються по кілька разів на рік, але на товари 
стратегічного значення є майже заборонним. 

У Росії середньоарифметична ставка мита – 9,9 % з застосу-
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ванням антидемпінгових та тимчасових ставок мита. Для України 
російська митно-тарифна політика може стати прикладом ефек-
тивного захисту національного товаровиробника. 

Відповідно до законодавства Туреччини експортер, проти 
якого порушено антидемпінгову справу, має право висувати зуст-
річний позов. Якщо позов задовольняється, то антидемпінговий 
податок відміняється. 

Отже, національні вимоги до обов’язкового ліцензування 
експорту та імпорту дуже різноманітні. Прикладами використання 
заборонних та обмежувальних заходів є система експортного конт-
ролю Великої Британії щодо товарів, які мають подвійне призна-
чення, нових технологій тощо, використання індивідуальних ліцен-
зій на конкретні товари та відкрита генеральна експортна ліцензія 
на експорт в Західну Європу, Північну Америку, Японію та Авст-
ралію. Імпорт більшості товарів здійснюється на підставі відкритої 
імпортної ліцензії. 

До категорій нетарифних заходів регулювання експортно-
імпортної діяльності належать різні заходи фінансової, технічної, 
адміністративної, кредитної і торговельної політики, які можуть сві-
домо спрямовуватись на регулювання зовнішньої торгівлі (забо-
рони, квоти, ліцензії) і виникати у результаті проведення технічної 
політики, реалізації норм охорони здоров’я, вжиття адміністратив-
них і фінансових заходів. Побічна дія цих заходів створює пере-
шкоди для зовнішньої торгівлі і перетворює їх на нетарифні об-
меження, часто свідоме перетворення. 

Класифікаційні схеми нараховують понад 600 конкретних 
видів нетарифних обмежень, об’єднаних у п’ять (ГАТТ) чи більшу 
кількість груп (схеми МБРР, ЮНКТАД, Міжнародної торговельної 
палати). За даними ГАТТ, нетарифними обмеженнями охоплено 
близько 18 % світової торгівлі. За даними Світового Банку, це зна-
чення сягає 27 %. 

Митна політика посткомуністичних країн – нових членів ЄС 
має такі спільні риси: політика протекціонізму на етапі стрімкого 
зростання економіки з подальшим поступовим зниженням митних 
ставок; встановлення і відстоювання власних митних ставок при 
вступі до ЄС, режим найбільшого сприяння сільському господарству.  

Доля адвалорних ставок мита в Україні складає 83 %, тоді 
коли в Китаї їх доля складає – 100 %, США – 88 %, Японія – 94 %, 
Росія – 88 %, країни ЄС – 94 %. Як бачимо, в Україні найменша 
частка адвалорних ставок мита за найбільшою кількістю позицій 
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товарної номенклатури. 
Як засвідчує практика країн-членів ЄС, за допомогою лише 

тарифного регулювання не можливо забезпечити захист націо-
нального товаровиробника, ефективним є його поєднання з анти-
демпінговими розслідуваннями, нетарифними методами регулю-
вання та субсидіями національним товаровиробникам. 

 
 

5.2. Шляхи активізації ЗЕД  
в системі митно-тарифного регулювання  
економії витрат та економічної безпеки 

підприємств 
 

Для забезпечення економічної безпеки машинобудівних 
підприємств в Україні слід вирішувати наступні завдання: 

– структурної перебудови економіки зі збільшенням обсягів 
виробництва і продажу на світовому ринку продукції провідних 
підгалузей машинобудівної промисловості; 

– стимулювання експортного потенціалу через захист внут-
рішнього ринку і обмеження вводу продукції машинобудування; 

– покращення якості продукції, її енерго- та матеріало-
місткості; 

– визначення пріоритетності напрямів розвитку експортної 
спеціалізації, переорієнтація на виробництво науко місткості про-
дукції і ресурсозберігаючих технологій; 

– відмінити податок на додану вартість на продукцію, що 
вивозиться з України, оскільки це призводить до збільшення її 
собівартості та з зменшення конкурентоспроможності; 

– враховуючи низьку конкурентоспроможність вітчизняної 
машинобудівної продукції, не поспішати з лібералізацією ексортно-
імпортних відносин, на яку активно підштовхує Міжнародний ва-
лютний фонд і Світовий банк. Лібералізацію здійснювати посту-
пом, підвищуючи при цьому рівень конкурентоспроможності машино-
будівної продукції. Навіть у США 35 % товарів захищені нетариф-
ними бар’єрами; 

– активізувати випуск імпортозамінної машинобудівної про-
дукції (трактори, комбайни, холодильники, трамваї, автобуси, тро-
лейбуси, локомотиви); 

– активно заохочувати іноземних інвесторів для вкладання 
інвестицій у машинобудівну галузь, яка є провідною в національній 
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економіці, хоча за рівнем інвестиційного клімату Україна займає 
139-те місце у світі; 

– налагодити надійне митно-тарифне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності підприємств машинобудування; 

– запозичити досвід високорозвинутих країн у активізації 
як митно-тарифного регулювання, так і загалом регулювання ЗЕД; 

На наш погляд, регулювання ЗЕД має здійснюватися від-
повідно до поставленої мети, за допомогою певних правових ва-
желів і режимів, для створення умов захисту економічних інтересів 
підприємств машинобудування всіма органами державного регу-
лювання та на основі принципів податкового та митного контролю 
(див. рис. 5.2). 

На рисунку показаний свого роду механізм регулювання 
ЗЕД, в якому ще багато не вирішених проблем особливо з набуттям 
Україною членства у СОТ, зокрема: 

– адаптація Митного кодексу України до вимог СОТ і за-
конодавства ЄС; 

– реорганізація ДМСУ у чотири функціональні одиниці і 
розширення контролюючих функцій органам ДМСУ до підпри-
ємств, які здійснюють ЗЕД; 

– поступове скорочення застосування індикативних цін; 
– створення спецпідрозділів для перевірки правильності та-

рифної класифікації та визначення митної вартості товарів; 
– скасування або максимальне спрощення імпортного мита 

та середньої його величини, що не зашкодить національним ви-
робникам; 

– скорочення максимальної тарифної ставки до 20 % із де-
кількома виключеннями, але не більше 0,55 загального обсягу 
імпорту. 

Позитивними можуть бути напрями у сфері здійснення 
митної політики, такі як: 

– активізація взаємодії митних органів і суб’єктів госпо-
дарювання; 

– активізація роботи з проведення законодавства України у 
сфері захисту прав інтелектуальної власності до рівня світових 
стандартів; 

– налагодження активної взаємодії з митними службами 
країн-партнерів; 

– досягнення певно прогресу у використанні “Електронної 
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митниці” та електронного декларування, а також інформування і 
відкритості ЗЕД підприємств; 

 
 

Регулювання ЗЕД здійснюється: 

З метою: 

створення умов 
для залучення 
економіки  

в систему поділу 
праці 

стимулювання 
прогресивних 

змін 

забезпечення 
збалансованої 
економіки 

Для забезпечення: Відповідно 
до правових  
режимів:

За допомогою:

рішень 
державних 
органів 

заходів 
оперативного 
регулювання

актів тарифного 
і нетарифного 
регулювання

законів України

рішень  
недержавних 
органів  

 
Органи державного регулювання ЗЕД:

Принципи податкового регулювання 
при здійсненні ЗЕД підприємств: 

угод між 
суб’єктами ЗЕД 

Верховна Рада України

Міжвідомча комісія  
з міжнародної торгівлі 

Антимонопольний кабінет

Державна митна служба 

 

Центральний орган виконавчої влади 
з питань економічної політики 

Кабінет міністрів України

Рада народних депутатів

заохочення 
конкуренції  
та ліквідації  
монополізму 

 

в рамках СОТ 

 

спеціального 

 

найбільшого 
сприяння 

 

національного 

 

створення різних 
можливостей для 
суб’єктів ЗЕД 

захисту  
економічних 
інтересів  

та екобезпеки 

самостійності встановлення  
і скасовування 

 

Принципи ЗЕД підприємств: 
 

– розвитку і спрощення ЕІО; 
– залежності від зовнішнього 
середовища; 
– зворотності із зовнішнім  
середовищем; 
– адекватності реагування  

стабільності 

Митне регулювання  
при здійсненні ЗЕД відповідає: 

заохочувальності 

однаковості для всіх суб’єктів ЗЕД 

Митному Кодексу України, закону 
України “Про митне регулювання”, 
Єдиного митного тарифу України 
та міжнародними договорами 

України

 

Україною 
як державою 

товарними, фондовими, 
торгівельними,  

валютними біржами 
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Рис. 5.2. Сучасна система регулювання ЗЕД  
у забезпеченні економічної безпеки підприємств 

– введення поняття сертифікату кінцевого споживання, яким 
кінцевий споживач визначає місце й мету кінцевого використання 
товару; 

– гарантії вкладення іноземних інвесторів; 
– поступове зменшення середнього митного тарифу і прове-

дення його до стандартів ЄС; митний тариф у зв’язку з вимогами 
СОТ в середньому скоротився до 3,8 %. Однак зменшення розміру 
митних тарифів загалом не повинно сприяти лібералізації митної 
політики. 

Залежно від кінцевої мети активізації ЗЕД у сфері митного 
регулювання мають створюватися певні інституції, які покликані 
виконувати вимоги, і зв’язку з інтеграційними процесами.  

Специфіка митного регулювання основних етапів інтеграцій-
них процесів полягає в тому, що кожен із етапів і способів ре-
гулювання має свої економічні інтереси для забезпечення лібе-
ралізації торгівлі виготовленими тарифами на машинобудівних 
підприємствах (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 
Специфіка митного регулювання  

основних етапів інтеграційних процесів 
Етап, спосіб 
об’єднання  

для регулювання 
ЗЕД 

Сутність регулювання 

І. Преференційна 
торговельна 
угода 

– зниження тарифних та інших бар’єрів у взаємній торгівлі; 
– збереження національних тарифів стосовно третіх країн; 
– міждержавні органи управління не створюються 

II. Зона вільної 
торгівлі 

– відміна тарифних і нетарифних перешкод у торгівлі 
між країнами; 
– свобода міжкраїнного руху товарів і послуг;  
– невеликий міждержавний секретаріат

III. Митний  – єдине митне і нетарифне регулювання стосовно третіх 
країн; 
– міждержавна рада на рівні міністрів і секретаріат 

IV. Спільний 
ринок 

– свобода руху факторів виробництва;  
– зустрічі голів держав, урядів, секретаріат

V. Економічний 
союз  

– гармонізація економічної політики; 
– міждержавні органи з функцією національного 
регулювання
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VІ. Політичний 
союз 

– загальна митна політика країн-учасниць 
інтеграційного об’єднання

Митно-тарифне регулювання ЗЕД підприємств машинобу-
дування має базуватися на певних стандартах митного контролю:  

– тотальний митний контроль має бути замінений вибір-
ковим та ґрунтуватися на результатах попереднього аудиту ЗЕД 
підприємств; 

– проведені оцінки з метою управління і усунення ризиків 
у ЗЕД підприємства; 

– підвищенні людського чинника – стимулюванні резуль-
татів праці залежно від кінцевих здобутків; 

– використанні інформаційних технологій та автоматизо-
ваних систем управління, які відповідають Кіотській конвенції та 
мають базуватися на аудиті ЗЕД підприємства та управління ри-
зиками з одночасною розробкою стратегічного розвитку підпри-
ємства на перспективу. 

Економія витрат підприємств необхідна для отримання пев-
ного рівня конкурентних переваг та оптимальної прибутковості. Еко-
номічна безпека машинобудівних підприємств безпосередньо по-
в’язана з усуненням загроз та ліквідацією можливих ризиків у їх 
зовнішньоекономічній діяльності.  

Для підприємств машинобудівної галузі безпека залежить 
від дотримання певних порогових показників: фінансово-еконо-
мічних, виробничо-технічних, економіко-екологічних, нормативно-
правових, організаційно-трудових, інформаційно-логістичних, митно-
тарифних тощо.  

Зазначені показники можуть бути об’єднані в інтегральний 
показник економічної безпеки машинобудівного підприємства, 
який слугуватиме для оцінки, контролю та підвищення рівня еко-
номічної безпеки машинобудівних підприємств. Визначення даних 
показників служить не тільки для управління економічною без-
пекою підприємства, але й для управління ризиками. 

За умов фінансової кризи, обмеження всіх видів ресурсів 
підприємства при здійсненні ЗЕД стараються оптимізувати ви-
трати, максимально підвищити результати, зменшити ризики і 
підвищити рівень економічної безпеки.  

Митно-тарифне регулювання займає одне із провідних на-
прямів впливу на вищезазначені обмеження і вигоди. Через те, воно 
безпосередньо має бути підпорядковане регулюванню ризиків, під 
якими слід розуміти процеси прийняття рішень, здійснення заходів, 
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спрямованих на забезпечення мінімально можливих втрат підпри-
ємства під час здійснення ЗЕД. Одним із сучасних інструментів у 
механізмі регулювання ЗЕД має бути використання аналізу ризиків, 
як систематичної роботи з розробки та практичної реалізації за-
ходів запобігання ризикам та їх мінімізації, методик оцінки ефек-
тивності застосування, а також контролю за застосуванням митних 
процедур та логістичних процесів руху потоків інформації, ре-
сурсів, витрат і результатів ЗЕД. 

Управління ризиками у ЗЕД підприємств має бути спрямо-
ване на застосування процедур управління і практики, які надають 
як митному органу, так і підприємству необхідну інформацію для 
аудиту та спрямування логістичних потоків з меншими втратами. 

Підвищення ефективності митно-тарифного регулювання 
експортно-імпортних операцій, що здійснюють машинобудівні під-
приємства-суб’єкти ЗЕД необхідно поєднувати із завданнями, які 
стоять на макро-, мезо-, макрорівнях управління. Потрібна ціле-
спрямована диференціація ставок митного тарифу з метою сприяння 
виконанню зазначених завдань і забезпеченню економічної безпеки 
на всіх рівнях. У той же час використання тарифних і нетарифних 
засобів регулювання імпорту слід підходити обережно, проводити в 
кожному конкретному випадку ретельний аналіз загроз і ризиків 
для вітчизняного товаровиробника.  

Ризики на макроекономічному рівні пов’язані з входжен-
ням України в світове співтовариство і на шляху цивілізованого 
входження стоїть членство України у СОТ. Однак, на сьогодні 
Україна поки що закріпилася на міжнародних ринках як поста-
чальник сировини, напівфабрикатів та продукції з незначною част-
кою доданої вартості. Через те, на макрорівні для зменшення ризи-
ків ЗЕД слід: створити потужний експортний сектор, лібералізу-
вати імпорт, створити гнучку податкову, цінову, фінансову та ва-
лютну політику, що стимулює диверсифікацію експортно-імпорт-
них операцій, поступово інтегрувати економіку України в Євро-
пейські і світові господарські об’єднання та організації.  

Інтеграційні процеси мають поєднувати: відкритість еконо-
міки України і елементи протекціонізму, що не суперечать прин-
ципам СОТ; зменшення тарифних і нетарифних обмежень від-
криття доступу товарів вітчизняних підприємств і в тому числі ма-
шинобудівних до нових ринків збуту; зростання обсягів експорту і 
зміни його структури, забезпечення справедливого вирішення тор-
говельних спорів; збільшення захисту від застосування дискриміна-
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ційних заходів і забезпечення гарантій свободи транзиту товарів 
через територію країн-учасниць, що дозволить знизити транспортні 
витрати і відповідно собівартість машинобудівної продукції; стадії 
проектування, виробництва і збуту продукції з оптимальним їх роз-
міщенням в різних країнах; зниження цін не тільки на готові ім-
портні товари, але й на вітчизняні товари в яких використовуються 
імпортні комплектуючі; скорочення трансакційних витрат при про-
суванні продукції на міжнародні ринки зі зменшенням витрат на 
пошук постачальників або споживачів, укладання контрактів, одер-
жання інформації про ціни і якість продукції. 

До ризиків ЗЕД машинобудівних підприємств в системі 
митно-тарифного регулювання за умов членства України у СОТ 
слід віднести: неготовність підприємств до умов жорсткої конку-
ренції, оскільки до конкурентів внутрішнього ринку добавляються 
зовнішні конкуренти, яким надано доступ до українського ринку 
продукції машинобудування; втрата позицій у конкурентній бо-
ротьбі і банкрутство більшості машинобудівних підприємств; чут-
ливість до змін і кризових явищ та несумісність збільшення екс-
порту і структури світової торгівлі; неможливість для окремих під-
приємств отримання державних дотацій всупереч принципів СОТ; 
зниження імпортного мита , відповідно до вимог СОТ, і у зв’язку з 
цим збільшення податкового тиску на машинобудівні підприємства, 
що в свою чергу призведе до скорочення обсягів виробництва; 
використання іноземного капіталу для підвищення конкуренто-
спроможності і збільшення залежності від іноземних інвесторів. Це 
далеко не повний перелік загроз і ризиків, що відчують і вже від-
чули машинобудівні підприємства. 

Таким чином, можна говорити про низку ризиків ЗЕД ма-
шинобудівних підприємств в системі митно-тарифного регулю-
вання за умов членства України в СОТ (див. рис. 5.3). До них нами 
віднесені економічні, соціальні, нормативно-регуляторні та еко-
лого-метрологічні групи ризиків.  

Таким чином, загальний ризик ЗЕД машинобудівного під-
приємства в системі СОТ та зміни митно-тарифного регулювання 
дорівнює: 

.c e c нр eмR R R R R= + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑                  
(5.1)

 
 

Теорія управління ризиками на сьогодні виступає в ролі 
цілісної системи знань і характеризується усталеністю принципів, 
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методів, механізмів оцінки і регулювання, оптимізацією рівнів з 
метою забезпечення фінансової стабільності. 
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Рис. 5.3. Класифікація ризиків підприємств у системі СОТ  

та зміни митно-тарифного регулювання 
Як мінімізувати вплив зазначених ризиків на ЗЕД підпри-

ємства. Очевидно, мінімізація хоча би однієї складової сумарного 
ризику дозволить його мінімізувати. Рівень безпеки ЗЕД машино-
будівного підприємства. Індикатор рівня безпеки ЗЕД підприємства 
має визначатися як відношення ефективності роботи митного ор-
гану до ефективності ЗЕД підприємства: 

 

100 %м.о.
рб

ЗЕД

ЕІ
Е

= ⋅ .                               (5.2) 

 

Ефективність роботи митного органу – це відношення резуль-
татів його діяльності до витрат на утримання митного органа: 

 

100 %м.о.
м.о.

м.о.

Р
Е

В
= ⋅ .                              (5.3) 

 

Результатами митного органу є сума платежів, митних збо-
рів і коштів, отриманих від справляння мита і перерахованих до 
бюджету. Витратами митного органу є витрати на його отримання 
(зарплата, відрахування, позавиробничі витрати, амортизаційні від-
рахування, витрати на енергію тощо). 

Ефективність ЗЕД підприємства 
 
визначається як відношення 

результатів ЗЕДР , отриманих від ЗЕД до витрат, які понесло під-

приємство для організації і здійснення ЗЕД ЗЕДВ : 
 

100 %ЗЕД
ЗЕД

ЗЕД

Р
Е

В
= ⋅ .                               (5.4) 

 

Індикатор критичного рівня безпеки ЗЕД має бути у межах 
10–20 %, як показали експертні дослідження, проведені на основі 
опитування працівників відділів із зовнішньоекономічних зв’язків 
машинобудівних підприємств Хмельниччини. 

В управління ризиками підприємство, яке здійснює ЗЕД, 
спільно із митним органом має організовувати і впроваджувати 
систему аналізу, а також відпрацьовувати систему документальних 
перевірок учасників ЗЕД. Окрім того підприємство має збирати, 
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аналізувати, обробляти, систематизувати інформацію про учасників 
ЗЕД та формувати перелік ризиків і рекомендацій митним органам 
для застосування необхідних форм і методів здійснення митного 
контролю і процедур митного оформлення. Без аналізу причин ви-
никнення ризиків створена автоматизована система ризиків не буде 
працювати. Тому на підставі аналізу ризиків підприємства-учас-
ники ЗЕД мають подавати до Держмитслужби пропозиції щодо мі-
німізації ризиків, запровадження міжнародного досвіду. 

На основі даних моніторингу з допомогою інформаційних 
систем здійснюється дистанційний контроль додержання законо-
давства. У разі невідповідності установленим нормам підприємство 
повинно мати право на проведення самостійно контрольних заходів. 

Концепція управління ризиками ЗЕД підприємств має ви-
значити порядок застосування системи аналізу й відбору чинників 
ризику, який може призвести до певних витрат. Об’єктом ризику 
можуть бути як товари, транспортні засоби, відомості для здійс-
нення митного контролю; відомості, що підтверджують правомір-
ність дій відповідно до умов, так і діяльність митних брокерів, 
результати митного контролю та в цілому митні органи. 

Для реалізації системи аналізу та управління ризиками слід 
розробити автоматизовану систему, яка дозволить вдосконалити 
взаємовідносин6и між митним органом і підприємством-суб’єктом 
ЗЕД. Інформаційний обмін між усіма учасниками ЗЕД дозволить 
відкрито акцентувати увагу на ризики, що виникають у процесі 
здійснення підприємством експортно-імпортних операцій. 

До нових методів управління ЗЕД в системі митно-та-
рифного регулювання слід віднести аудит та пост аудит в контексті 
міжнародного економічного співробітництва. Так, аудит має вклю-
чати декілька етапів його проведення: 

І. Попередній аудит (оцінка сильних і слабких сторін, струк-
тури ЗЕД, вартість, обсяги продукції, бухгалтерська документація). 

ІІ. Узгодження переліку документів, необхідних для аудиту 
(інвойси, рахунки, контракти, облік платежів). 

ІІІ. Взаємовідносини імпортерів і аудиторів. 
ІV. Складання аудиторської анкети. 
V. Внутрішній корпоративний контроль експортно-імпорт-

них операцій. 
VІ. Координація і врегулювання напрямів проведення аудиту. 
VІІ. Підготовка звіту і проведення ознайомлення з ним. 
VІІІ. Складання остаточного звіту з вказівкою невиправле-
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них в ході аудиту негативних недоліків і складання акту відповідно 
до проведеного аудиту. 

Для сучасних перешкод розвитку світової торгівлі та здійс-
нення ЗЕД підприємствам проводиться митний постаудит, метою 
якого є спрощення митного контролю на кордоні та переведення 
його у сферу відповідальності учасників ЗЕД. Роль постаудиту по-
стійно зростає внаслідок обмеженості часу проведення митного 
оформлення. 

Оцінка ефективності проведення митних процедур зале-
жить від того, як підготовлений процес з використанням таких про-
цедур як попереднє інформування, електронне декларування, управ-
ління ризиками, аудит та пост аудит, практичне застосування якого 
передбачено Рамковими стандартами забезпечення економічної без-
пеки та спрощення процедур митної торгівлі. Посилення конт-
рольно-перевірочних функцій митних органів у напрямі прове-
дення виїзних документальних та камеральних перевірок платників 
податків за допомогою пост аудиту є одним їз основних завдань 
митних органів. 

Митний постаудит проводять митні органи, однак методо-
логічно він поки ще не доопрацьований. І через те, на нашу думку, 
порядок виконання функцій посадовими особами, якими він про-
водиться, має бути наступним: а) виконується перевірка статуту, 
облікової картки підприємства, ліцензій та дозволів на ведення ЗЕД 
з метою підтвердження законності проведення експортно-імпорт-
них операцій; б) перевірка контрактів, вантажної митної декларації, 
сертифікатів походження товарів із запитом до країн виробників; в) 
для підтвердження УКТ ЗЕД проводиться зіставлення якісних ха-
рактеристик наявних товарів із технічною документацією, залуча-
ються експерти та надсилаються зразки на лабораторні дослідження. 

З метою забезпечення економічної безпеки підприємств-
суб’єктів ЗЕД проведення постаудиту буде сприяти дотриманню 
чинного законодавства у ЗЕД підприємств. Цільовому викорис-
танню коштів, правильності відображення курсу та експортно-ім-
портних операцій. 

Управління економічною безпекою машинобудівного під-
приємства має включати оцінку ризиків та розроблення заходів з їх 
усунення. Система економічної безпеки машинобудівного підпри-
ємства має включати: заходи з підвищення експортного потенціалу; 
заходи, спрямовані на економію витрат як вартісних, так і тру-
дових; оцінку ризиків діяльності у зовнішньому середовищі. 
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Поряд із розробкою заходів з усунення ризиків, спрямо-
ваних на підвищення рівня економічної безпеки підприємства, ма-
ють бути запропоновані інституційні зміни, які покликані акти-
візувати ЗЕД підприємства.  

Для підвищення експортно-імпортного потенціалу машино-
будівних підприємств, забезпечення захисту українських товаро-
виробників від ризику не платежів та фінансових втрат, загального 
підвищення рівня конкурентоспроможності товарів, необхідно усу-
нути комерційні та некомерційні ризики, вжити заходів щодо стра-
хування зовнішньоекономічних договорів, страхування експортних 
кредитів, визначитись з категорією “товар українського похо-
дження”, розробити заходи щодо державної фінансової підтримки 
ЗЕД промислових підприємств.  

Комерційний ризик підприємства, яке здійснює ЗЕД, по-
лягає в ризику повної або часткової несплати коштів іноземним 
покупцем українського експорту за зовнішньоекономічним дого-
вором чи банку, який кредитує підприємство, внаслідок його не-
платоспроможності або банкрутства. Такі ризики, внаслідок розши-
рення інтеграційних процесів, будуть мати місце і від них необ-
хідно убезпечити підприємство на рівні держави, як гаранта за-
хисту власного товаровиробника. Під комерційним ризиком , на 
нашу думку, слід розуміти ризик повної або часткової несплати 
коштів іноземним покупцем українському експорту за договором, 
внаслідок промислових аварій, мораторію, застосування ембарго, 
внесення змін до законодавства країни – експортера, форс-мажор-
них обставин. Але й тут має бути продумана державна підтримка, 
або ж вжиття заходів по страхуванню як зовнішньоекономічних 
договорів, так і страхуванню експортних кредитів. 

Страхування зовнішньоекономічних договорів, на нашу 
думку, має передбачати відносини щодо захисту майнових інте-
ресів українських підприємств – експортерів в разі настання стра-
хового випадку, пов’язаний з комерційними чи некомерційними 
ризиками, яке здійснюється на добровільній основі. Однак, держава 
має максимально сприяти такому страхуванню і виконанню таких 
договорів. Під страхуванням експортних кредитів, на нашу думку, 
слід розуміти відносини щодо захисту майнових інтересів україн-
ського підприємства-експортера або банку-кредитора у випадку 
настання страхового ризику, пов’язаного з комерційними або не-
комерційними ризиками, яке також має бути добровільним. Това-
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ром українського походження слід вважати товар в якому міні-
мальна частка вітчизняної складової у собівартості кінцевого про-
дукту становить не менше 51 %. У результаті, при визначенні країни 
походження товарів для рішення цього питання підприємства ма-
ють представляти у митний орган калькуляцію собівартості про-
дукції, яка йде на експорт. 

На макроекономічному рівні державна підтримка ЗЕД ма-
шинобудівних підприємств має здійснюватися шляхом надання 
банками-кредиторами експортних кредитів українським підприємст-
вам, що здійснюють ЗЕД для здійснення експорту або забезпечення 
виробництва товарів українського походження, або іноземним по-
купцям під зобов’язання закупівлі ними товарів українського по-
ходження. Окрім того, державна фінансова підтримка, на наш по-
гляд, має надаватися шляхом здійснення експортно-кредитним 
агентством, яке ми пропонуємо запровадити, для страхування екс-
портних кредитів та зовнішньоекономічних договорів; надання га-
рантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньо-
економічними договорами та гарантій банком-кредитором за на-
даними експортними кредитами; надання гарантій виконання зо-
бов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних 
тендерах. Інфраструктура такої підтримки має включати: експортно-
кредитне агентство та наглядову раду з питань державної під-
тримки ЗЕД підприємств.  

Експортно-кредитне агентство у формі публічного акціо-
нерного товариства має створюватися з метою страхування україн-
ського експортера від комерційних та некомерційних ризиків та 
надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за 
зовнішньоекономічними договорами, гарантій банками-кредито-
рами за наданими експортними кредитами та гарантування вико-
нання зобов’язань промислових підприємств-експортерів під час 
участі у міжнародних тендерах. 

Наглядова рада з питань державної підтримки зовнішньо-
економічної діяльності промислових підприємств має, на нашу 
думку, здійснювати контроль за реалізацією державної політики у 
сфері підтримки ЗЕД підприємствами, а також забезпечувати дер-
жавний нагляд за діяльність експортно-кредитного агентства шля-
хом розгляду та затвердження його звітів, подачі пропозицій за 
довгостроковими кредитними, страховими та гарантійними опера-
ціями. Страхова виплата  має становити не більше 90 % суми зов-



 
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного… 

 

 205

нішньоекономічного договору або експортного кредиту у разі на-
стання некомерційного ризику та не більше 85 % у разі настання 
комерційного ризику. На рівні областей експортно-кредитне агент-
ство має опрацювати експортні можливості підприємств області та 
визначення їх патентного (скритного) експортного потенціалу з по-
дальшим сприянням щодо його реалізації.  

Пропозиції щодо державної підтримки ЗЕД промислових 
підприємств представлено на рис. 5.4. 

 

 
Рис. 5.4. Пропозиції щодо державної підтримки ЗЕД  
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органів, прискорення надходження платежів до держбюджету, змен-
шення впливу суб’єктивних факторів (корупції) на процедури мит-
ного контролю. Однак, проблема полягатиме в тому, що при вне-
сенні електронних даних неможливим буде внесення виправлень. 
Тому помилки мають виявлятися ще до прийняття документів з ме-
тою перевірки декларантів і недопущення неправильного введення 
даних. У зв’язку з цим, необхідне запровадження системи управ-
ління якістю ISO-9001 у діяльність Держмитслужби для виклю-
чення дублювання функцій між підрозділами. Розробка і приве-
дення у діяльність системи якості дозволить для аналізу підклю-
чати внутрішніх аудиторів. Брокерські служби також зможуть під’єд-
нуватись до загальної системи митного оформлення і надавати 
машинобудівним підприємствам необхідну допомогу. 

Не менш важливим у електронній митниці буде віднесення, 
за накопиченими даними, підприємств, які проводять ЗЕД, до “бі-
лих”, “зелених” та чорних списків за ступенем довіри. Підпри-
ємства, які занесені до “білого” списку мають преференції звіль-
нення від митного огляду, незастосування до товарів відповідного 
переліку положень, внесення складських приміщень до переліку 
місць прибуття товарів. “Зелений” список дозволяє підприємствам 
проходити лише вибірковий контроль, бути їз внесеними склад-
ськими приміщеннями до переліку місць прибуття та по відно-
шенню до них незастосування спрощеного списку положень. ”Чор-
ний” список, до якого вносяться підприємства, є ознакою раптових 
перевірок, проведення всіх процедур митного контролю. 

Починаючи з 2007 р. зі створення електронної регіональної 
інформаційної митниці, процес інформатизації митної справи на-
бирає обертів. При приведенні українського законодавства до пра-
вових норм ЄС інформатизація митної справи активізується. Кон-
цепція електронної митниці передбачає створення та функціону-
вання безпечних, інтегрованих та доступних електронних митних 
систем, які слугуватимуть зниженню ризиків і загроз безпеці суб’єк-
тів ЗЕД шляхом мінімізації відхилень, які ще є при оформленні 
експортно-імпортних операцій. 

Згідно з діючим планом ЄС процес завершення над ство-
ренням електронної митниці в рамках ЄС передбачено у 2013 р. і 
має чотири етапи. Перший етап завершено із створенням систем 
контролю за імпортом та експортом і реєстрації та ідентифікації 
економічних операторів. Другий етап – розвиток таких аспектів 
електронної митниці, які адресовані підприємствам-суб’єктам ЗЕД. 
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Цей етап передбачає забезпечення комунікацій між суб’єктами ЗЕД 
і митними органами та створення умов подальшого більш швид-
кісного обміну інформацією між митними адміністраціями країн-
членів ЄС. На третьому етапі передбачено інновації з прийняттям 
Митним кодексом ЄС, що стосуються повної автоматизації проце-
сів експорту та імпорту продукції з повністю електронними мит-
ними деклараціями. 

Четвертий етап передбачає остаточну реалізацію без па-
перового середовища для митниці і торгівлі. Загальне керівництво 
реалізацією даних інновацій проводиться Групою електронної мит-
ниці та Комісією ЄС. Основними напрямами модернізації Митної 
комісії ЄС є визначення стратегії, ресурсів і шляхів розвитку, за-
безпечення ефективного використання ресурсів в електронній базі 
даних, координація правових та організаційних аспектів, а також 
узгодження строків виконання окремих завдань інформатизації. Шля-
хами прискорення введення реформи МК ЄС є прискорення мит-
них процедур через запровадження загальних правил та стандартів 
для інформаційно-телекомунікаційних систем, оптимізація право-
вого регулювання митної сфери, підвищення безпеки шляхом за-
провадження єдиних стандартів аналізу та управління ризиками; 
надання можливостей Комісії вимагати відміни рішень національ-
них адміністрацій. 

В Україні на відміну від ЄС вже існує єдина система елект-
ронного контролю експорту, імпорту та транзитом в єдину систему. 
В рамках ЄС вона є досить ускладненою у зв’язку з об’єднанням 
митних електронних систем різних країн. Електронна митниця в 
ЄС має вирішувати завдання створення системи автоматизованого 
обміну інформації з третіми країнами, що не входять до ЄС на 
підставі двох та багато строкових угод. 

Отже, завданням України є не лише створення власної сис-
теми електронної митниці, але й забезпечення в майбутньому її 
відповідності стандартам електронних митних систем ЄС. 

Таким чином, запровадження міжнародних норм і правил у 
здійснення ЗЕД підприємств дасть змогу перейти до застосування 
єдиних стандартів у галузі митної справи, вирішити проблеми 
приєднання України до міжнародних конвенцій із гармонізації й 
спрощення митних процедур, узгодженні формальності у торгівлі 
товарами, процедур спільного транзиту, а також дозволить по-
етапно наблизити митне законодавство і митні процедури оформ-
лення ЗЕД підприємств до країн ЄС. 

Електронна митниця з центральною базою даних має стати 
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інструментом управління і контролю ЗЕД підприємств та має вклю-
чати безліч підсистем, які зможуть працювати як у локальному, так 
і у загальному режиму функціонування разом з базою даних ЗЕД 
підприємств (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Підсистеми електронної митниці та їх розміщення
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Якщо прогнозувати розвиток електронного ведення всіх 
операцій митного контролю і здійснення ЗЕД підприємств, то для 
його введення у повній мірі необхідно (рис. 5.6): 

– надати підприємствам-суб’єктам ЗЕД можливість вико-
ристання місць єдиного електронного доступу для здійснення і 
оформлення експортно-імпортних операцій та бачення результатів 
митного контролю митним органом; 

– ввести систему єдиного обліку підприємств-суб’єктів ЗЕД; 
– забезпечити надійні і одночасні перевірки партій товару у 

будь-якій точці їх руху (логістичних шляхів); 
– забезпечити необхідність обміном електронною інформа-

цією між усіма органами і суб’єктами ЗЕД, які приймають участь у 
експортно-імпортних операціях;  

– проводити на основі автоматизованого аналізу ризиків, 
відбір і огляд товарів на будь-якому пункті проходження товару; 

– здійснювати уповноваженими органами збір, повернення 
чи звільнення від платежів у місцях оформлення ВМД; 

– забезпечити подання ВМД в електронному вигляді з елект-
ронним підписом з будь-якого місця розташування суб’єктами ЗЕД 
незалежно від розташування країни; 

– забезпечити проведення обміну інформацією електронною 
поштою на всій території ЄС. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.6. Запровадження електронної митниці в ЄС та Україні 
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План запровадження “Електронної митниці” в ЄС та України 
розрахований на термін до 2013 р., виходячи із тих наведених зав-
дань, перед митними органами і підприємствами, які здійснюють 
ЗЕД, стоїть важлива проблема запровадження “Електронної мит-
ниці”, як багатофункціональної комплексної системи, яка існує у 
митних органах і поєднує інформаційно-комунікативні технології і 
механізми їх функціонування для забезпечення якісного митно-
тарифного регулювання ЗЕД підприємств, гарантування їм певної 
безпеки, технологічної підтримки безперервного потоку інформації 
як від органів митної служби, так і суб’єктів ЗЕД, створення й тех-
нологічної підтримки організаційно-технічних систем для функціону-
вання і забезпечення процедур оцінки і митного контролю. 

Автоматизована логістична система митно-тарифного регулю-
вання має включати єдине вікно і єдині тарифи в перспективі і 
можливості під’єднуватися до неї підприємств-суб’єктів ЗЕД. 

В електронній митниці ЄС та України має бути перед-
бачена система управління ризиками на мега- та мікроекономіч-
ному рівневі управління ЗЕД. 

Формування електронних файлів, які стосуються ЗЕД під-
приємства є складовим елементом процесів регулювання. На зов-
нішніх ринках поведінка підприємства має ґрунтуватися на досяг-
нутому рівні інформаційного забезпечення та з урахуванням на-
ступних етапів розвитку цього процесу відповідно до макроеконо-
мічних тенденцій. 

Підготовка та формування активізації ЗЕД підприємств 
машинобудування має включати певні етапи (див. рис. 5.7). 

Перший етап полягає у всебічному аналізі стану і розвитку 
ЗЕД машинобудівних підприємств для визначення пріоритетних на-
прямів. На другому етапі слід здійснити аналіз очікуваних змін у 
кон’юктурі ринку машинобудівної продукції, виходячи зі вступу 
України у СОТ. Третій та четвертий етапи передбачають оцінку 
можливостей підприємства в рамках існуючої системи митно-та-
рифного регулювання та оцінку можливостей на зовнішньому ринку з 
урахуванням прогностичних змін у його кон’юктурі. На п’ятому 
етапі здійснюється аналіз тенденцій розвитку світової економіки, 
стан і тенденції розвитку світового ринку, включаючи ринок кре-
диту. Шостий етап передбачає розробку заходів активізації ЗЕД з 
урахуванням стану ринку продукції та очікуваних змін у рамках 
СОТ. 
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Рис. 5.7. Схема підготовки та формування активізації ЗЕД 
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посередньо пов’язані з роботою митних органів; витрати, які не 
залежать від діяльності митниць. 

У першу групу входять витрати підприємств під час мит-
ного оформлення. Це дуже складна схема митного оформлення з 
великою кількістю операцій; нечіткі митні правила; велика кіль-
кість законодавчих актів у відповідній сфері; високий обсяг папе-
рової роботи; неоптимальна кількість та розподіл працівників мит-
ниць за етапами оформлення; не завжди виправдана, але ретельна 
перевірка вантажів; недостатньо високий рівень кваліфікації окре-
мих інспекторів митниці, який викликає багато помилок і затримок 
при оформленні; низький стан технічних засобів контролю та об-
числювальної техніки. 

До другої групи можна віднести витрати, пов’язані з нечіт-
кою роботою інфраструктури організацій, що пов’язані з роботою 
митниць. Окрім митних органів, контроль за пересуванням товарів 
через митний кордон України здійснюють державні органи відпо-
відного контролю. Митне оформлення закінчується тільки після 
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проходження вказаних видів контролю. У сферу посередницької 
діяльності також входять митні склади, перевізники, страхуваль-
ники, склади тимчасового зберігання, митні брокери, фірми інфор-
маційного обслуговування. Підприємства зіштовхуються з неви-
правданими затримками та помилками при оформленні дозволів; 
неможливістю отримання документів на місцях та необхідністю 
поїздок до відповідних міністерств; складностями з отриманням 
необхідної інформації; збоями у роботі фінансових і транспортних 
організацій тощо. 

Застосування українськими підприємствами міжнародних 
торгових термінів ІНКОТЕРМС обумовлене тим, що їх викорис-
тання спрощує укладання та узгодження зовнішньоторговельних 
договорів, сприяє однаковому розумінню й тлумаченню контраген-
тами різних країн умов поставки товарів. 

В результаті невідрегульованості законодавства та ряду ін-
ших факторів у підприємств виникають додаткові витрати на оформ-
лення експортних вантажів. До них можна віднести: витрати, що 
пов’язані з додатковою оплатою послуг перевізників, пакування, 
оплатою складу тимчасового зберігання, додатковими витратами 
працівників на відрядження; штрафи через порушення строку конт-
рактів; витрати, пов’язані зі зміною виробничого циклу, збіль-
шенням паперової роботи тощо. Ці додаткові витрати збільшують 
ціни на товари, внаслідок чого знижується конкурентоспромож-
ність вітчизняної продукції або підприємства починають шукати 
нетрадиційні шляхи переміщення товарів через кордон. 

Нами здійснено аналіз витрат експортера, які виникають 
при митному оформленні експортних операцій. 

1. Машинобудівні підприємства, які бажають здійснювати 
експортно-імпортні операції, повинні бути акредитовані як суб’єкти 
ЗЕД та отримати облікову картку суб’єкта ЗЕД, взятого на облік у 
вантажному відділі митниці. Ці підприємства повинні здійснювати 
оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та подавати 
достовірні дані за формами державної статистичної звітності в 
сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 

2. Виручка за відвантажений товар або товар після перед-
плати повинні надходити в Україну в строк до 90 днів у повному 
обсязі. Після цього строку до підприємств застосовуються штрафні 
санкції. Однак непоодинокими є такі випадки, коли українські під-
приємства перераховували іноземну валюту або відправляли товар 



 
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного… 

 

 214

за кордон, а контрагент не мав можливості виконати свої зобов’я-
зання. Тому важливо, щоб іноземний партнер теж мав право зай-
матися ЗЕД. Існування обов’язкового строку повернення валютної 
виручки викликає додаткові труднощі в українських виробників. 

3. Для оформлення вантажів у митниці, підприємство по-
винно надати довідку про відсутність за межами України валютних 
цінностей та майна. Ця довідка має поновлюватися кожен квартал. 
Враховуючи те, що на отримання цього документа потрібно витра-
тити кілька днів, суб’єкт ЗЕД повинен подбати про це завчасно. 

4. Інша проблема – правильне кодування товарів. Україн-
ська класифікація товарів базується на Гармонізованій системі 
опису та кодування товарів. У цифровий код закладено основні 
дані про товар та його місце в товарній номенклатурі. Правильне 
визначення коду товару є дуже важливим, оскільки ставки мита 
можуть суттєво відрізнятися для різних кодів. Також для різних 
товарів передбачається отримання відповідних дозволів. У випадку 
неоднозначного кодування товару, інспектор митниці може вима-
гати експертизи з визначення коду товарної номенклатури (ТН) 
ЗЕД, на яку буде витрачено що найменше один день. Спірні пи-
тання щодо правильного визначення коду треба передбачити на 
початковому етапі оформлення товарів. Підприємству бажано перед-
часно переглянути товарну номенклатуру, ставки мита та пра-
вильно закодувати товар, який призначається для експорту. Якщо 
цього неможливо зробити однозначно, треба заздалегідь пройти 
експертизу у торгово-промисловій палаті, хоча ця процедура по-
требує витрат часу та грошей. 

5. Ще однією проблемою є визначення ставки мита залежно 
від країни походження товару. Мито має різні ставки залежно від 
країни походження товару. Країною походження товарів вважа-
ється країна, де товари було вироблено на 51 % (відповідно до но-
вого законодавства) або піддано достатній переробці чи обробці. 
Країна походження може визначатися на основі оригіналу серти-
фіката походження. Тому на стадії складання контракту необхідно 
висунути перед контрагентом умову обов’язкової наявності серти-
фіката походження. Також бажано отримати сертифікат походження 
на товари українського виробництва, що експортуються. Це важ-
ливо тому, що можуть статися випадки повернення товарів в 
Україну, але без наявності сертифіката походження, підприємство 
буде змушене платити мито на власну продукцію. 
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6. Крім митних органів контроль за пересуванням товарів 
через митний кордон України здійснюють державні органи екс-
портного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю. 
Для отримання відповідних дозволів підприємству буде потрібно 
витратити кошти та певний час. Цю обставину слід врахувати при 
підписанні контракту, тому що витрати на отримання дозволів мо-
жуть суттєво змінити вартість товару. Витрати часу можна ско-
ротити, якщо завчасно отримати необхідні документи і дозволи до 
надходження товару.  

7. При визначенні митної вартості і сплаті мита іноземна 
валюта переводиться у валюту України за курсом Національного 
банку України на день подання митної декларації. Підприємствам, 
які займаються експортом регулярно, слід перераховувати гроші на 
рахунки митниць заздалегідь. Після цього митниця своїм штампом 
підтверджує надходження коштів на її рахунки. Ця процедура 
займає 1–2 дні. Кожен квартал залишки коштів на платіжних до-
рученнях мають звірятися підприємством та митницею, що також 
потребує витрат часу. Підприємству необхідно підрахувати обсяги 
операцій, які планується здійснити, та обсяги майбутніх платежів, 
після чого перерахувати кошти митниці. 

8. Проблеми при митному оформленні можуть виникати 
через помилкове застосування правил Інкотермс. Митні платежі 
беруться з митної вартості товарів, до якої, крім фактурної вартості, 
потрібно додавати вартість доставки товарів до митного кордону 
України. Тому, якщо витрати на транспортування вже увійшли у 
фактурну вартість та потрібно буде ще раз їх додати, база для 
нарахування митних платежів збільшиться. Крім того, різні умови 
поставок передбачають отримання різних документів. Тому цей 
момент теж треба зазначити у контракті. 

9. Підприємству необхідно знайти перевізника продукції, 
підписати з ним контракт на здійснення послуг, отримати від нього 
транспортні документи та довідки про транспортні витрати. Пере-
візник, в свою чергу засвідчити у митниці свої зобов’язання по 
доставці вантажу. Бажано, щоб товар йшов під митним забезпе-
ченням, тому він має бути належним чином спакований, що по-
требує додаткових витрат. 

Найголовнішим засобом запобігання негативним факторам 
повинні бути зміни експортно-імпортного законодавства. Але поки 
цього не станеться, підприємства мають самостійно вишукувати 
внутрішні резерви для скорочення своїх витрат при митному 
оформленні експортних операцій.  
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Для зменшення витрат підприємства на митне оформлення 
слід забезпечити на ньому роботу фахівців, які володіють необхід-
ним знанням митного законодавства й здатні постійно стежити за 
його змінами; також потребує впровадження ефективна організа-
ційно-функціональної схема взаємодії усіх підрозділів підпри-
ємства, яка б дозволила спрямувати зусилля на зменшення витрат 
підприємства в сфері експортування продукції. Служби, від яких 
залежить виробництво та збут продукції за кордон, повинні узго-
джувати питання, що виникають з відділом декларування. Тоді ба-
гатьох проблем, які виникають при митному оформленні, можна 
буде уникнути на стадії виробництва, складання контракту, та під-
готовки товару для продажу. 

На сьогодні фактично завершено етап становлення митно-
тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств і сформовано систему відповідних інститутів, вироблено сис-
тему митно-тарифного регулювання. Однак, незважаючи на зазна-
чене, ефективність і результативність функціонування такої сис-
теми не задовольняє  вимогам сьогодення. Потребують наукового і 
практичного переосмислення базових принципів митно-тарифного 
регулювання та його методологічного забезпечення, які б ґрунту-
вались та відповідали нормам та принципам міжнародної зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Діючий в Україні механізм 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств вима-
гає удосконалення нормативної бази, яка має відповідати вимогам 
сьогодення та забезпечувати вільне переміщення товарів підпри-
ємств на зовнішньому ринку; створення сприятливих умов для учас-
ників зовнішньоекономічної діяльності. 
 Аналізуючи митну політику та митно-тарифне регулювання  
зовнішньоекономічної діяльності підприємств України слід звер-
нути увагу на необхідності пошуку компромісу між тарифним і 
нетарифним регулюванням. Проблематика розвитку митно-тариф-
ного регулювання у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств потребує орієнтації на зменшення витрат на оформлення 
та підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
 Порівняльний аналіз різних підходів до формування та 
реалізації митно-тарифного регулювання в різних країнах, опи-
саний у підрозділі 5.1, дали можливість визначити складові елементи 
цієї системи, які включають інституціональну (сукупність інститутів, 
які формують та реалізовують митну політику) та функціональну 
складові. Розкриття сутності складових та визначення їх взаємодії в 
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системі митно-тарифного регулювання, спрямованої на економію 
витрат та забезпечення економічної безпеки, є основним завданням 
цього підрозділу. 

Окрім зазначених складових ця система має ґрунтуватися 
на певних принципах (орієнтирах, рамкових стандартах) діяльності 
держави у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств, яка зорієнтована як на забезпечення еконо-
мічних інтересів підприємств, так і на безпеку і цілі держави. 

Зовнішні відносини підприємств мають базуватися на су-
купності стосунків між суб’єктами цих відносин, що виникають з 
переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон. 
Суб’єктами цієї системи є митні органи, що здійснюють зовнішньо-
економічну діяльність, митні посередники та фізичні особи, від-
повідним чином причетні до переміщення товарів і транспортних 
засобів через митний кордон. Основні функції та завдання, які 
вирішує інноваційна система митно-тарифного регулювання зобра-
жені на рис. 5.8. 

 

 
 

Рис. 5.8. Основні функції і завдання в системі митно-тарифного  
регулювання ЗЕД підприємств машинобудування 
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 Управління на рівні митно-тарифного регулювання ЗЕД під-
приємств здійснюється в дуже суперечливих умовах, де існує конф-
ліктність функцій вищезазначеної системи. Але фіскальна функція, 
яка на цьому етапі розвитку національної митної системи надмірно 
превалює над іншими функціями, потребує максимізації товаро-
потоку та оптимально високого податкового навантаження. 

Функція сприяння діяльності суб’єктів ЗЕД з позиції міні-
мізації податкового навантаження є конфліктна стосовно фіскаль-
ної функції, а в плані лібералізації митних процедур – суперечлива 
щодо правоохоронної функції. Відсутність окремих підрозділів у 
структурі митних органів, відповідальних за функцію сприяння та 
покладення відповідальності за її виконання на підрозділи еконо-
мічного блоку загострює конфліктність фіскальної правоохоронної 
та функції сприяння ЗЕД підприємств (рис. 5.9). 

 

Функція сприяння ЗЕД підприємств

Мінімізація податкового 
навантаження Лібералізація митних процедур

Фіскальна функція Правоохоронна функція

Збільшення оподаткування імпорту 
при високих ставках податків

Недопущення контрабанди та 
порушення митних правил

Виконання плану наповнення 
бюджету

Порушення справ щодо 
незаконних дій підприємств  

 

Рис. 5.9. Конфліктність функцій  
в системі митно-тарифного регулювання ЗЕД підприємств 

 
 Оцінка тенденцій і реалій оподаткування ЗЕД підприємств 
в останні роки показала, що зростання обсягів митних платежів до 
бюджету було результатом не стільки стрімкого зростання обсягів 
імпорту й експорту товарів, що підлягають оподаткуванню, та під-
вищення ставок мита, скільки вдосконалення контролюючих функ-
цій митних органів у процесі митного оформлення. 
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 Зміни митного регулювання зовнішньої торгівлі, у зв’язку 
зі вступом України до СОТ та зменшення ставок мита не являють 
собою загрозу для розвитку національного виробництва, що під-
тверджується зміною домовленостей з партнерами СОТ, адже після 
вступу Україна може переглянути окремі положення щодо доступу 
на ринки товарів, хоча процедурно це надто складний процес. 
 Для усунення суперечностей складових елементів управ-
ління при взаємодії зовнішньоекономічної діяльності підприємств у 
митно-тарифному і нетарифному регулюванні необхідно впрова-
дити єдині стандарти і правила переміщення товарів через митний 
кордон, а також конвергенції напрямів і механізмів діяльності мит-
них органів. Основною метою конвергенції у митній сфері має бути 
уникнення та зменшення ризиків при реалізації митної політики та 
визначення їх напрямів, що проявляються через гармонізацію та 
уніфікацію митного законодавства, вироблення єдиних правил про-
ведення митних процедур, створення наближених або єдиних умов 
для переміщення товарів через митні кордони країни. Через те 
стандарти міжнародних організації, які визначають напрями гармо-
нізації та уніфікації митних відносин між країнами, спрямовані на 
усунення бар’єрів на шляху переміщення товарів підприємств, які 
ведуть зовнішньоекономічну діяльність, формування єдиного інфор-
маційного поля, активізацію зовнішньоекономічної діяльності ма-
шинобудівних підприємств. 
 Сфера зовнішньоекономічних та митних взаємовідносин 
підприємств перебуває під впливом внутрішніх і зовнішніх ризиків. 
Особливістю визначення ризику та його мінімізації у цій сфері є 
значні обсяги об’єктів ризику, зокрема товаропотоків, розширення 
подальшого співробітництва між підприємствами і споживачами. 
Управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності має но-
сити багатостадійний характер, який покликаний мінімізувати ри-
зикові ситуації та зменшувати їх вплив на виконання основних 
завдань у процесі реалізації митно-тарифного регулювання. 
 Залежно від компетенції та функціонального призначення 
мають бути такі рівні управління ризиками: макро-, мезо- та мікро-
економічний – на рівні підприємства, яке веде зовнішньоеконо-
мічну діяльність. Процеси управління ризиками у митно-тариф-
ному регулюванні ЗЕД підприємства мають здійснюватися у де-
кілька етапів: визначення процедури аналізу ризиків, сфери ризиків 
та критеріїв оцінки; власне визначення ризиків у митно-тарифному 
регулюванні; аналіз ризиків і визначення ймовірного настання тієї 
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чи іншої події й потенційних втрат при її настанні; оцінка ризику та 
вжиття заходів щодо його мінімізації; моніторинг та активізація 
ЗЕД підприємств в системі митно-тарифного регулювання. Прове-
дене дослідження щодо формування складових елементів управ-
ління ЗЕД підприємств дозволило визначити взаємозв’язок між 
його завданнями і функціями: фіскальною, правоохоронною функ-
цією та функцією сприяння ЗЕД підприємства. 

Отже, основними пріоритетними шляхами регулювання в 
системі митного контролю є:  

1. Виконання бюджетних завдань, через  удосконалення та 
уніфікація процедур справляння платежів, що контролюються Держ-
митслужбою, посилення контролю за повнотою бази митного опо-
даткування, недопущення заниження митної вартості товарів, не-
правильного визначення класифікації товарів і країн їх походження.  

2. Спрощення та модернізація митних процедур на кордо-
нах і всередині держави, в основі якої має бути розширення пере-
ліку суб’єктів, які користуються спрощеною процедурою митного 
контролю товарів, здійснення митного контролю, заснованого на 
аналізі ризиків, скорочення до мінімуму кількості та часу прове-
дення процедур митного контролю та оформлення, забезпечення 
роботи за принципом “єдиного офісу” у повному обсязі, розши-
рення застосування спільного контролю з митними органами суміж-
них країн, співпраця з експертами Європейського Союзу.  

3. Забезпечення комплексного контролю за додержанням 
митного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності та громадянами.  

4. Розробка та імплементація митного законодавства, що 
відповідає міжнародним стандартам та стандартам ЄС, удоскона-
лення Митного кодексу України, враховуючи положення законо-
давства ЄС, приєднання України до міжнародних конвенцій з мит-
них питань та забезпечення їх імплементації у митному законо-
давстві України.  

5. Розвиток та удосконалення функціональних підсистем 
Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та 
реалізація перспективних інформаційних технологій, розробка та 
впровадження нових автоматизованих підсистем, програмних про-
дуктів та інформаційного забезпечення, удосконалення технологій 
декларування товарів та транспортних засобів.  

Реалізація зазначених пріоритетів спрямована на розв’я-
зання існуючих проблем, серед яких:  
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− можливість втрат держбюджету з причин заниження мит-
ної вартості товарів, недостовірної класифікації товарів і визна-
чення країн їх походження;  

− ускладненість і значна тривалість процедур митного конт-
ролю та оформлення, а також інших видів державного контролю 
товарів, що переміщуються через митний кордон України;  

− недостатнє стимулювання підприємств до прозорого здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльності та дотримання законо-
давства при цьому;  

− неповна відповідність нормативно-правової бази України 
з митних питань законодавству Євросоюзу. 

Ще одним із шляхів активізації ЗЕД підприємства є дем-
пінг, який за своєю суттю є характеристикою певного типу по-
ведінки окремого підприємства, яка прагне набути переваг на ринку 
іншої країни на основі дискримінаційних цінових домовленостей, 
спираючись при цьому лише на власні фінансові ресурси.  

Демпінг, який не передбачає монополізації, може на прак-
тиці реалізовуватись в кількох формах: 1) демпінг, спрямований на 
розширення сегмента ринку цієї фірми (високі ціни на внутріш-
ньому ринку дають можливість експортувати товар значно де-
шевше); 2) циклічний демпінг, метою якого є реалізація надлишко-
вих товарів і, як результат, – скорочення попиту; 3) демпінг за умов 
державної торгівлі (він існує в тих економіках, в яких валютні 
курси або цінові сигнали практично не мають суттєвого впливу на 
поведінку виробників-експортерів).  

Демпінг, спрямований на монополізацію, має кілька під-
видів: 1) стратегічний демпінг, наслідком якого є матеріальна шкода, 
заподіяна країні-імпортеру через те, що в країні-експортері пре-
валюють умови антиконкурентного характеру; 2) навмисний дем-
пінг (це політика низьких цін, спрямована на витіснення конку-
рентів з ринку країни-імпортера та завоювання монопольних по-
зицій на ньому); 3) в окремих випадках підприємство може реалізо-
вувати свій товар за кордоном дорожче, ніж на внутрішньому 
ринку, цей випадок інколи називають зворотнім демпінгом. Слід 
зазначити, що вказані види демпінгу є суто аналітичними концеп-
ціями, а тому не розглядаються в національному антидемпінговому 
законодавстві. 

Демпінгова практика розрізняє: 1) постійний демпінг, коли 
заниження цін носить постійний характер; 2) навмисний демпінг – 
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тимчасове навмисне заниження експортних цін з метою витіснення 
конкурентів з ринку з подальшим підвищенням цін (іноді навіть до 
більш високого рівня, ніж до зниження цін) або встановлення мо-
нопольних цін; на практиці це може означати експорт товарів за 
цінами, нижчими від витрат виробництва; 3) випадковий демпінг - 
тимчасовий, епізодичний продаж товару на іноземному ринку за 
заниженими цінами у зв’язку з тим, що в експортерів накопичились 
значні запаси товару. Він має місце в тому разі, коли внутрішній 
обсяг виробництва товару перевищує місткість внутрішнього ринку, 
і перед компанією постає дилема – або зовсім не використовувати 
частину виробничих потужностей і не виробляти товар, або виро-
бити товар і продати його на зовнішній ринок за більш низькою 
ціною, ніж внутрішня; 4) обернений демпінг – завищення цін на екс-
порт порівняно з цінами тих самих товарів на внутрішньому ринку; 
цей вид демпінгу зустрічається дуже рідко і, як правило, в резуль-
таті непередбачених різких коливань курсів валют; 5) зустрічний 
(взаємний) демпінг – взаємні демпінгові поставки одного й того са-
мого товару між двома країнами. 

Розмежування між демпінгом і конкуренцією є настільки 
нечітким, що антидемпінгові заходи часто виявляються неприхо-
ваним протекціонізмом. Аналогічна ситуація має місце й у сфері 
надання державних субсидій, факт надання яких виключно важко 
визначити внаслідок їх чисельності та різноманіття, а також склад-
ності отримання даних для розслідувань, тим більше, що в деяких 
країнах експортні субсидії дозволені законодавством. Необхідність 
багатостороннього регулювання в цій сфері зумовлена насамперед 
тим, що субсидування виробництва й експорту продукції забезпе-
чує експортерам певні переваги в конкурентній боротьбі на світо-
вому ринку.  

Внаслідок прийняття антидемпінгових заходів виникає сис-
тема економічних ефектів для країни: споживчого (внутрішні спо-
живачі зменшують споживання товару), виробничого (національні 
виробники збільшують випуск товару), торговельного (антидем-
пінгове мито зумовлює зниження рівня імпорту), ефекту держбю-
джету (державний бюджет поповнюється антидемпінговим митом) 
та ефекту перерозподілу (антидемпінгове мито перерозподіляє дохід 
від споживачів до національних виробників і бюджету).  

Найчастіше при антидемпінгових розслідуваннях найбільш 
суперечливим моментом виступає визначення показника нормаль-
ної ціни. Автором пропонується для визначення нормальної вар-
тості товару використовувати наступне рівняння: 
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де PD – нормальна вартість товару; PF – експортна ціна 
товару; EF  –  цінова еластичність попиту на ринку країни-імпор-
тера, EF < 0; ED – цінова еластичність попиту на внутрішньому 
ринку країни-виробника товару, ED < 0. 

Створення ефективної економічної безпеки підприємства в 
антидемпінговому напрямі має базуватися на наступних важливих 
положеннях: 

– підприємства, які зазнають додаткових витрат через по-
дорожчання імпорту, повинні мати рівні юридичні й адміністра-
тивні права, як і інша сторона, що одержує вигоду від запрова-
дження заходів;  

– при розгляді антидемпінгової скарги акцент має бути зроб-
лений на забезпечення балансу ризиків і витрат підприємств, як 
тих, що отримають виграш від антидемпінгових заходів, так ї тих, 
що програють від їх запровадження. 

Встановлення митно-тарифних і нетарифних заходів є скла-
довою дій, які забезпечують зовнішньоекономічну безпеку підпри-
ємства, а виконання митних правил, порядків і процедур, у тому 
числі заходів реалізації забезпечення митної політики, справляння 
податків та зборів, організації протидії митним порушенням, тобто 
реалізація митної справи, і належать до заходів, які забезпечують 
митну безпеку держави. 

Механізмами реалізації митної політики є митно-тарифні та 
нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі й митна справа, 
яка визначає порядки і процедури, пов’язані з переміщенням то-
варів через митний кордон, їх митним контролем та оформленням, 
справлянням податків і зборів. 

Тенденції світового розвитку диктують нові завдання зі 
спрощення митних процедур і процедур логістики при постачанні 
товарів для ввезення й вивезення з території країни, зменшення 
ризиків порушення безпеки жителів, а для цього необхідно ство-
рювати електронні інформаційні системи, функціонально сумісні з 
аналогічними системами інших країн, які будуть доступні, керо-
вані, безпечні об’єднані й контрольовані. 
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Ще одним із шляхів зменшення витрат на ЗЕД підпри-
ємства є запровадження таких заходів: 

− об’єднати наявні системи контролю за експортом, імпор-
том і транзитом у єдину систему; 

− ввести систему єдиного обліку торгівців із реєстрацією 
тільки в одній державі; 

− надати суб’єктам ЗЕД можливість використання місць 
єдиного електронного доступу для оформлення зовнішньоеконо-
мічних операцій; 

− проводити усі фактичні перевірки товару в один час і в 
одному місці; 

− забезпечити обмін електронною інформацією між усіма 
органами й суб’єктами, що беруть участь у зовнішньоекономічних 
операціях. Митниця діятиме для цих органів і агентів як єдине 
вікно; 

− відбір товарів для митного догляду на прикордонних і 
внутрішніх пунктах митного оформлення (ПМО) проводити на ос-
нові автоматизованого аналізу ризиків; 

− збір, повернення, звільнення від платежів здійснювати 
уповноваженим суб’єктом у тому місці, де товар зареєстрований і 
де знаходяться на нього документи;  

− подавати митну декларацію в електронному вигляді зі 
свого місця розташування незалежно від країни відправлення або 
ввезення товарів; 

− проводити електронний обмін інформацією між митними 
пунктами пропуску на всій території, де вона необхідна для митних 
процедур. 

Україна поетапно просувається до створення власної інфор-
маційної системи і до 2013 року має виконати впровадження елект-
ронної митниці, яка дозволить підприємствам економити час на 
оформлення документації. Зокрема, відповідно до зазначеного в 
автоматизованому режимі має здійснюватися: контроль правиль-
ності заповнення ВМД; Автоматичний розрахунок всіх типів мит-
них платежів; повний перерахунок декларації при зміні її окремих 
граф; роздрукування ВМД з використанням матричних принтерів; 
формування довідки митної вартості, розрахунок митного збору. 

Ще одним із заходів удосконалення митно-тарифного ре-
гулювання та зменшення витрат є встановлення ефективної ставки 
мита. В умовах зближення рівнів продуктивності праці, витрат ви-
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робництва, внутрішніх і зовнішньоторговельних цін навіть порів-
няно невисокі ставки мита можуть захистити внутрішній ринок. 
Більш того, можна забезпечити певний рівень протекціоністського 
захисту ринку при невисокій номінальній ставці мита за умови 
диференціації ставок мита на готову продукцію, сировину та на-
півфабрикати, що використовуються під час її виробництва. Чим 
більша різниця між цими ставками, тим вищим буде ефективний 
рівень тарифного захисту, у чому можна переконатися, застосо-
вуючи формулу розрахунку ефективної ставки мита: 

 

.( ) ,прЕСМ НСМ Чс НСМ Чд= − ⋅ ⋅                      (5.6) 
 
де ЕСМ – ефективна ставка мита;  
НСМпр. – номінальна ставка мита на готову продукцію;  
НСМс – номінальна ставка мита на сировину;  
Чс – частка вартості сировини в ціні товару; 
Чд – частка вартості, доданої у процесі обробки. 
Пропонується застосування двох альтернативних стратегій: 

стратегії максимально уніфікованого захисту, яка полягає у запро-
вадженні єдиної адвалорної ставки мита на всю номенклатуру ім-
портних товарів, та стратегії селективно-уніфікованого захисту, яка 
сконцентрована на митно-тарифному захисті винятково перспек-
тивних галузей економіки за одночасного відкриття внутрішнього 
ринку в секторах “неперспективних” виробництв. І саме цей на-
прям, на мою думку, має більше перспектив розвитку з огляду на 
можливості вступу України до СОТ. 

Як свідчать дані таблиці 5.3, починаючи з 2006 року Україна 
лібералізує свою митну політику через поступове зниження адва-
лорних ставок на більшість товарів і предметів, що імпортуються.  

 
Таблиця 5.3 

Динаміка структури ставок Єдиного митного тарифу в Україні, % 

Вид ставки мита 2006 2007 2008 2009 2010 Темп зростання 
2010/2006, % 

Адвалорні 80,2 78,6 78,3 76,5 76,4 95,2 
Комбіновані 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 89,2 
Специфічні 16,1 16,0 15,8 15,7 15,5 96,3 
Середньо-ариф-
метичне значення
митного тарифу 

10,2 10,1 9,8 9,7 9,5 93,1 
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Така структура видів ставок Єдиного митного тарифу свід-
чить про зміни, які відбувалися з трансформацією ставок мита, їх-
ньою структурною перебудовою у митно-тарифній політиці країни 
протягом усього періоду. 

На сьогодні існує багато ускладнень і бюрократичних пере-
шкод у митному оформленні, тому підприємство повинно в повній 
мірі володіти діючим законодавством, особливо в галузі митного 
оформлення, для попередження затримок та перешкод. 

Вдосконалення експортної діяльності підприємств має про-
водитись на належному рівні за допомогою відповідних законо-
давчих актів. Пріоритетними напрямами роботи в цьому питанні 
повинні стати: зниження витрат на митне оформлення та усунення 
зайвих і неефективних операцій у експортерів; спрощення схеми 
митних процедур; скорочення обсягу необхідної документації; ви-
ключення затримок митних вантажів; попередження зловживань у 
митній справі. 

Митне оформлення експортної операції умовно можна роз-
поділити на два етапи. Перший – це підготовчі операції, що пере-
дують митному оформленню: укладення зовнішньоекономічних 
контрактів, необхідної документації, пакування товару, доставка 
його у зони митного контролю, отримання дозволів тощо. Другий 
етап – подання документів для митного оформлення (для екс-
портного режиму). Якість та швидкість оформлення у значній мірі 
залежать від знання законодавства та правильних дій на першому 
етапі з урахуванням цих знань: підприємству необхідно належним 
чином провести переговори з партнером, скласти контракт з ак-
центом на запропоновані розділи контракту та оптимізувати етапи 
підготовки до митного оформлення. Ці дії дозволять скоротити 
витрати часу та грошей на декларування товарів. Із впевненістю 
можна сказати, що на підготовчому етапі закладається 80 % успіху 
митного оформлення вантажів.  

У практиці митно-тарифного оподаткування “радіальне” зни-
ження є кращим методом, у порівнянні з “концертіна”, оскільки 
останній на ранніх стадіях реформи практично не впливатиме на 
рівень протекціонізму, тому що максимальні ставки застосову-
ються тільки до незначної ставки імпорту. Крім того, метод “кон-
цертіна” може створювати суперечливі стимули на різних етапах 
процесу, оскільки на кожному з них відбувається здешевлення реаль-
ного валютного курсу, що створює нові стимули для всіх товарів, 
митні тарифи, на які не було знижено. Ціна типового імпортного 
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товару зростатиме на кожному етапі аж до “серединної точки”, а 
потім ціна падатиме. Такі зміни в стимулах можуть зумовити спо-
чатку розширення, а потім згортання кожної галузі, що супрово-
джується витратами переміщення ресурсів. Проте, якщо реформу 
оголосити завчасно, і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності пере-
конані, що вона відбувається відповідно до плану, то ці витрати 
можна зменшити, оскільки довгострокове планування та інвестиції 
будуватимуться на прогнозованій структурі стимулів. При “радіаль-
ному” скороченні стимули однакові для будь-якого товару, який 
заміщує імпорт.  

Об’єктом оподаткування є товар, який ввозиться з третіх 
країн у митну зону через митний кордон, у тому числі й той, що 
ввозиться безкоштовно. В основі бази оподаткування лежить митна 
вартість ввезеного товару (середня ціна), до якої додаються інші 
імпортні збори з цих товарів, а також транспортні витрати. Ставки 
податку такі самі, як і по оборотах всередині країни, – 15 % та 7 %. 

Розмір мита та інших митних платежів залежить від ме-
тодики визначення бази оподаткування та порядку нарахування 
цих платежів. Проблема оцінки товарів для митних цілей є одним з 
важливих напрямів багатосторонніх торговельних переговорів і 
являє собою процес, під час якого митні органи повинні визначити 
реальну ціну товару, що імпортується, та його місце в товарній кла-
сифікації тарифу. Відмінності національних методик митної оцінки 
здійснює безпосередній вплив на протекціоністський ефект мита. У 
тих випадках, коли метод митної оцінки призводить до завищення 
вартості товару, збільшення адвалорного мита здійснює такий са-
мий вплив, як і збільшення тарифної ставки. 

До нетарифних методів регулювання експортно-імпортної 
діяльності підприємств належать різні методи фінансової, техніч-
ної, адміністративної, кредитної і торговельної політики, які мо-
жуть свідомо спрямовуватись на регулювання зовнішньої торгівлі 
(заборони, квоти, ліцензії) і виникати в результаті проведення тех-
нічної політики, реалізації норм охорони здоров’я, вжиття адмініст-
ративних і фінансових заходів. Побічна дія цих заходів створює 
перешкоди для зовнішньої торгівлі і перетворює їх на нетарифні 
обмеження.  

Використання першої групи нетарифних методів ґрунту-
ється на розвинутій законодавчій та адміністративній базі, а їх 
здійснення доручається відповідним органам виконавчої влади, як 
правило, центральним урядовим органам. Стосовно заходів другої 
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групи, то більшість країн прагне розробити міжнародні угоди про 
правила використання засобів технічної та економічної політики, 
правила і норми, стандарти сертифікації з метою визнання націо-
нальних заходів у цій галузі для мінімізації їх обмежувальної дії в 
міжнародній торгівлі. 

Класифікаційні схеми нараховують понад 600 конкретних 
видів нетарифних обмежень, об’єднаних у п’ять (СОТ) чи більшу 
кількість груп (схеми МБРР, ЮНКТАД, Міжнародної торговельної 
палати). За даними СОТ, нетарифними обмеженнями охоплено 
близько 18 % світової торгівлі. За даними Світового Банку, це зна-
чення сягає 27 % [3]. 

Квотування і ліцензування – досить жорсткі методи торго-
вельної політики, які розглядали два останні раунди переговорів у 
рамках СОТ. На цих зустрічах розроблено правила використання 
окремих видів нетарифних обмежень. Ці інструменти досить ши-
роко використовуються в світовій практиці. В Угорщині для за-
хисту ринку від іноземної конкуренції діє система глобальних квот 
на окремі види товарів. В Естонії ліцензування імпорту відбува-
ється з метою захисту національних виробників.  

Отже, основними пріоритетними напрямами в системі спро-
щення митно-тарифного оподаткування є:  

1. Спрощення та модернізація митних процедур на кор-
донах і всередині країни, в основі якого лежить розширення пере-
ліку суб’єктів, які користуються спрощеною процедурою митного 
контролю товарів, здійснення митного контролю, заснованого на 
аналізі ризиків, скорочення до мінімуму кількості та часу прове-
дення процедур митного контролю та оформлення, забезпечення 
роботи за принципом “єдиного офісу” у повному обсязі, розши-
рення застосування спільного контролю з митними органами су-
міжних країн.  

2. Забезпечення комплексного контролю за додержанням 
митного законодавства підприємствами, яке полягає у впрова-
дженні контролю на основі методів аудиту, реалізації віднесених до 
компетенції митної служби заходів, спрямуванні роботи на проти-
дію правопорушенням “інтелектуального” характеру, посиленні 
митного контролю за здійсненням зовнішньоекономічних операцій 
товарів, викритті незаконних переміщень. 

3. Розробка та імплементація митного законодавства, що 
відповідає міжнародним стандартам і стандартам ЄС, використання 
прийнятного Митного кодексу України, враховуючи положення за-



 
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного… 

 

 229

конодавства ЄС, приєднання України до міжнародних конвенцій з 
митних питань та забезпечення їх імплементації у митному за-
конодавстві України.  

4. Розвиток та удосконалення функціональних підсистем 
Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та 
реалізація перспективних інформаційних технологій, які полягають 
у розробці та впровадженні нових автоматизованих підсистем, 
програмних продуктів та інформаційного забезпечення, удоскона-
лення технологій декларування товарів та транспортних засобів.  

Таким чином, реалізація зазначених заходів активізації ЗЕД 
підприємств має бути спрямована на розв’язання існуючих проб-
лем, серед яких: можливість втрат з причин заниження митної вар-
тості товарів, недостовірної класифікації товарів та визначення країн 
їх походження; ускладненість і значна тривалість процедур мит-
ного контролю та оформлення, а також інших видів державного 
контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України; 
недостатнє стимулювання підприємств до прозорого здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності та дотримання законодавства; інте-
лектуалізація митних правопорушень, необхідність активізації проти-
дії митним правопорушенням і контрабанді; неповна відповідність 
вітчизняної нормативно-правової бази з митних питань законо-
давству Євросоюзу.  

Від правильно організованої системи митного контролю і 
оформлення відповідної документації залежить чітка робота під-
приємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Як комп-
лекс заходів вжитих митними органами у зв’язку з переміщенням 
товарів підприємства через митний кордон, організація митного 
контролю і оформлення за сучасних умов розвитку ринкових від-
носин потребує покращання. 

Проблеми існують як у налагодженні організації митного 
оформлення товарів зі сторони підприємств, які здійснюють зов-
нішньоекономічну діяльність, так і у здійсненні митного контролю 
продукції органами, які покликані це робити. 

Організація митного контролю і митного оформлення пе-
редбачає вирішення питань, без яких ці операції не можуть бути 
здійснені, а саме: конкретних місць і часу перетину митного кор-
дону; місць і часу здійснення митного контролю і митного оформ-
лення; порядку повідомлення учасниками зовнішньоекономічної 
діяльності про наміри здійснити експортну або імпортну операцію; 
часу, місць і засобів доставки, обліку і пред’явлення товарів та транс-
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портних засобів і передачі митному органу документів на них; 
порядку взяття товарів і транспортних засобів під митний конт-
роль, розміщення їх на склад тимчасового зберігання тощо. 

На основі аналізу інтенсивності і характеру товаропотоків у 
місцях дислокації митного органу, видів і кількості використову-
ваного учасниками зовнішньоекономічної діяльності транспорту, а 
також наявних можливостей митного органу (кадрових, технічних 
тощо) у процесі організації митного контролю і митного оформ-
лення слід розробляти технологічні схеми їх здійснення. Для цього 
працівники митного органу мають розставлятися на робочі місця, 
між ними розподіляються конкретні функції, організується взаємо-
дія, вирішуються питання координації роботи і контролю за ходом 
здійснення митного контролю і митного оформлення, стимулю-
вання учасників цих процесів. 

Організація митного контролю і митного оформлення є до-
сить складним, багатогранним процесом. Його особливості зале-
жать від багатьох чинників. 

Одним із напрямів удосконалення системи зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств є організація митного контролю і 
розробка та запровадження в дію технологічних схем митного конт-
ролю та митного оформлення, які обов’язкові для виконання послі-
довності дій співробітників підрозділів митного органу під час здійс-
нення операцій митного контролю та митного оформлення. Техно-
логічна схема має регламентувати діяльність як одного, так і кіль-
кох підрозділів митного органу, а також взаємодію підрозділів мит-
ного органу з підрозділами інших контролюючих органів. 

Ще одним напрямом активізації ЗЕД та спрощення митного 
контролю є включення в цей процес всіх учасників зовнішньо-
економічної діяльності: підприємств, брокерів, митних перевізни-
ків, власників складів тимчасового зберігання і митних складів, чия 
особиста участь у здійсненні митних операцій покликана макси-
мально полегшити і прискорити проведення митного контролю, а 
також значно скоротити витрати часу. 

Блок-схема організації митного контролю відображає сис-
тему взаємодії служб митних органів та підприємств, що мають 
безпосереднє відношення до переміщення через митний кордон 
товарів та транспортних засобів (рис. 5.10 та 5.11). Наведені схеми 
слід розглядати лише як ключові напрями організації митного конт-
ролю. У свою чергу кожний з напрямів включає достатньо багато 
операцій, регламентованих відповідними нормативними документами. 
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Рис. 5.10. Блок-схема пропуску через митний кордон України товарів, 
що підлягають експортному контролю 

 
При ввезенні товарів, транспортних засобів машинобудів-

них підприємств послідовність операцій при здійсненні митного 
контролю змінюється, хоча це істотно не впливає на принципову 
схему організації митного контролю. Тривалість митного оформ-
лення товарів визначається кожною митницею окремо, залежно від 
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характеру товару, обсягу товарної партії, від того, чи підлягає той 
або інший товар перевірці інших контролюючих служб. 

 

 
Рис. 5.11. Блок-схема пропуску через митний кордон України товарів, 

що підлягають експортному контролю 
 
Декларування товарів, транспортних засобів та інших пред-

метів, а також предметів міжнародних, іноземних організацій, 
представництв здійснюється безпосередньо їхнім власником або на 
основі договору з іншими підприємствами, юридичними особами, 
які допущені митницею до декларування. 

Таким чином, підприємства, що здійснюють зовнішньо-
економічну діяльність і перевозять товари за кордон, зобов’язані: 
нести юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ван-
тажно-митній декларації; заявляти за затвердженою формою від-
повідно до прийнятих строків дані про товари, інші відомості, що 
необхідні для митного оформлення товарів; на вимогу митного ор-
гану пред’являти товари, транспортні засоби та інші предмети, що 
переміщуються через митний кордон України; надавати митному 
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органу України документи, що містять відомості, необхідні для 
здійснення митного контролю і митного оформлення; перевіряти 
дійсність документів, отриманих від власника вантажу; здійсню-
вати на вимогу митниці визначення кількості, розвантаження, за-
вантаження товарів, розкриття упаковки; правильно нараховувати і 
сплачувати митні платежі. 

 
 

5.3. Розробка заходів зменшення митних податків 
загального характеру для машинобудівних 

підприємств 

 
Оподаткування імпортних операцій обкладаються такими 

митними платежами як: ввізне мито, акцизний збір і податок на 
додану вартість. За допомогою використання таких важелів дер-
жава забезпечує регулювання ЗЕД (рис. 5.12). Найбільш важливим 
податком серед митних платежів є імпортне мито. 

 

 
Рис. 5.12. Важелі впливу на активність ЗЕД підприємств 
 
У зв’язку зі вступом України до СОТ ставки мита змі-

нились у бік їх зменшення, що вплинуло на структуру та динаміку 
імпорту, а також надходження до держбюджету. 

При зменшенні товарів збільшується обсяг імпортних то-
варів на внутрішньому ринку, наслідком цього може стати скоро-
чення обсягів виробництва продукції українськими підприємст-
вами, оскільки споживачі будуть орієнтуватись на дешеву імпортну 
продукцію. Важливим важелем впливу на активізацію ЗЕД є ак-
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цизний збір. 
Ще одним із важелів впливу на ЗЕД є ПДВ, саме цей по-

даток забезпечує найбільші надходження до бюджету. Його обсяг 
залежить від митної вартості товару, що часто призводить до її 
заниження. 

Вступ в СОТ – Україна використовує переважно адвалорні 
ставки → актуальним стає питання визначення митної вартості, що 
є базою оподаткування при використанні адвалорних ставок мита, 
акцизного збору та ПДВ. 

Елементами митної вартості є роялті та ліцензійні платежі. 
Зазвичай роялті становить біля 5 % від ціни проданих товарів. 

За що ж саме мають сплачуватися роялті та ліцензійні 
платежі, а також визначити правила, за якими можна встановити, 
коли роялті чи ліцензійні платежі стосуються товару? 

Застосувати митними органами рамкових стандартів для 
прискорення руху товарів у безпечному напрямі, які включають чо-
тири основних елементи: 

а) гармонізація інформаційних вимог; 
б) зобов’язання сторін у Рамкових стандартах; 
в) нормативне закріплення контролю підозрілих товарів; 
г) заохочення за дотримання угоди та економічна безпека 

ЗЕД підприємств. 
Вагомим елементом оподаткування імпортних операцій є  

митні пільги у вигляді звільнення від сплати обов’язкових митних 
платежів. Митні пільги є важелем для стимулювання імпорту, але 
за допомогою таких пільг бюджет не дораховується значних сум 
митних платежів. Для визначення оптимального рівня оподатку-
вання ЗЕД, як основного важеля активізації ЗЕД підприємств не-
обхідно: сконцентрувати увагу на підвищені значущості стиму-
люючої функції митних платежів; забезпечити оптимальний мит-
ний тариф, що ґрунтуватиметься на диференціації ставок, посилити 
контроль за визначенням митної вартості як бази нарахування мит-
них платежів і за використанням пільгового режиму оподаткування 
товарів при імпорті. 

Залежно від застосування певного методу митної оцінки 
товарів ціна на товар може бути збільшена на 20–50 %, а в окремих 
випадках і вдвічі. 

Справи, що стосуються заниження митної вартості, фальси-
фікації походження та неправильної класифікації товарів для цілей 
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тарифного і нетарифного регулювання за даним Всесвітньої митної 
організації займають 90–95 % від загального обсягу порушення 
митних правил. 

Структура ввізного митного тарифу за видами застосування 
ставок характеризується переважанням частки адвалорних ставок, 
яка впродовж 2001–2005 рр. становила 79,7 %, а на час вступу до 
СОТ зросла до 98,5 %. За цей період частка специфічних ставок 
зменшилась з 16,3 до 1,5 %, а комбінованих – з 4 до 0 %. 

Оцінити зміни вагомості тарифного захисту дозволяють 
середньозважені ставки, що формуються залежно від його струк-
тури і дорівнювали 7,02 % на початок 2009 р. 

Середньоарифметичні ставки ввізного мита в країнах ЄС, 
Китаї, Японії, США та Росії значно вищі за середньозважені, що 
може не лише характеризувати дієвість механізму тарифного ре-
гулювання, а також свідчити про уникнення оподаткування шляхом 
декларування товарів за невідповідним кодом. 

Важливим моментом тарифного регулювання є визначення 
митної вартості та визначення країни походження товарів. Похо-
дження товарів під час перетину митного кордону України може 
надати товару значні пільги. Через те до того важеля впливу необ-
хідно ставитись досить серйозно. Країна походження товару може 
бути підтверджена належним сертифікатом походження. Серти-
фікат походження – необов’язковий документ під час митного оформ-
лення, однак походження з певної країни може надати товару 
значні пільги в оподаткуванні під час перетину митного кордону 
України або тієї держави, з якою Україна підписала угоду про 
вільну торгівлю чи режим найбільшого сприяння. 

Залежно від умов торгівлі для підтвердження походження 
товару застосовуються різні форми сертифікатів, основні з яких: 
1) сертифікат походження СТ-1; 2) сертифікат походження форми 
“А”; 3) загальна форма сертифіката походження. 

Замість сертифіката під час ввезення до України товару з 
країн ЄС дозволяється подавати декларацію походження – заяву 
виробника або експортера на товаросупровідному документі (най-
частіше – на рахунку-фактурі (інвойсі). Декларація походження до-
зволяє оподаткувати товар за пільговою ставкою, але митний орган 
перевіряє декларацію про походження, звіряючи її дані з даними 
інших поданих з товаром сертифікатів відповідності, якості, пас-
портів, технічної документації (за наявності) тощо. 

Для митних органів наявність сертифіката походження – 
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ще не достатня підстава для застосування пільгової ставки мита в 
декларуванні товару і підтвердження походження з певної країни, 
оскільки на практиці виникають суперечливі ситуації щодо вста-
новлення ідентичності деяких граф сертифікатів і даних, заявлених 
у відповідних графах вантажної митної декларації (далі – ВМД). 

Головна проблема у підтвердженні країни походження, по-
в’язана насамперед із заповненням СТ-1, — критерій походження і 
код товару (на рівні перших чотирьох знаків), що зазначаються у 
гр. 9 СТ-1. Якщо у ній проставлена літера “Д”, ідеться про достат-
ньо перероблений у цій країні товар. В Україні код визначається за 
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (далі – УКТ ЗЕД), у решті країн СНД – за Товарною номенк-
латурою зовнішньоекономічної діяльності (далі – ТН ЗЕД), ведення 
якої забезпечують митні органи Росії. Різні версії Гармонізованої 
системи (далі – ГС), які лягли в основу цих номенклатур (УКТ ЗЕД 
спирається на ГС 1996 p., а ТН ЗЕД – на версію 2002 p.), нерідко при-
зводять до того, що той самий товар класифікується за різними кодами. 

Таким чином, поєднання критерію “Д” та коду товару в 
сертифікаті, відмінного від заявленого у ВМД, вимагає від митних 
органів затребування додаткових документів у Торгово-промисло-
вої палати, що видала цей сертифікат, для підтвердження того, чи 
дійсно товар був підданий достатній переробці в країні, яка заяв-
лена країною походження. Такими документами можуть бути акти 
експертизи, сировинні довідки, калькуляції собівартості продукції, 
рахунки-фактури, ВМД на імпорт сировини іноземного похо-
дження. Тому основним шляхом вирішення питання невідповід-
ності кодифікації товару за різними версіями ГС є адаптація УКТ 
ЗЕД до ТН ЗЕД, що дозволить класифікувати товар відповідно до 
ТН ЗЕД, доповнюючи його в необхідних випадках певними ха-
рактеристиками (розміри, моделі), потрібними для однозначного 
розуміння і сприйняття товару. 

Ціну слід вважати найважливішим елементом загальної по-
літики підприємства. Тому формуванню ефективної цінової по-
літики має приділятися значна увага фахівців підприємства. Але 
зараз для українських підприємств існує багато причин, які не 
дозволяють проводити гнучку політику ціноутворення. Серед них 
можна виділити такі: 

− недосконалість законодавства у багатьох сферах регулю-
вання діяльності підприємств; 

− відсутність нормального конкурентного середовища; 
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− високий ступінь монополізації ринку; 
− складність досконалого обліку витрат на підприємстві; 
− складність отримання інформації щодо стану ринкового 

середовища; 
− відсутність необхідної кількості спеціалістів у сфері мар-

кетингу. 
Застосування методу розрахунку всіх витрат, пов’язаних з 

виробництвом та реалізацією експортної продукції, а також ре-
зервів щодо зниження ціни на експортні товари дозволить макси-
мально відшкодувати витрати та підвищити ефективність експорт-
ної діяльності підприємства. 

При експорті продукції за інших рівних умов у порівнянні з 
продажем продукції на Україну підприємство має економію коштів 
у вигляді податкового кредиту. Цей кредит зменшує податкові зо-
бов’язання, що виникли у підприємства в зв’язку з іншою діяль-
ністю. Підприємства, які не мають можливості будувати свою ко-
мерційну стратегію на знижених цінах при продажу товарів на 
українському ринку, мають додатковий резерв для зменшення ціни 
на експортну продукцію. Цей резерв має умовний характер та за-
лежить від іншої діяльності підприємства, але у разі необхідності 
зниження цін він може бути використаний. 

Отже, для можна запропонувати таку схему складання 
собівартості продукції, коли крім прямих витрат враховуються і 
вказані вище накладні витрати. Їх можна відносити на собівартість 
продукції пропорційно заробітній платі, а витрати на збут, які 
належать до конкретного виду продукції, відносити прямо. До їх 
складу повинні увійти всі витрати, а саме: витрати на отримання 
оригіналу контракту, довідки про декларування валютних ціннос-
тей, кодової довідки торгово-промислової палати (ТПП), серти-
фікату походження товару, дозволів різних органів, збору за митне 
оформлення товарів, за виклик інспектора митниці для огляду то-
вару; витрати на пакувальні, транспортні та інформаційні послуги. 

Ці витрати на певну кількість товару можна підрахувати за 
наступною формулою: 

 

. ,збут мит оф сертиф дозв пакув транспВ В В х N B х N В В= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + +  (5.7) 
 
де офмитВ .  – витрати на митне оформлення партії товару, які 

включають плату за отримання кодової довідки у разі потреби К, 
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платежу за виклик інспектора І, збір за митне оформлення М; 
сертифВ – витрати на отримання сертифікатів походження та якості; 

дозвB – витрати на отримання необхідних дозволів; пакувВ – вар-

тість пакування з урахуванням кількості товарів у партії; транспВ – 
витрати на транспортування з урахуванням знижок за вагу від-
правки; N – кількість товарних партій. 

Таким чином, ціну на експортну продукцію можна підра-
хувати за формулою  

 

( )1 ,мат прац нарах енерг інш адм збутВ В В В В В хП В
Ц P

V
+ + + + + +⎛ ⎞

= ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.8) 

 

де матВ  – матеріальні витрати; працВ  – витрати на оплату 

праці; нарахВ  – нарахування на заробітну плату; енергВ  – витрати на 

енергію; іншВ  – інші напрями витрат; адмВ  – річний (місячний) 
обсяг адміністративних витрат; Р – норма; V – певна кількість 
товару, на базі якої розраховується ціна; П – питома вага витрат на 
заробітну плату на одиницю продукції у загальному річному (мі-
сячному) фонді заробітної праці (якщо накладні витрати відно-
сяться на собівартість продукції пропорційно заробітній платні). 
Вона розраховується як відношення витрат на оплату праці на 
одиницю продукції до загального фонду заробітної плати. 

Усі товари, які імпортуються в Україну, умовно можна по-
ділити на дві категорії: оподаткований; неоподаткований імпорт. 
При цьому неоподаткований імпорт – це товари, які ввозяться за 
міждержавними угодами, в різних митних режимах, як гуманітарна 
допомога, як іноземна інвестиція, за спецпрограмами тощо [4]. 

Можна припустити, що митна вартість однакових товарів, 
які згідно з митним тарифом підлягають оподаткуванню за адва-
лорними ставками, але ввозяться в Україну зі сплатою податків або 
тільки з їх умовним нарахуванням, відрізняється. Рівень цієї різниці 
може бути одним із критеріїв оцінки митної безпеки держави, 
ефективності роботи митних органів з обчислення митної вартості 
товарів та бути використаним як коефіцієнт коригування при об-
численні доходів державного бюджету [5]. 

Можна запропонувати наступну методику прогнозування 
надходжень податку на додану вартість. 

У прогнозних розрахунках надходжень податку на додану 
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вартість (далі податку) із ввезених на територію України товарів – 
надходжень можемо використати коефіцієнт врахування розрахун-
кової ціни імпортних товарів. Для розрахунку коефіцієнта враху-
вання розрахункової ціни імпортних товарів застосуємо окрему 
методику, яка базується на інформації бази даних електронних ко-
пій вантажних митних декларацій (далі – ЕК ВМД). 

Загальні положення методики визначення коефіцієнта вра-
хування розрахункової ціни імпортних товарів такі: 

1. Коефіцієнт врахування розрахункової ціни імпортних то-
варів для звітного періоду визначається за формулою: 

 

( ) / ( ) ,
tрц t вtК БО і БО і=

                            
(5.9) 

 

де t – індекс часового періоду (розрахунковий період); 
tіБО )(  – розрахункова база оподаткування податком; вtіБО )(  – база 

оподаткування податком, яка визначається за базою даних елект-
ронних копій вантажних митних декларацій для t періоду. 

2. Розрахункова база оподаткування податком обчислюється 
за наступною формулою: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ,t оп t оп t оп tБО і БО і М і А і= + +

              
(5.10) 

 
де tопіБО )( – розрахунковий обсяг імпорту товарів, що опо-

датковувався податком у грошовій формі у t періоді; tопіМ )(  – роз-
рахункова сума мита у t періоді з товарів, які оподатковувались 
податком; tопіА )(  – сума акцизного збору, фактично сплаченого у 
t-періоді з товарів, які оподатковувались податком. 

3. Розрахунковий обсяг імпорту товарів, що оподаткову-
вався ПДВ у грошовій формі у t періоді tопіБО )(  визначається як: 

 

1
( ) ( ) ( ) ,

п
оп t j t j on t

j
БО і МВР і V i

=
= ⋅∑

                  
(5.11) 

 
де п – кількість товарів (за кодами УКТ ЗЕД), що оподат-

ковувалися у t періоді; tj іМВР )(  – розрахункова ціна одиниці j-го 
виду товару (за кодом УКТ ЗЕД) у t-періоді, яка розраховується з 
використанням бази даних ЕК ВМД; tonj iV )(  – обсяг j-го виду то-
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вару (за кодом УКТ ЗЕД), що оподатковувався у t періоді. 
4. Розрахункова ціна одиниці товару (за кодом УКТ ЗЕД) у 

t періоді визначається за наступною формулою: 
 

( ) ( ) / ( ) ,j t і t on tМВР і МВ і V i=
                      

(5.12) 
 

де tі іМВ )(  – сума митних вартостей імпортованих товарів 
за одним кодом УКТ ЗЕД; toniV )(  – обсяг імпортованих товарів за 
одним кодом УКТ ЗЕД. 

5. Розрахункове мито у t-періоді визначається як: 
 

 1
( ) ( ) ( ) ( ) ,

п
on t j t j on t j on t

j
М і МВР і V i T i

=
= ⋅ ⋅∑

            
(5.13) 

 

де tonj iT )(  – розрахункова ставка мита j-го виду товару (за 
кодом УКТ ЗЕД), що оподатковувався у t періоді. 

Основними функціями Митного постаудиту слід вважати: 
1)  підтвердження достовірності фактурної вартості за допо-

могою використання довідкових цін, а також здійснення запитів на 
митницю країни експортера та на фірму, що виробляє цей товар; 

2)  перевірку правильності вибору методу визначення мит-
ної вартості товарів, порівнюючи інформацію, зазначену в товаро-
супровідних документах, з умовами застосування того чи іншого 
режиму; 

3)  підтвердження достовірності нарахування накладних ви-
трат (фрахт, страхування, експедиційні послуги) за допомогою фор-
мальної перевірки товаросупровідних документів і платіжних дору-
чень або зустрічної перевірки фірми, що надає послуги перевізника; 

4)  арифметичну формальну перевірку первинних докумен-
тів і регістрів бухобліку з метою підтвердження вартості, за якою 
оприбутковано товари; 

5)  здійснення перевірки платіжних доручень, звітності й 
балансу підприємства для підтвердження розрахунків з експор-
тером (за необхідності здійснюється запит до банківської установи, 
в якій відкрито валютний рахунок суб’єкта ЗЕД). 

Розробка та запровадження такого порядку проведення мит-
ного постаудиту визначення митної вартості імпортованих товарів 
має велике значення як для реалізації цілей, що стоять перед мит-
ними органами, так і для виконання актуальних завдань регулю-
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вання зовнішньоекономічної діяльності.  
Імпортні товари й витрати з їхнього придбання можуть бути 

відображені на рахунках бухгалтерського обліку залежно від облі-
кової політики підприємства й виду товару: 01, 12, 15, 16, 20, 21, 27, 28. 
Первісна вартість ввезених товарів, залежно від того, чи є товар 
основним засобом, чи належить до запасів, визначається до П(С)БО 7 
“Основні засоби” та П(С)БО 9 “Запаси” відповідно. 

Для підтвердження вартості угоди необхідно перевірити 
факт оплати іноземному постачальнику. Для цього запитуються: конт-
ракт, вантажні митні декларації, рахунки-фактури, товаротранс-
портні накладні, страхові поліси, рахунки транспортних органі-
зацій, виписки банку, головна книга, відповідні журнали-ордери. У 
випадку розбіжностей у даних слід з’ясувати причини. Факт здійс-
нення платежу за ввезений товар після встановлення дати платежу 
перевіряється за рахунками 30, 31, 63, дані яких звіряються з ви-
писками банку. У випадку виявлення даних перерахувань запиту-
ються первинні документи. 

Далі необхідно перевірити складові митної вартості, які не 
були включені до ціни товару, відповідно до ст. 267 МКУ. 

Для перевірки видатків на виплату брокерської винагороди, 
витрат з перевезення (транспортуванню), витрат на завантаження, 
розвантаження товарів до місця прибуття товарів на митну тери-
торію України, видатків на страхування, видатків на тару, контей-
нерів, видатків за використання об’єктів інтелектуальної власності 
виявляються відповідні комерційні документи. У бухобліку такі 
видатки відображаються залежно від прийнятої облікової політики 
й виду товару на рахунках: 15, 20, 21, 27, 28, 30, 31; кредит рахунка 
63, 65, 68. Факт нарахування нерезиденту роялті або ліцензійних 
платежів можна перевірити за кредитом рахунка 37. Розрахунки по 
сплаті роялті нерезиденту відображаються в графі 04.1 Декларації з 
податку на прибуток підприємства та у графі 2 Звіту про виплачені 
доходи, утримання та внесення до бюджету податку на прибуток 
нерезидентів. 

9. Таким чином, запитуються зазначені рахунки й дослі-
джуються на наявність перерахувань брокерам, агентам (посеред-
никам), виконавцям послуг, власникам прав об’єктів інтелектуаль-
ної власності та іншим. Якщо видатки мають місце й не зараховано 
до митної вартості, відповідно до ст. 267 МКУ, то вона визначена 
неправильно і її слід коригувати. 

Розробка митно-тарифних і нетарифних заходів зменшення 
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митних платежів є складовою дій, які забезпечують зовнішньо-
економічну діяльність підприємств, а виконання митних правил, 
порядків і процедур, у тому числі заходів реалізації забезпечення 
митної політики, справляння податків та зборів, належать до за-
ходів, які забезпечують вихід підприємств на зовнішні ринки та 
підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Механізмами реа-
лізації митної політики є митно-тарифні та нетарифні заходи регу-
лювання зовнішньої діяльності підприємства, яка визначає порядки 
і процедури, пов’язані з переміщенням їх товарів через митний 
кордон, їх митним контролем та оформленням, справлянням по-
датків і зборів. Важливим заходом має стати визначення критеріїв 
оцінки достовірності обчислення митної вартості продукції, яка пере-
возиться із-за кордону для ЗЕД підприємств машинобудування.  

Впровадження у митну справу міжнародних норм і правил 
дасть можливість перейти до застосування єдиних стандартів у 
галузі митної справи і вирішити питання, пов’язані з приєднанням 
до міжнародних конвенцій із гармонізації й спрощення митних 
процедур країн Євросоюзу. 

Одним із заходів удосконалення митно-тарифного регулю-
вання є встановлення ефективної ставки ввізного мита. В умовах 
зближення рівнів продуктивності праці, витрат виробництва 
внутрішніх і зовнішньоторговельних цін навіть порівняно невисокі 
ставки мита можуть захистити внутрішній ринок. Більш того, можна 
забезпечити певний рівень протекціоністського захисту ринку при 
невисокій номінальній ставці мита за умови диференціації ставок 
мита на готову продукцію, сировину та напівфабрикати, що вико-
ристовуються під час її виробництва. Чим більша різниця між цими 
ставками, тим вищим буде ефективний рівень тарифного захисту. 

На сучасному етапі розвитку ЄС мито виконує, насамперед, 
функцію захисту товаровиробників країн – учасниць Спільного 
ринку. Найпоширенішими формами мита є антидемпінгове та ком-
пенсаційне мито. Митно-тарифне регулювання ЗЕД повинно бути 
важелем забезпечення економічного зростання, збільшення конку-
рентоздатності вітчизняної продукції і розширення експортних 
можливостей підприємства. В цьому контексті слід вирішити два 
завдання: підтримати та захистити підприємства машинобудівної 
галузі від експансії іноземних товарів на період модернізації й 
реконструкції та забезпечити їх ділової та інвестиційної активності. 

Машинобудівні підприємства, які бажають здійснювати екс-
портні операції, повинні бути акредитовані як суб’єкти ЗЕД та 
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отримати облікову картку суб’єкта ЗЕД, взятого на облік у ван-
тажному відділі митниці. Ці підприємства повинні здійснювати 
оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та подавати 
достовірні дані за формами державної статистичної звітності в 
сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 

Напрямом удосконалення митно-тарифного регулювання є 
правильне кодування товарів. Українська класифікація товарів ба-
зується на Гармонізованій системі опису та кодуванні товарів. У 
цифровий код закладено основні дані про товар та його місце в то-
варній номенклатурі. Правильне визначення коду товару є дуже важ-
ливим, оскільки ставки мита можуть суттєво відрізнятися для різ-
них кодів. Також для різних товарів передбачається отримання від-
повідних дозволів. Спірні питання щодо правильного визначення 
коду треба передбачити на початковому етапі оформлення товарів. 
Підприємству бажано передчасно переглянути товарну номенкла-
туру, ставки мита та правильно закодувати товар, який призна-
чається для експорту. Якщо цього неможливо зробити однозначно, 
треба заздалегідь пройти експертизу у торгово-промисловій палаті. 

За торговельним показником сприяння доступу до ринку, 
який є інтегральним і включає показники тарифних та нетарифних 
бар’єрів і схильності до торгівлі, Україна посіла 39 місце серед 118 
країн світу, що включені до рейтингу. За окремим показником та-
рифних та нетарифних бар’єрів зовнішньоекономічній діяльності 
суб’єктом господарювання Україна зайняла 19-те місце, що харак-
теризує відкритість до ринку, тоді як Російська Федерація опи-
нилась на 99 місці, Китай – на 90 місці. Тобто, законодавчо прий-
няті тарифні і нетарифні збори, платежі та податки є спрощеними і 
не спричиняють особливого впливу на показник доступу до ринків 
збуту продукції підприємств. Однак, щодо іншого окремого по-
казника – схильності до торгівлі, Україна опинилась на 65 місці. Це 
говорить про те, що вітчизняним підприємствам слід провести ак-
тивну політику у зовнішньоекономічній діяльності, виходити на 
зовнішні ринки, пропонувати власну конкурентоспроможну продукцію. 

Удосконалення податкового регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності має бути спрямованим на стимулювання вітчиз-
няного товаровиробника до випуску конкурентоспроможної на зов-
нішньому ринку продукції. Оптимізація процедури відшкодування 
ПДВ експортерами має здійснюватися на основі утворення та 
використання єдиної державної бази даних зарубіжних підпри-
ємств-імпортерів, що повинно скоротити тривалість перевірки на 
наявність підстав до бюджетного відшкодування до 20 днів при 
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відсутності зауважень та до 40 днів при їх виникненні. 
Автором проведено аналіз показників діяльності трьох ма-

шинобудівних підприємств Хмельниччини, що здійснюють екс-
портні операції. Розраховані коефіцієнти кореляції показали, що під-
приємства зі значними обсягами реалізації продукції мають більші 
передумови до виробництва та реалізації продукції на експорт. 

На основі проведеного аналізу, запропоновано декілька аль-
тернативних шкал оподаткування прибутку промислових підпри-
ємств, відповідно до яких податкове навантаження залежить від 
обсягів реалізації продукції і таких показників як: обсяги експорту; 
частка ринку, зайнятого виробництвом; частка доданої вартості, 
створеної підприємством. 

Розроблені варіанти шкали оподаткування мають наступні 
межі: від 4 до 40 млн грн для середніх підприємств; від 40 до 
100 млн грн і від 100 млн грн і більше – для великих підприємств. 

Основними перевагами запропонованих підходів є реаліза-
ція додаткових можливостей акумуляції інвестиційних ресурсів за 
рахунок прибутку, дестимулювання оподаткування прибутків за кор-
доном (в офшорних зонах). 

Потребує удосконалення також законодавство про іннова-
ційну та інвестиційну діяльність підприємств, які отримують над-
ходження від іноземних інвесторів. Необхідне відновлення поло-
жень щодо надання машинобудівним підприємствам, що впрова-
джують інновації та інвестиції, податкових пільг.  

Для удосконалення системи та активізації зовнішньоеко-
номічної діяльності промислових підприємств слід створити  

Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС роз-
почалося в рамках переговорного процесу з 2008 р. В рамках трьох 
блоків – з торгівлі товарами, з питань заснування підприємств, 
інвестицій, руху капіталу т а платежів, а також з правил торгівлі 
відбувають переговори за 18 напрямами основними з яких, які сто-
суються ЗЕД машинобудівних підприємств, є: тарифна пропозиція, 
торгівля товарами, технічні бар’єри, інструменти торговельного 
захисту, сприяння торгівлі та співробітництво у митній сфері, за-
снування підприємств, інвестицій, руху капіталу та платежі, конку-
рентна політика (антимонопольні заходи, держана допомога), вре-
гулювання суперечок. 

Запровадження режиму вільної торгівлі між підприємст-
вами має відбуватися в рамках поглибленої зони вільної торгівлі у 
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форматі “ЗВТ”. 
Останнім часом у 2011 році відбулися міжраундові робочі 

консультації щодо створення зони вільної торгівлі. Відбулося 
18 раундів офіційних переговорів. Попередньо завершено узго-
дження положень дев’яти розділів, щодо решти – досягнуто прин-
ципових домовленостей, але триває робота з їх узгодження. 

Для машинобудування досягнуто домовленостей щодо лі-
бералізації торгівлі автомобілями, зокрема: 

− України поступово впродовж десяти років скасовує увізні 
мита; 

− запроваджується спеціальний захисний механізм, який перед-
бачає застосування захисних мит на рівні 10 %, що конкретно 
втілено в практику з початку 2012 р.; 

− загальний термін дії захисного механізму складає 15 років; 
− Україна поступово впродовж десяти років скасовує дію 

експортних мит; 
− впродовж п’яти наступних років відбуватиметься посту-

пове зниження ставки додаткового збору; 
− граничні обсяги машинобудівної продукції передбачають 

поступове впродовж десяти років збільшення на 5 % від почат-
кового обсягу; 

− лібералізація Україною доступу до ринку легкових авто-
мобілів. 

Метою створення зони вільної торгівлі між Україно та ЄС є 
формування спільного економічного простору України та ЄС у рам-
ках поступової економічної інтеграції до спільного Європейського 
ринку шляхом поетапної реалізації чотирьох свобод – вільного 
руху товарів, послуг капіталу та робочої сили. Для підприємств ма-
шинобудівного комплексу створення ЗВТ має сприяти поступовій 
лібералізації торгівлі цими товарами, покращення інвестиційного 
клімату (вкладання іноземного капіталу у машинобудівні підпри-
ємства), забезпечувати прозорість та передбачуваність регулювання 
внутрішнього ринку України згідно з європейськими та міжна-
родними стандартами, наближувати підприємства до корпоратив-
ного управління, захисту прав інтелектуальної власності. 

До основних принципів угоди про ЗВТ слід віднести: по-
будову Угоди про ЗВТ на принципах СОТ, поступове досягнення 
чотирьох свобод, відносна взаємність, мораторій на введення, но-
вих торговельних обмежень. 

Положення щодо створення зони вільної торгівлі мають 
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стати інтегрованою базовою частиною Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. До основних потенційних переваг для машино-
будівних підприємств від створення ЗВТ, ЄС слід віднести: ство-
рення гармонізованого правового поля для забезпечення ЗЕД під-
приємств шляхом наближення законодавства України для ЄС, сти-
мулювання розвитку конкуренції та обмеження монополізму, по-
кращення доступу продукції підприємств машинобудування на ри-
нок ЄС, збільшення обсягів інвестицій у розвиток підприємств ма-
шинобудування, підвищення ефективності використання трудового 
потенціалу та робочої сили; розширення номенклатури продукції; 
гармонізація митних процедур, які проходять машинобудівні під-
приємства та підвищення ефективності митно-тарифного регулю-
вання; зростання обсягів експортно-імпортних операцій, покра-
щення умов експорту продукції у зв’язку з отриманням цінового 
переваги за рахунок скасування увізного мита; переоснащення та 
модернізація підприємств машинобудування у зв’язку з відкритим 
доступом інвестицій, підвищення конкурентоспроможності продук-
ції машинобудування у зв’язку з впровадженням нових стандартів, 
покращення доступу до якісної техніки з метою оновлення основ-
них фондів підприємств, зношеність яких складає 60 %. 

До можливих ризиків машинобудівних підприємств у зв’язку 
зі створенням ЗВТ з ЄС слід віднести: необхідність залучення знач-
них фінансових ресурсів для забезпечення діяльності підприємства 
в нових умовах інтеграції; посилення конкурентного тиску на внут-
рішньому ринку; закриття ряду машинобудівних підприємств, які 
не витримують конкуренції і збанкрутують, витіснення з внутріш-
нього ринку, брак коштів та необхідність пошуку інвесторів з ме-
тою модернізації виробництва, необхідність переоснащення та зміни 
технологій виробництва, обмеженість можливостей для новоство-
рених машинобудівних підприємств. 

Основними умовами формування тарифних пропозицій ма-
ють стати: відповідність умовам угод про вільну торгівлю в рамках 
СОТ, а саме: повна лібералізація має охоплювати не менше 95 % 
тарифних ліній або обсяг товарообігу між сторонами; для решти 
5 % встановлюються інший режим відповідно до угод. 

До основних сучасних характеристик митного тарифу ЄС 
слід віднести: наявність великої кількості специфічних та комбі-
нованих ставок увізного мита, використання системи вхідних цін, 
максимальна ставка увізного мита (адвалорна) – 74,9 %, максималь-
ний адвалорний еквівалент специфічної ставки увізного мита. До 
переваг слід віднести наявність експортних субсидій, що для україн-
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ської сторони має негативні наслідки. 
За структурою митний тариф ЄС із 7437 тарифних ліній по 

промисловим товарах: специфічні ставки увізного мита застосо-
вують до 39 тарифних ліній, комбіновані – до 20 %, адвалорні – до 
7378, з яких зі ставкою 0 % до 2061 тарифних ліній, 0,01–10 % – до 
4842, 10,01–25 до 475 тарифних ліній, ≥25 % – до 0 тарифних ліній. 

Основними характеристиками митного тарифу України є те, 
що переважна більшість ставок увізного мита адвалорні, макси-
мальна ставка увізного мита (адвалорна) складає 50 %, максималь-
ний адвалорний еквівалент специфічної ставки увізного мита скла-
дає 445 %. 

За структурою митний тариф України для промислових то-
варів застосовує 8229 тарифних ліній, з яких специфічних ставок – 
0, адвалорних – 8229, з яких до 4540 тарифних ліній ставка ввізного 
мита складає 0,01–10 %, до 3285 – 0 %, до 404 – 10,01 %, до 0 та-
рифних ліній – ≥ 25 %. 

Тарифний захист України і ЄС на сьогодні є наступним 
(табл. 5.4): 

 
Таблиця 5.4 

Тарифний захист ЄС та України 

Кількість тарифних ліній  
(позицій) 

Діюча середня арифметична 
ставки увізного мита, % 
ЄС Україна 

Всього за митним тарифом (97 позицій) 7,6 5,0 
За промисловими тарифами  
(позиції 25–97) 3,9 3,7 

 
За структурою тарифні пропозиції ЄС та України мають 

наступний вигляд (табл. 5.5 та 5.6). 
 

Таблиця 5.5 
Структура тарифної пропозиції ЄС 

Кількість 
тарифних 
ліній 

Пропозиція щодо збільшення років 

0 3 5 7 
Вільна торгівля 
в рамках системи 

вхідних цін 

Часткова 
лібералі-
зація 

Тарифні 
квоти 

Всього за митним тарифом 
9699 8674 317 149 166 28 3 362 
Всього для промислових підприємств за промисловими товарами 
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7437 6827 276 149 162 0 0 23 
Таблиця 5.6 

Структура тарифної пропозиції України 
Кількість 

тарифних ліній 
Пропозиція щодо збільшення років 

0 1–3 5 7 Інші умови 
Всього за митним тарифом 

10693 7659 1778 528 341 387 
Всього для промислових підприємств за промисловими товарами  

8229 6796 1227 124 61 21 
 
Умови скасування експортних мит є наступні: 
− Україна поступово впродовж десяти років скасовує дію 

експортних мит у двосторонній торгівлі з ЄС; 
− за окремими товарах застосовується спеціальний захис-

ний механізм, який передбачає стягнення додаткового збору; за-
гальний термін дії захисного механізму складає 15 років; 

− починаючи з 11-го року після набуття угод чинності від-
буватиметься поступове, впродовж п’яти років, зниження ставки 
додаткового збору; 

− додатковий збір застосовується по відношенню до обсягу 
експорту до ЄС, який перевищує граничні обсяги, встановлені для 
кожного товару згідно з графіком; 

− граничні обсяги передбачають поступове, впродовж де-
сяти років, збільшення на 5 % від початкового обсягу; 

− починаючи з 16-го року після набуття угодою чинності 
додатковий збір не справлятиметься та захисний механізм не за-
стосовуватиметься. 

На сьогодні Україна застосовує до імпорту з ЄС звичайні 
тарифні ставки за режимом найбільшого сприяння. Вони колива-
ються від 0 до 24 %, а середня ставка по всіх галузях складає 6,8 %. 

Україна уклала угоди про вільну торгівлю, які охоплюють 
100 % імпорту та експорту з наступними країнами Співдружності 
незалежних держав: Азербайджаном, Вірменією, Бєларуссю, Гру-
зією, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Росією, Таджикистаном, 
Туркменістаном, Узбекистаном. ЄС застосовує до експорту з України 
власну генеральну систему преференцій, що передбачає або зни-
ження тарифів для експорту на ринок ЄС або скасування, що 
дозволить збільшити обсяги експорту з України. 

Заходи сприяння торгівлі мають бути спрямовані на спро-
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щення проходження товарів через кордон та передбачають спро-
щення процедур та документації забезпечення прозорості процесу, 
швидкого митного оформлення, узгоджених дій різних контролю-
ючих органів, адекватних процедур апеляції та правового захисту, 
ефективних митних систем та засобів забезпечення транзиту. В 
процесі переговорів стосовно угоди про вільну торгівлю вивча-
ються способи спрощення процедур та поліпшення ефективності на 
кордоні шляхом гармонізації митного законодавства та процедур, а 
також шляхом узгодження бажаних показників ефективності. 

У процесі вступу до СОТ України ухвалили законодавство, 
яке повністю відповідає митним правилам СОТ та пов’язаним 
процедурам, Україна ухвалила Митний кодекс та внесла зміни до 
закону “Про єдиний збір”, що сплачується на контрольно-про-
пускних пунктах та державному кордоні України з метою спро-
щення митних процедур та оптимізації процесу митного оформ-
лення. Тривалість оформлення одного вантажу складала 3,2 днів, а 
вартість у 2004 р. складала 156 дол. США. 

Експертне опитування серед машинобудівних підприємств 
виявило наступні перешкоди у сфері здійснення експортно-імпорт-
них операцій: часті “неофіційні платежі”, довільне тлумачення пра-
вил офіційними особами, часті зміни вимог, непослідовні та не-
чітко сформульовані митні правила, занадто тривале бюрократичне 
оформлення вантажів. 

Для подальшого здешевлення експортно-імпортних опера-
цій, які здійснюють машинобудівні підприємства у ЗЕД необхідно: 

− спрощувати процедури митного оформлення товарів 
(комп’ютеризація); 

− розробити єдиний адміністративний документ аналогіч-
ний, який використовується в ЄС; 

− забезпечити можливості сполучень між транзитними сис-
темами ЄС та Україною; 

− проводити обмін інформації серед експертів; 
− спрощувати вимоги та формальні процедури, пов’язані із 

митним оформленням товарів і підвищенням прозорості та ефек-
тивності митних операцій; 

− розробити процедури, які б дозволили збирати дані про 
експорт та імпорт у єдиному органі – зменшення обсягу, спро-
щення та стандартизація інформації у митних документах, та за-
безпечення застосування єдиного вхідного та вихідного документу 
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відповідно до міжнародних стандартів; 
− забезпечити координацію діяльності митних та контро-

люючих органів, щоб цей орган, що збирає інформацію, здійснював 
офіційний контроль у сфері експорту та імпорту; 

− комп’ютеризувати митні процедури та створити спільні 
стандарти; 

− застосовувати сучасні митні технології, включаючи управ-
ління ризиками, спрощені процедури імпортування та експорту-
вання товарів, контроль після їх реалізації та способи аудиторських 
перевірок машинобудівних підприємств. 

План дій Україна–ЄС чітко визначає заходи, які необхідно 
вжити в Україні, щоб продовжити наближення України до міжна-
родних регуляторних та адміністративних методів та методів ЄС, 
та підготуватися до участі України на внутрішньому ринку ЄС у 
визначених секторах промисловості, гармонізувати галузеве зако-
нодавство з технічними регламентами ЄС у пріоритетних галузях 
машинобудівної промисловості, зміцнити інституційну базу у сфері 
стандартизації, акредитації, оцінки відповідності, метрології та на-
гляду за ринком, шляхом інтегрування українських інституцій на-
скільки це можливо у європейській структурі. 

Впровадження процедур ЄС має супроводжуватися пого-
дженнями з машинобудівними підприємствами та підрахунками 
вигод, які на них очікують, або додаткових витрат; створенням 
апроксимації законодавства з питань відповідальності за браковані 
товари та загальної безпечності товарів; скороченням кількості 
товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації з боку третьої сто-
рони; збільшеннями інвестицій в модернізацію виробництва з ме-
тою забезпечення відповідності продукції машинобудування новим 
стандартам. 

Наслідки і перспективи ефективної системи пільг у сфері зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств неоднозначні. Оскільки 
з одного боку – позитивні зміни відбуваються у структурі зовніш-
ньоекономічних відносин, а з іншого – існує негативний вплив на 
економічну ситуацію в країні. Від системи існування пільгового ре-
жиму сплати митних податків втрачає наповненість бюджету країни. 

Формування системи митного оподаткування зовнішньо-
економічної діяльності машинобудівних підприємств має проводи-
тись, виходячи не лише з їх економічних інтересів, а й з ураху-
ванням загальнодержавних інтересів. Слід враховувати такі фак-
тори як: конкурентоспроможність продукції, ступінь дефіцитності 
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товарів, збереження та створення нових робочих місць, можливість 
залучення іноземних і стимулювання внутрішніх інвестицій та 
інновацій. 

Аналізуючи процес реформування імпортних тарифних 
ставок, необхідно зауважити, що імпортні тарифи, які вводяться з 
метою протекціонізму, як правило, зумовлюють виникнення ряду 
небажаних наслідків. По перше, тарифи на товари, стосовно яких 
заохочуються національні виробники, забезпечують високий рівень 
протекціонізму, внаслідок чого різко підвищується ціна для спо-
живача, що призводить до розширення корупції. По-друге, тарифи 
на товари, в яких зацікавлені певні впливові угруповання спожи-
вачів або потужні підприємства, низькі, що не сприяє створенню 
вітчизняних галузей з виробництва певного виду продукції. Як пра-
вило, тарифні ставки зростають у міру збільшення ступеня обробки 
товару. Це піднімає наявний рівень протекціонізму на наступних 
стадіях обробки вище номінального рівня, обумовленого ставками 
тарифів на готову продукцію, і одночасно зумовлює низький або 
від’ємний рівень протекціонізму для первинних стадій вироб-
ничого циклу. Крім цього, структура тарифів часто дуже ускладню-
ється внаслідок застосування спеціальних положень, які вводяться 
у відповідь на лобістський тиск. На жаль, в Україні вплив тарифної 
структури визначається нерідко звільненнями від сплати мита, а не 
формально закріпленими ставками. 

Важливим практичним заходом регулювання ЗЕД підпри-
ємств є те, що тарифна реформа повинна в результаті привести до 
порівняно уніфікованої структури мита із якомога низьким рівнем 
ставки. Іноді ця мета вступає в суперечність з іншими цілями. Там, 
де недоцільне зниження тарифних ставок, пріоритетним напрямом 
тарифної реформи може стати усунення звільнень від сплати мита і 
введення (або підвищення) податків на вітчизняні товари, захищені 
високими тарифами на конкуруючий імпорт. В результаті таких 
заходів вирішуються суперечності, які пов’язані із застосуванням 
митних тарифів, і забезпечуються додаткові надходження до держ-
бюджету. Введення податків дає змогу ще більше знизити тарифні 
ставки або, за необхідності, може сприяти проведенню структурних 
перетворень в економіці, виходячи зі стимулів, що змінилися у 
період трансформування економічної системи.  

Реформування структури митних тарифів і системи внут-
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рішнього оподаткування мають за можливість здійснюватись одно-
часно. Вважаємо, що цю систему варто розробити у такий спосіб, 
щоб оподатковувалося споживання товарів незалежно від того, віт-
чизняні вони чи імпортні, причому за однаково низькою ставкою. 
Це може бути податок на додану вартість або податок з обороту, 
який стягується при проходженні митниці або при відвантаженні з 
підприємства, з передбаченням деяких винятків для імпорту про-
міжної продукції її експорту. Запропонований варіант – менш ефек-
тивний, але кращий порівняно з використанням тільки системи ім-
портних тарифів – податок із роздрібного товарообігу. 

Крім того, слід вирішити питання доцільності розробки 
однакового рівня ставок. Різноманітність була б корисною з еко-
номічної точки зору, якби всі ставки вдалося б звести до рівня 
найнижчих. Безперечно, більш дискусійним є таке питання: коли 
високі ставки неможливо знизити, чи варто підвищувати низькі 
ставки на імпорт для досягнення уніфікованості. На нашу думку, 
відповідь залежить від того, чи будуть застосовуватись схеми 
тимчасового безмитного ввезення чи відшкодування мита стосовно 
експортних підприємств. Якщо такі застосування не будуть ви-
користовуватись, підвищення тарифів на виробничі ресурси віро-
гідно підсилить антиекспортну спрямованість, оскільки частина та-
ких ресурсів використовується експортерами. У такому випадку гра-
ничні чисті економічні вигоди від підвищення тарифів на ресурси 
повинні зіставлятися з граничними економічними витратами, пов’я-
заними зі зниженням стимулів до експортного виробництва. Опти-
мальність, на нашу думку, досягається тоді, коли граничні вигоди 
збігаються із граничними витратами, але не завжди це досягається 
завдяки уніфікації тарифних ставок, такий збіг можливий лише за 
наявності особливих умов. 

Вважаємо, що умова за гарантії доступу експортерів до без-
митних ресурсів, застосування рівномірності структури митних та-
рифів на проміжну і кінцеву продукцію є одним із ефективних ва-
ріантів регулювання імпорту. Коли увага зосереджена на мінімі-
зації втрат в ефективності виробництва при забезпеченні певного 
рівня протекціонізму або при досягненні наміченого рівня само-
забезпечення продукцією, яка заміщає імпорт, уніфікована струк-
тура тарифів на кінцеву продукцію є оптимальнішою. Хоча в тео-
ретичному аспекті детально розроблена структура різноманітних 
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митних тарифів порівняно з рівномірною, може виявитися більш 
ефективнішою. Слід зауважити, що побудова такої системи пла-
тежів від багатьох параметрів, які досить складно піддаються ви-
міру. Тому варіант уніфікованої системи нам видається більш опти-
мальним, особливо з точки зору адміністрування.  

Аналіз існуючої в Україні системи митних ставок свідчить, 
що досягнення уніфікації структури митних тарифів неможливе у 
короткостроковому періоді. Через те вона може розглядатися як 
довгострокова перспективна мета, якої можна досягти поетапно. 
Головним завданням першого етапу має стати скорочення розкиду 
існуючих ставок з одночасним зниженням їх середньозваженого чи 
середньоарифметичного рівня.  

Якщо реформами передбачається відшкодування імпорт-
ного мита, підвищення тарифів на виробничі ресурси не призведе 
до істотно негативного впливу на прибутковість експортного ви-
робництва. Якщо підвищення низьких тарифних ставок дозволить 
знизити занадто високі ставки, то й негативний вплив на загальний 
рівень протекціонізму буде відсутній, а отже, не буде існувати тиску 
на валютний курс у бік його подорожчання. За таких умов, на наш 
погляд, вірогідно, що більшу частку ресурсів, які надходять до ма-
шинобудування, яке захищене невисокими тарифами, буде отри-
мано із секторів, які захищені високими тарифами, і негативний 
вплив на потенційно придатні до експорту товари буде пом’якшено. 

По-друге, чим більша амплітуда тарифних ставок у почат-
ковій структурі, тим вища вірогідність того, що підвищення низь-
ких ставок на виробничі ресурси поліпшить характер розподілу 
ресурсів. Якщо тарифи на імпорт ресурсів близькі до нуля, у той 
час як тарифи на готову продукцію набагато вищі, а реформа не 
обумовлена необхідністю збільшення бюджетних надходжень (зни-
ження тарифів на готову продукцію супроводжується їхнім підви-
щенням на виробничі ресурси), спостерігається зростання добро-
буту навіть за відсутності відшкодування експортного мита.  

Отже, в умовах європейської інтеграції основною метою 
тарифної політики має бути скорочення розкиду ставок і зниження 
рівня протекціонізму. Цієї мети можна досягти з використанням 
методу “концертіна”, коли на кожному етапі реформування най-
вищі ставки знижуються до наступного за ними рівня, а нижні 
ставки тарифів залишаються незмінними. Інший варіант допускає 
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“радіальне” або пропорційне зниження, коли ставки всіх митних 
тарифів на кожному етапі знижуються пропорційно до вихідного 
рівня.  

Для усунення так званих технічних та адміністративних 
бар’єрів для машинобудівних підприємств слід здійснювати уні-
фікацію складових митно-тарифного регулювання, яка виявляється 
найбільш успішною у рамках європейської інтеграції. 

Окрім того, практика організації служби зовнішньоеконо-
мічної діяльності на досліджуваних підприємствах, а також кожної 
її складової залежить від масштабів діяльності та специфіки функ-
ціонування. Такі служби мають бути побудованими таким чином, 
що враховує специфічні ознаки діяльності підприємства на зовніш-
ньому ринку та об’єднує всіх співробітників, залучених до здійс-
нення та регулювання ЗЕД. Організація служби ЗЕД дозволяє за-
безпечити не тільки досягнення стратегічних цілей і тактичних 
завдань, що постають перед підприємством, а й контролювати їх 
своєчасність та економічну доцільність.  

Раціональність створення дирекції з маркетингу та ЗЕД на 
досліджуваних підприємствах знайде своє відображення в тому, що 
при її створенні мають бути враховані: 

– особливості виробничої діяльності підприємства; визначено 
характер і масштаби діяльності підприємства на зовнішньому ринку;  

– діяльність підприємства в цілому та  зовнішньоекономічної 
служби, зокрема, підпорядкована чинним нормативно-правовим до-
кументам; 

– чіткий розподіл та фіксування внутрішніми документами 
обов’язків співробітників підрозділу на всіх рівнях. 

На сьогодні ефективність роботи машинобудівної промис-
ловості значною мірою залежить від удосконалення виробництва. 
Таким чином, подальший розвиток і функціонування машинобу-
дівних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринку з огляду на специфіку підприємств обумовлюється  відпо-
відною зовнішньоекономічною стратегією.  

На процес формування стратегічного бачення і місії ВАТ 
“Темп”, ТОВ “Нейл” та ВАТ “Укрелектроапарат” впливає зовнішнє 
середовище  через економічне, політичне, соціальне, екологічне, 
наукове уявлення про розвиток суспільства, що склалися в країні. 
Завдання встановлення цілей полягає в трансформації стратегіч-
ного бачення зовнішньоекономічної діяльності зазначених підпри-
ємств Хмельниччини. Основними принципами розробки ефектив-
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ної системи ЗЕД названих підприємств у найближчій перспективі 
мають бути принципи: конкретності, вимірюваності, досяжності, 
однозначності, комплексності, системності, множинності, адаптив-
ності, координованості, ієрархічності, перспективності, послідовності.  

Кожне підприємство у своїй ЗЕД керується конкретними 
визначеними на встановлений термін стратегічними цілями, для 
реалізації яких це підприємство існує в середньо- і довгостроковій 
перспективі. Для розвитку стратегічних цілей будується весь про-
цес менеджменту на підприємстві. Підприємство визначає, якими 
ресурсами воно розпоряджається для досягнення своєї мети, чи 
достатньо матеріальних ресурсів у кількісному обсязі, за якістю, чи 
є фінансові можливості, чи достатня кваліфікація персоналу, чи від-
повідає вимогам досягнення мети наявний виробничий потенціал. 
Результати досягнення цілей мають задовольняти керівництво під-
приємства, його персонал, а також споживачів продукції, яку ви-
робляє підприємство. 

Як свідчать результати аналізу досягнення цілей щодо про-
сування продукції машинобудівних підприємств Хмельниччини на 
зовнішніх ринках, вони значною мірою пов’язані з модернізацією 
технологічних процесів. З цією метою за останні роки (2006–2010 рр.) 
у ВАТ “Темп”, ТОВ “Нейл” та ВАТ “Укрелектроапарат” було здійс-
нено ряд проектів щодо технічного переустаткування не тільки на 
основному виробництві, але і у допоміжних цехах.  

З метою сприяння зовнішньоекономічній діяльності фінан-
сово-економічні підрозділи мають удосконалювати систему обліку 
витрат та виявляти резерви зниження собівартості продукції, що 
надасть змогу варіювати ціновим діапазоном, відстежувати та за-
безпечувати надходження коштів на розрахунковий рахунок, здійс-
нювати контроль за взаєморозрахунками з контрагентами, забезпе-
чувати зменшення дебіторської заборгованості. 

Для підприємств важливо мати нормативну модель дерева 
цілей, побудовану на критеріях, що характеризують прогресивне 
співвідношення факторів виробництва, задіяних підприємством, 
щоб порівняти її з фактично досягнутими цільовими показниками і 
здійснити необхідні регулювання і корегування. Регулювання і 
корегування можуть передбачати: зміну перших цільових настанов, 
уточнення формулювань цілей, уточнення обсягів необхідних ре-
сурсів для їх досягнення, корегування часових параметрів, пов-
торне ранжування цілей за ступенем важливості через корегування 
критеріїв, що відбулися у результаті перерозподілу ресурсів у зв’язку 
зі зміною місця конкретної цілі в системі цілей, структури дерева 
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цілей за горизонталлю і вертикаллю тощо. 
5.4. Реалізація експортного потенціалу 

підприємства  
за умов запровадження інноваційної системи 

митно-тарифного контролю 
 

За умов розвитку інтеграційних процесів на машино-
будівних підприємствах збільшаться обсяги експортно-імпортних 
операцій. У цих умовах доцільне створення на підприємствах струк-
турних підрозділів ЗЕД. 

За умов поглиблення зовнішньої конкуренції ефективність 
управління підприємством залежить у більшій мірі від його здат-
ності адаптуватись до зовнішніх викликів та реагувати на необхід-
ність мінімізувати витрати, зменшуючи логістичні шляхи руху до 
споживача. Підприємствам слід більше уваги приділяти стратегіч-
ному аналізу як ринку аналогічних товарів, так і зовнішньому се-
редовищу. Від правильно поставленої мети – підвищення конку-
рентоспроможності продукції на основі мінімізації витрат – зале-
жить вихід підприємства на зовнішні ринки. Однак такі завдання ма-
ють ставитися не на тактичному, а на стратегічному рівні як аналізу 
зовнішнього ринку, так і власне зовнішньоекономічної діяльності 
та митно-тарифного регулювання відносин. 

До функцій стратегічного аналізу зовнішнього ринку від-
носяться: регулювання керівної системи з метою адаптації до мін-
ливих умов зовнішнього ринку і досягнення серйозних позицій на 
довгостроковий період; регулювання елементів митно-тарифної сис-
теми з метою мінімізації витрат; обґрунтування прийнятих управ-
лінських рішень щодо визначеного стратегічного напряму ЗЕД під-
приємства. 

Змістом управління ЗЕД підприємства на основі страте-
гічного аналізу зовнішнього ринку має бути наступне: опис най-
більш сприятливого сценарію, визначення управлінських рішень 
для нижніх рівнів функціонування підприємства. 

Як показує аналіз особливостей розробки стратегій ЗЕД 
вітчизняних підприємств і високорозвинутих країн, то стимулом 
розвитку такого виду діяльності для наших підприємств є ви-
живання, а для підприємств високо розвинутих країн є розширення 
діяльності. Конкурентні переваги вітчизняних підприємств досяга-
ються за рахунок мінімізації витрат, а для розвинутих країн – ди-
ференціацією різних видів діяльності. Цільовими ринками збуту про-
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дукції вітчизняних підприємств є ринки країн СНД і Азії, а під-
приємств розвинутих країн – таких самих розвинутих країн. 

Основними елементами сучасного стратегічного плану-
вання ЗЕД підприємств мають бути: цілі, інструменти, організа-
ційна структура, учасники процесу формування стратегії, інформа-
ційні зв’язки, методи досягнення стратегічних цілей. Для визна-
чення загроз і переваг виходу на зовнішні ринки підприємства ма-
ють керуватися набором певних критеріїв. 

Експортна ЗЕД передбачає знання підприємством рівня конку-
рентоспроможності продукції підприємств-конкурентів, власних мож-
ливостей, знання оцінки форм міжнародних операцій. 

Послідовність вибору напрямів експортно-імпортної діяль-
ності наступна: формування відділами ЗЕД та маркетингу можли-
вого переліку таких зовнішньоекономічних напрямів; визначення 
груп критеріїв оцінки(конкурентоспроможність, зниження витрат 
тощо); експертне обговорення і відкидання тих напрямів, які за ви-
значеними критеріями не пройшли; оцінка пріоритетності напрямів 
ЗЕД за методом аналізу ієрархій чи інших методів. 

До критеріїв, за якими може проходити оцінка напрямів 
активізації чи визначення зовнішньоекономічної діяльності слід від-
нести: зменшення витрат і збільшення прибутковості; спеціалізація 
діяльності на окремих видах продукції; диверсифікація вироб-
ництва з визначенням пріоритетного функціонування; підвищення 
поінформованості і наближення до споживача; закріплення за 
підприємством своїх споживачів; зменшення загроз і ризиків у 
діяльності, збільшення обсягів ринку і завоювання нових регіонів. 

До стратегічних заходів стимулювання ЗЕД підприємств 
слід віднести:  

а) ревізію законодавства України, що регулює ЗЕД; 
б) розробка та реалізація національної програми підвищення 

конкурентоспроможності продукції; 
в) розвиток комплексу конкурентоздатних виробництв; 
г) прискорення інформатизації економіки та зовнішньоеко-

номічних зв’язків; 
д) модернізація транспортного комплексу з реалізацією тран-

зитної функції; 
е) створення маркетингових і сервісних мереж на пріори-

тетних напрямах ЗЕД; 
є) збільшення закупівель за кордоном ліцензій на новітні 
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технології, “ноу-хау”; 
ж) впровадження міжнародних стандартів, вимог і процедур; 
з) участь у міжнародних у коопераційних проектах у пріо-

ритетних галузях економіки; 
і) вдосконалення фінансових механізмів регулювання діяль-

ності експертів; 
к) формування нового наукомісткого комплексу пріоритет-

ного розвитку окремих галузей. 
Отже, стратегічний аналіз зовнішнього ринку полягає у ви-

значенні кореляційних коефіцієнтів значимості різних груп показ-
ників, що характеризують зовнішній ринок. 

Як зазначалося раніше, зовнішній ринок характеризується 
загрозами і сприятливими можливостями в політичній, фінансово-
економічній, соціально-трудовій, техніко-технологічній, міжнародно-
конкурентній, екологічній, інституційно-законодавчій сферах функ-
ціонування міжнародного бізнесу. 

Одним із найважливіших питань, що потребують з’ясу-
вання при стратегічному аналізі зовнішнього ринку є визначення 
стадії активності підприємства, на якій знаходиться економіка 
країни. Співставлення отриманої інформації зі станом підприємства 
дозволить обрати найбільш ефективну стратегію, що враховує і 
потенційні можливості об’єкта управління. 

До загроз при здійсненні ЗЕД підприємств слід віднести: 
некваліфіковані фахівці та керівники, невірний вибір контрагентів, 
неспроможність вести справи з іноземними оптовиками, нездат-
ність активно використовувати ліцензійні угоди, небажання моди-
фікувати продукцію, недостатній вибір закордонних агентів і оп-
товиків, нездатність залучати посередників у сферу маркетингу. 

Стратегічний аналіз зовнішнього ринкового середовища 
розпочинається із мікроаналізу, при якому досліджуються загаль-
ний економічний стан сфери діяльності, політичне становище, со-
ціально-трудові відносини, демографічний стан, інституційно-за-
конодавче становище. В результаті прогнозуються попередні перс-
пективи. Після чого робиться загальний аналіз перспектив ведення 
бізнесу в цій галузі – можливість зростання ринку, наявність і до-
ступність інформації про стан ринку товарів, мита, необхідні пла-
тежі і намічаються можливі перспективи. Більш детальний стра-
тегічний аналіз передбачає дослідження можливостей зростання 
ринку аналогічних товарів, доступність маркетингової інформації, 
насиченість ринку, існуючі на даний товар податки і мита. В ре-
зультаті такого аналізу намічаються вірогідні перспективи і здійс-
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нюється оцінка можливих конкурентних переваг, визначаються 
цільові ринки товарів, що виготовляються. 

Основними експортними функціями персоналу при здійс-
ненні ЗЕД є стимулювання збуту, постійне дослідження ринку, 
здійснення платежів та інкасація надходжень, виконання кредитних 
досліджень, організація перевезення вантажів за кордон, підтримка 
персоналу, що займається збутом, розподілом і рекламою продукції. 

Завершальною стадією стратегічного аналізу зовнішнього 
ринку та здійснення ЗЕД підприємства є стратегічний контроль, 
який включає контроль стратегічних передумов і контроль стра-
тегічного управління. 

Адаптація підприємства до умов зовнішнього ринку перед-
бачає готовність його до сучасних тенденцій розвитку світового 
ринку товарів машинобудівної галузі. Стратегічний аналіз зовніш-
нього ринку має здійснюватись на основі аналізу вищезазначених 
сфер його функціонування та складових аналізу, до яких відно-
сяться фінансово-економічна, політична, техніко-технологічна, со-
ціально-трудова, демографічно-культурна, екологічна, нормативно-
законодавча, інституційно-регулятивна складові аналізу. Кожна з 
них характеризується певною кількістю показників. Математично 
це можна представити таким чином.  

Стратегічна оцінка зовнішнього ринку тієї чи іншої країни 
визначається: 

 

3 1 2 3 4

5 6 7 8  ,
рСО К ФЕ К П К ТТ К СТ

К ДК К Е К НЗ К ІР

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅        (5.14) 
 

де 1 8...К К – коефіцієнти значимості окремої складової в 
групі показників; ФЕ, П, ТТ, СТ, ДК, Е, НЗ, ІР – складові оцінки 
зовнішнього ринку, балів. 

Запропонована оцінка може проводитись на основі резуль-
татів опитувань керівників і спеціалістів. За результатами прогно-
зування стратегічної оцінки зовнішнього ринку будується песи-
містичний, розрахунковий (фактичний) та оптимістичний прогноз, 
в якому перший варіант отримує найменшу кількість балів, другий – 
середню величину і третій – найвищу оцінку. 

Стратегічний аналіз зовнішнього ринку дає можливість 
побудувати варіанти сценаріїв розвитку ЗЕД машинобудівних під-
приємств (рис. 5.13).  

Щодо використання його для досліджуваних, то результати 
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стратегічного аналізу зовнішнього ринку демонструють негативний 
вплив певних факторів на діяльність підприємств; рівень такого 
впливу неоднозначний. Для виживання досліджуваним підприємст-
вам необхідне проведення певних змін як у підвищені конку-
рентоспроможності продукції, так і підвищені адаптації до змін зов-
нішнього ринку в умовах поглиблення кризових явищ. 

 

 
Рис. 5.13. Стратегічна оцінка зовнішнього ринку  

за складовими груповими показниками 
 
Результати стратегічного аналізу зовнішнього ринку про-

дукції машинобудування вказують на те, що: 
1) ціни на продукцію машинобудування у зв’язку з неста-

більністю цін на сировину носять нестабільний характер; 
2) він є перенасиченим аналогічною продукцією, яка з а 

якістю перевищує якість вітчизняної продукції; 
3) відбувається перерозподіл сфер впливу і в результаті під-

приємства з менш конкурентною продукцією поглинаються більш 
конкурентними підприємствами; 

4) підприємства, які успішно функціонують використову-
ють “ноу-хау”, “трансфер-технології”; 
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5) використання висококваліфікованої робочої сили забезпе-
чене постійним підвищенням кваліфікації персоналу підприємств; 

6) митний тариф держав, чиї зовнішні ринки досліджува-
лись є важливим інструментом, оскільки його використання спрямо-
ване на підвищення конкурентних переваг національних суб’єктів ЗЕД; 

7) важлива роль у розвинених країнах відіграє управління еко-
номікою з метою стимулювання інноваційних процесів; 

8) митно-тарифне регулювання розглядається як чинник інно-
ваційного розвитку економіки; 

9) чим вищий рівень економічного розвитку країни, тим 
меншу роль відіграють в її митній політиці протекціональні та фі-
нансові заходи, що стимулює підприємства до активізації та ре-
зультативної діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. 

До заходів, які активізують ЗЕД машинобудівних підпри-
ємств слід віднести створення системи електронного маркетингу, 
яка включає чотири стадії (рис. 5.14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.14. Проектування системи електронного маркетингу  
на машинобудівному підприємстві 
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отримує можливість вдосконалити різні процеси за багатьма на-
прямами. У сфері комунікації підприємство може знизити витрати 
на закордонні відрядження та спілкування з іноземними контр-
агентами, завдяки оперативності і дешевизні засобів зв’язку, за-
снованих на Інтернет-технології. Розширюється доступ до інфор-
мації при проведені маркетингових досліджень. Маркетологи під-
приємства повинні реалізовувати можливість збирати необхідні 
дані на сайтах державних установ та громадських організацій ін-
ших країн, а також різних компаній, розташованих по всьому світу. 
Замість того щоб витрачати кошти на створення та підтримку за 
кордоном збутової інфраструктури, сучасній експортно-орієнтованій 
фірмі слід розглянути можливість використання власного сайту або 
електронного магазину в мережі Інтернет з метою здійснення рек-
ламних та збутових функцій. 

Електронні магазини є вигідними для закупівлі напівфаб-
рикатів для продукції машинобудівних підприємств. 

Ще одним із заходів активізації ЗЕД підприємств є стиму-
лювання до цієї діяльності не лише працівників підприємств – 
суб’єктів ЗЕД, але й персоналу митних органів. Як свідчать дослі-
дження в його зарплаті біля 70 % складають премії, які потрібно 
внести в основну заробітну плату; досить мала різниця за звання, 
що не стимулює прагнення до кар’єрного зростання. Низький рі-
вень заробітної плати породжує корупцію в митних органах. 

Активізація ЗЕД може відбуватися шляхом створення від-
ділів що займаються ЗЕД. Створення відділу ЗЕД на підприємстві 
виправдане при умові: 

– великої частки експорту в загальному обсязі; 
– здійснення зовнішньоторговельних операцій регулярності; 
– випуску продукції з високим рівнем конкурентоспроможності, 

бажано унікальної за своїми властивостями; 
– невисокого рівня конкуренції на відповідному сегменті 

світового ринку; 
– наявності необхідної чисельності фахівців із зовнішньо-

економічної діяльності. 
Якщо на підприємстві відсутня експортна служба, то воно 

буде нездатне конкурувати на сучасному ринку, навіть якщо рівень 
продукції відповідатиме національним і зовнішнім вимогам. В ре-
зультаті, співробітники не матимуть достатнього рівня досвіду і 
знань для поліпшення експортно-імпортних операцій та нарощу-
вання їх обсягу. Ефективне використання існуючих на підприємстві 
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ресурсів можна забезпечити, вдосконаливши організаційну струк-
туру управління. З цією метою було б доцільно в загальну орга-
нізаційну структуру внести зміни і ввести відділ зовнішньоеко-
номічних зв’язків. Це сприятиме стабілізації та нарощуванню об-
сягів експорту, поліпшенню організації та техніки міжнародних 
ділових операцій, налагодження співпраці з потенційними контр-
агентами на міжнародному рівні, постійному моніторингу світо-
вого ринку. 

Один із можливих варіантів структури відділу зовнішньо-
економічних зв’язків поданий на рис. 5.15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.15. Структура відділу зовнішньоекономічних зв’язків підприємства 
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Введення в організаційну структуру управління відділу УЗЕЗ 
буде сприяти кращому пристосуванню до ринкових умов та на-
рощуванню ЗЕД підприємства. Він дасть змогу більш детально ак-
цептувати свою увагу виключно на експортно-імпортних опера-
ціях, що в кінцевому результаті позитивно відобразиться на резуль-
татах всього підприємства. 

Отже, удосконалення організації структури управління до-
зволить підприємству збільшити обсяг експорту продукції на зов-
нішньому ринку, а значить і збільшити валовий дохід від реалізації. 
А це, в свою чергу, позитивно відіб’ється на загальному стані 
підприємства, сприяючи зростанню рентабельності виробничих 
процесів, підвищенню заробітної плати, покращенню умов праці 
персоналу тощо. Всіляка підтримка експорту підприємств повинна 
передбачати більш активне та чітке застосування найважливіших 
економічних, правових і адміністративних важелів, спрямованих на 
пріоритетний розвиток зовнішньоекономічної сфери. Вона повинна 
бути чітко продуманою у всіх сферах свого застосування. Ефек-
тивність державної підтримки експортерів у сучасних умовах гос-
подарювання, безумовно сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
Вихід на світовий ринок можливий за умов якісної продукції, яка б 
відповідала світовим стандартам. Заходи з підтримки експорту 
суб’єктів ЗЕД подано у таблиці 5.7. 

 
Таблиця 5.7 

Заходи з підтримки експорту  
машинобудівних підприємств-суб’єктів ЗЕД 

Сфера 
застосування Захід 

Валютна 
політика 

Стабілізація курсу гривні, зменшення валютних ризиків, 
пов’язаних з її нестабільністю 

Кредитна 
політика 

– створення на добровільних засадах за рахунок коштів 
підприємств у галузевих міністерствах Фондів підтримки 
експортного виробництва та цільових запозичень; 
– введення пільгового кредитування виробництв, орієн-
тованих на експорт наукомісткої та високотехнологіч-
ної продукції за рахунок покриття бюджетними кош-
тами різниці між повною та пільговими ставками 

Страхова 
політика 

Формування страхового фонду для покриття можливих 
збитків, які виникають у зв’язку з появою непередба-
чених ситуацій, надання державних гарантій щодо кре-
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дитів на участь у міжнародних тендерах; сприяння стра-
хуванню операцій з освоєння зовнішніх ринків 

Продовження таблиці 5.7 
Сфера 

застосування Захід 

Податкова 
політика 

– запровадження механізму, згідно з яким експортери 
не сплачуватимуть податок з прибутку на приріст екс-
портної продукції, забезпечення гарантованого, своє-
часного та повного повернення ПДВ у разі експорту 
продукції; 
– підтримка виробників-експортерів наукоємної і високо-
технологічної продукції шляхом врахування прибутку, 
що буде одержаний ними при експорті цієї продукції, у 
валовому прибутку при розрахунку податку на при-
буток лише після закінчення року; 
– звільнення експортерів від сплати податку на рекламу 
в експортних товарів 

Митна 
політика 

– проведення митної тарифної політики, яка базувати-
меться на зваженій системі тарифів 

 
На досліджуваних машинобудівних підприємствах доцільно 

створити у структурі відділ з митного оформлення з метою відмови 
від послуг брокерів, оплата яких становить в середньому 28,56 % 
(139,47 тис. грн) від митних витрат підприємства. Збільшення роз-
міру брокерських комісійних з 73,72 тис. грн до 181,21 тис. грн 
означає, що темпи приросту брокерських послуг у 145,81% пере-
вищують темпи приросту: митних витрат (142,22%), собівартості екс-
порту (92,36 %), реального (82,34 %) та загального обсягу експорту 
(141,87 %). Витрати в цьому випадку досягли певної критичної 
точки, після якої збільшення обсягу продаж продукції за кордон 
означатиме додаткове збільшення витрат на оплату послуг бро-
керів. Досягнення ефекту зниження витрат за рахунок великого 
масштабу виробництва можливе лише за рахунок перенесення да-
них витрат в категорію “внутрішніх”. 

Висока складність і трудомісткість ведення митної доку-
ментації вимагає праці щонайменше трьох осіб (табл. 5.8, 5.9). За-
ступник керівника підприємства з митного оформлення (начальник 
відділу) виконує обов’язки представника директора підприємства 
при митниці, особисто присутній на митному догляді, підписує та 
завіряє всю документацію для митниці, забезпечує всім необхідним 
працівників відділу та координує роботу відділу з іншими відді-
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лами підприємства, перевізниками та замовниками. Декларант ви-
конує функції “особистого митного брокера” підприємства. Він 
оформляє митні та товаро-супровідні документи, розробляє графік 
декларування поставок, розробляє стратегії логістики, надає кон-
сультації з митного законодавства та слідкує за його змінами. 

 
Таблиця 5.8 

Річні витрати на оплату праці персоналу  
відділу митного оформлення машинобудівного підприємства 

Посада Чисельність, 
чол. 

Заробітна плата на рік, грн 
мінімальна максимальна середня 

Заступник керівника 
підприємства  

з митного оформлення 
(начальник відділу) 1 14400,00 19200,00 16800,00 

Декларант 1 9600,00 13200,00 11400,00 
Агент з митного  
оформлення 1 4200,00 7200,00 5700,00 

Разом 3 28200,00 39600,00 33900,00 
 
Великий обсяг робіт, виконуваний декларантом встанов-

лює мінімальну межу заробітної плати у розмірі 800 грн на місяць. 
Максимально вона може зрости до 1100 грн залежно від обсягів 
поставок. Начальник відділу та декларант повинні мати вищу освіту та 
досвід роботи за напрямом від одного року.  

Обов’язки агента з митного оформлення не вимагають пев-
ної освіти, або досвіду роботи. Його завдання – збирати необхідну 
інформацію, виконувати функції митного кур’єра, бути асистентом 
начальника відділу та декларанта і виконувати їх накази та роз-
порядження. Заробітна плата агента встановлюється у межах від 
350 до 600 грн на місяць залежно від обсягу виконаних робіт. 

Відділу митного оформлення надається окреме примі-
щення, в якому проводяться ремонтні роботи (від 1,50 тис. грн до 
2,34 тис. грн) задля забезпечення нормальних робочих умов. При-
міщення забезпечується всім необхідним для роботи обладнанням 
(табл. 3.3): меблями (від 3,21 тис. грн до 3,51 тис. грн), комуні-
каціями (телефоном, факсом, Інтернетом на загальну суму від 
0,67 тис. грн до 0,75 тис. грн), двома комп’ютерами, лазерним і мат-
ричним принтерами, ксерокопіювальним апаратом, дрібним інвен-
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тарем, та первинним запасом канцелярських і витратних матерів 
(від 0,20 тис. грн до 0,30 тис. грн).  

Таблиця 5.9 
Витрати підприємства на створення власного відділу митного оформлення  

Стаття витрат Вартість, грн 
мінімальна максимальна середня 

Ремонт приміщення 1500,00 2340,00 1920,00 
Підведення комунікацій 673,00 745,00 709,00 
Меблі 3210,00 3510,00 3360,00 
Комп’ютери та оргтехніка 10000,00 13000,00 11500,00 
Програмне забезпечення 2200,00 3000,00 2600,00 
Витратні та канцелярські матеріали 200,00 300,00 250,00 
Інше 250,00 300,00 275,00 

Разом 18033,00 23195,00 20614,00 
 

Головну увагу потрібно приділити якісним комп’ютерам та 
офісній техніці, в першу чергу потужному ксероксу: кожен доку-
мент, що подається на митне оформлення, повинен мати по одній 
ксерокопії для кожного відділу (мінімум 5), витрати на які в сумі 
повинні становити від 10 до 13 тис. грн. Згідно з вимогами Дер-
жавної митної служби України вантажно-митні декларації та то-
варо-супровідні документи повинні бути набрані у спеціальних 
програмах та роздруковані комп’ютерним способом, а до ван-
тажно-митних декларацій додається обов’язково електронна версія 
встановленого формату. Ця вимога коштує для підприємства від 
2,20 до 3,00 тис грн залежно від обраного ним програмного пакета 
(MD-Ofice, QD-Pro чи PST Broker). Пакети документів, що не від-
повідають даним вимогам до оформлення не приймаються. 

Таким чином, економія на витратах відділу митного оформ-
лення може призвести до раптового закінчення витратних мате-
ріалів, поламки офісного обладнання, та (або) збою у програмному 
забезпеченні, що у кінцевому результаті може призвести до зу-
пинки процесу декларування і як наслідок – до зростання розміру 
непередбачуваних витрат не скільки з ремонту та налагодження 
техніки, скільки з оплати простою виробництва. Таким чином для 
нормальної роботи новоствореного відділу з митного оформлення 
потрібно вкласти максимально 20614,00 грн. Ця цифра є приблиз-
ною і може бути знижена до 18033,00 грн. Економію на витратах зі 
створення відділу митного оформлення можна здійснити за раху-
нок їх диверсифікації: зменшення менш вагомих (ремонт примі-
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щення, канцелярські матеріали тощо) та збільшення більш важли-
вих: потужні комп’ютери, ксерокс і надійне програмне забезпечення. 

Джерелом коштів на відкриття складу тимчасового збері-
гання може слугувати банківський кредит під 11 % річних наданий 
на умовах рівномірного повернення та сплати відсотків строком на 
три роки. Враховуючи це, можливо розрахувати на наступні три 
роки щорічні витрати на утримання відділу з митного оформлення 
(табл. 5.10), які окрім сплати кредиту (від 6,01 тис. грн до 7,73 тис. грн) 
та відсотків за нього (від 1,32 тис. грн до 1,70 тис. грн) складаються 
ще з оплати праці службовців (від 28,20 тис. грн до 29,60 тис. грн) і 
таких поточних витрат, як зв’язок (від 10,80 тис. грн до 16,80 тис. грн), 
витратні матеріали (від 2,40 тис. грн до 3,60 тис. грн) підтримка 
програмного забезпечення (від 1,50 тис. грн до 2,60 тис. грн) та утри-
мання офісної техніки (від 0,60 тис. грн до 0,80 тис. грн), примі-
щення і меблів (від 3,60 тис. грн до 4,80 тис. грн). 

 
Таблиця 5.10 

Прогнозовані щорічні витрати підприємства  
на утримання відділу митного оформлення  

Стаття витрат Вартість, тис. грн 
мінімальна максимальна середня 

Заробітна плата працівників 28,20 39,60 33,90 
Зв’язок та Інтернет 10,80 16,80 13,80 
Транспортні витрати 4,50 6,00 5,25 
Витратні та канцелярські матеріали 2,40 3,60 3,00 
Ремонт та профілактика  
комп’ютерів і оргтехніки 0,60 0,80 0,70 
Підтримка програмного забезпечення 1,50 2,60 2,05 
Повернення кредиту 6,01 7,73 6,87 
Відсотки за кредит 1,32 1,70 1,51 
Професійна періодика 1,20 1,80 1,50 
Обслуговування приміщення  
та комунальні послуги 3,60 4,80 4,20 
Інше 1,60 2,10 1,85 

Разом 61,73 87,53 74,63 
 
Окремо слід виділити транспортні витрати в розмірі від 

4,50 тис. грн до 6,00 тис. грн, пов’язані з оперативною доставкою 
документів до вантажного відділу митниці, митних інспекторів на 
територію підприємства та назад, якщо зоною митного контролю 
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виступає територія підприємства, та оперативним проходженням 
дозвільної системи.  

Часті зміни у митному законодавстві та тарифних ставках 
унеможливлюють роботу декларанта без постійного спостереження 
за змінами в них. Це створює постійну потребу у професійній періо-
диці – від 1,20 тис. грн до 1,50 тис. грн. 

Користуючись даними таблиці можна розрахувати зміну 
розміру витрат на оформлення митних документів (∆В), викликану 
переходом на митне декларування “власними силами” шляхом спів-
ставлення середньорічних витрат на оплату послуг митних брокерів 
B  та середньорічних витрат на утримання відділу митного оформ-
лення DD : 

0 1 ... 74,63

73,72 163,48 181,21        64,84.
3

tB B BB DD B DD
t

+ + +
Δ = − = − = −

+ +
− = −

          (5.15) 

 

Визначимо, на скільки відсотків змінились витрати на оформ-
лення митних документів: 

 

64,84% 100 % 100 % 46,49 %.
139,47

BB
B
Δ −

Δ = ⋅ = ⋅ = −
    

(5.16) 

 

Оскільки між розміром витрат на оформлення митних до-
кументів (брокерські, В) і загальними витратами на митне оформ-
лення (СС) існує проста прямопропорційна арифметична залеж-
ність (див. формулу (3.5)), то зміна загальних митних витрат дорів-
нює зміні витрат на оформлення митних документів: 

 

ACCPSWBCSEVATDCC +++++++= ;          (5.17) 
 

ACCPSWDDCSEVATDCC DD +++++++= ;      (5.18) 
 

    BDDCCCCCC DDB −=−=Δ ;                       (5.19) 
 

84,64−=Δ BCC  тис. грн. 
 

Відповідно зміна у відсотках становить: 
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64,84% 100 % 100 % 13,25 %
489,41

B
B

CCCC
CC

Δ −
Δ = ⋅ = ⋅ = − .     (5.20) 

Алгоритм розрахунку зміни середньорічної собівартості екс-
порту Се відповідає знаходженню зміни середніх щорічних митних 
витрат підприємства (СС): 

 

ACCCQITRPLCe +++++++= ;                 (5.21) 
 

ACCCQITRPLC DDCCe +++++++= ;              (5.22) 
 

BDDCCCCCCC DDeCCeCCe −=−=−=Δ ;             (5.23) 

84,64−=Δ CCeC  тис. грн. 
 

Величина зміни середньорічної собівартості експорту у від-
носному значенні дорівнює: 

 

64,84% 100 % 100 % 5,77 %
1123,71

e CC
e CC

e

C
C

C
Δ −

Δ = ⋅ = ⋅ = − . (5.24) 

 

Вплив зміни витрат на оформлення митних документів (бро-
керські В) на зміну середньорічного розміру ефекту експорту Eе в 
абсолютному значенні вираховується наступним чином: 

 

eee CVE −= ;                                     (5.25) 
 

CCeeCe CVE
e

−= ;                                (5.26) 
 

DBCCCCCCEEE DDCCeeeCeCe ee
−=−=−=−=Δ ;    (5.27) 

84,64=Δ
eCeE ; 

у відносному: 
 

%.47,198%100
67,32
84,64%100% =⋅=⋅

Δ
=Δ

e

Ce
Ce E

E
E e

e
   

(5.28) 

 

Визначення впливу зміни витрат на оформлення митних до-
кументів (брокерські, В) на зміну середньорічного розміру ефектив-
ності експорту (EЕе) розраховується складніше, оскільки між цими 



 
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного… 

 

 271

двома показниками існує дивізійна залежність (див. формулу 5.29): 
Спочатку знаходимо середньорічний розмір ефективності 

експорту: 
0 1 ... 0,077 0,011 0,021 0,036.

3

t
e e e

e
EE EE EE

EE
t

+ + + + +
= = =  (5.29) 

 

Потім визначаємо значення ефективності після впливу на 
неї зміни витрат на оформлення митних документів: 

 

32,67 64,84 0,092.
1123,67 64,84e DDEE +

= =
−

                (5.30) 
 

Далі знаходимо абсолютне значення різниці зміни ефек-
тивності експорту: 

 

0,092 0,036 0,056.e e eDD DDEE EE EEΔ = − = − =      (5.31) 
 

Під кінець розраховуємо відносне значення різниці зміни 
ефективності експорту: 

 

0,056% 100 % 100 % 155,56 %.
0,036

e DD
e DD

e

EE
EE

EE
Δ

Δ = ⋅ = ⋅ = (5.32)
  

Таким чином, створення на досліджуваних підприємствах 
власного відділу митного оформлення дозволить зекономити у се-
редньому по 64,84 тис. грн на рік протягом наступних трьох років, 
тобто знизити на 46,49 % витрати на митну брокерську діяльність, 
на 13,25 % – митні витрати, на 5,77 % – собівартість експорту і, як 
наслідок, підвищити його ефект на 198,47 % та ефективність на 
155,56 % – з 0,036 до 0,092. 

У рамках кредиту, взятого на створення відділу митного 
оформлення варто запросити на тих же самих умовах повернення 
ще додатково 41,00 тис. грн для відкриття власного складу тим-
часового зберігання. Зазначена цифра є приблизною і базується на 
середніх витратах, які понесе підприємство (табл. 5.11). Головною 
вимогою Державної митної служби України до відкриття складу тим-
часового зберігання є наявність окремого приміщення з високим 
ступенем захисту, яке буде використовуватись виключно для збе-
рігання підмитних товарів, що декларуються і з тієї або іншої при-
чини не можуть тимчасово пройти митний контроль.  

Підприємство зобов’язане створити та підтримувати умови 
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зберігання, які забезпечать цілісність, непошкодженість сировини 
(товарів), що зберігаються на складі, та доступ до неї виключно для 
представників митної служби та завідуючого митним складом. Пе-
рераховані вимоги створюють значні витрати на переобладнання 
приміщення під склад тимчасового зберігання та встановлення у 
ньому засобів сигналізації та охорони: від 17,00 тис. грн до 
20,00 тис. грн та від 12,00 тис. грн до 15 тис. грн відповідно. Окре-
мою вимогою є створення посади завідуючого складом тимчасо-
вого зберігання – матеріально-відповідальної особи, яка має ви-
ключне право доступу до складу та веде облік розміщених на ньому 
товарів (сировини). Витрати з її створення складаються тільки з 
однієї місячної заробітної плати розмірі від 500 грн до 700 грн, 
оскільки на цю посаду може бути признаний за сумісництвом де-
кларант або начальник митного оформлення підприємства.  

 

Таблиця 5.11 
Витрати підприємства на відкриття власного складу  

тимчасового зберігання 

Стаття витрат Вартість, грн 
мінімальна максимальна середня 

Переобладнання приміщення 17000,00 23000,00 20000,00 
Засоби сигналізації та охорони 12000,00 18000,00 15000,00 
Ліцензія 4900,00 5100,00 5000,00 
Створення посади завідуючого 
складом тимчасового зберігання 500,00 700,00 600,00 
Інше 300,00 500,00 400,00 

Разом 34700,00 47300,00 41000,00 
 

Після реалізації зазначених заходів підприємство зверта-
ється до митниці з заявою для отримання ліцензії на відкриття 
власного складу тимчасового зберігання, вартість якої становить 
1000,00 дол. США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату 
отримання ліцензії. Строк дії ліцензії – один рік. 

Прогнозування витрат ВАТ “Темп” на утримання складу тим-
часового зберігання протягом наступних трьох років (табл. 5.12) 
показало, що їх щорічний розмір коливатиметься приблизно від 
36,01 тис. грн до 49,84 тис. грн. Найбільш вагомим елементом ви-
трат є рівномірне повернення кредиту у розмірі від 11,57 тис. грн 
до 15,77 тис. грн та одночасної сплати відсотків по кредиту: від 
2,54 тис. грн до 3,47 тис. грн. Другим фактором формування витрат 
на утримання складу є оплата праці завідуючого складом тимча-
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сового зберігання в сумі 500–700 грн на місяць. Витрати на розван-
таження, перевантаження і завантаження не враховуються, оскільки 
ці операції здійснюються штатними вантажниками та вантажним 
обладнанням. Від 4,80 тис. грн до 7,50 тис. грн потрібно витрачати 
на охорону приміщення (абонентська плата за використання мережі 
сигналізації і фізична охорона, щоправда охорону складу можуть 
здійснювати шатні охоронці за сумісництвом) та ще від однієї до 
двох тисяч гривень – на ремонт й профілактику систем сигналізації 
і засобів охорони (замків, решіток, дверей, засувів, пломбіру тощо). 

Від 3,60 тис. грн до 5,80 тис. грн мають поглинути витрати 
з оплати комунальних послуг та підтримки приміщення складу в 
стані, який би не зашкоджував цілісності та непошкодженості то-
варів/сировини. Всі перераховані заходи є необхідною умовою для 
переоформлення ліцензії Держаної митної служби України на діяль-
ність складу тимчасового зберігання. Продовження дії цієї ліцензії 
коштує для підприємства 1000 дол. США у гривневому еквіваленті 
по курсу НБУ на дату отримання ліцензії. 

 
Таблиця 5.12 

Прогнозовані на три наступних роки щорічні витрати  
підприємства на утримання складу тимчасового зберігання 

Стаття витрат Вартість, тис. грн 
мінімальна максимальна середня 

Заробітна плата завідуючого складом 6,00 8,40 7,20 
Поновлення ліцензії 4,90 5,10 5,00 
Обслуговування приміщення  
та комунальні послуги  3,60 5,80 4,70 
Охорона приміщення 4,80 7,50 6,15 
Ремонт та профілактика  
засобів сигналізації та охорони  1,00 2,00 1,50 
Повернення кредиту 11,57 15,77 13,67 
Відсотки за кредит 2,54 3,47 3,01 
Інше 1,60 1,80 1,70 

Разом 36,01 49,84 42,93 
 

Прогнозована середньорічна вартість утримання складу тим-
часового зберігання (див. табл. 5.10.) дає можливість підрахувати 
економічний ефект від відкриття цього складу. Він полягатиме у 
зміні суми митних витрат FWCCΔ , як різниці між середньоріч-
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ними витратами на оплату перебування на “чужому” складі тим-
часового зберігання W  та прогнозованими середньорічними витра-
тами на утримання власного складу FW : 

0 1 ...       

67,55 172,60 203,1642,93 104,84 тис. грн.
3

t
FW

W W WW FW W FW
t

+ + +
Δ = − = − =

+ +
= − = −

 

 

Цей економічний ефект можна виразити у відносному зна-
ченні – на скільки відсотків змінились витрати на склад тимчасо-
вого зберігання: 

104,84% 100 % 100 % 70,95 %.
147,77

FW
FW

CC
W

W
Δ −

Δ = ⋅ = ⋅ = −  
 

Існування простої прямопропорційної адитивної залежності 
між розміром витрат на склад тимчасового зберігання W і за-
гальними витратами на митне оформлення СС означає той факт, що 
зміна загальних митних витрат дорівнює зміні витрат на склад 
тимчасового зберігання: 

 

ACCPSWBCSEVATDCC +++++++= ;          (5.33) 
 

ACCPSFWBCSEVATDCC FW +++++++= ;    (5.34) 
 

WFWCCCCCC FWFW −=−=Δ ;                       (5.35) 
 

84,104−=Δ FWCC  тис. грн. 
 

Відповідно зміна у відсотках дорівнює: 
 

104,84% 100 % 100 % 21,43 %.
489,41

FW
FW

CCCC
CC

Δ −
Δ = ⋅ = ⋅ = −  

 

Розрахунок зміни середньорічної собівартості експорту (Се) 
здійснюється такими ж самими методами, як і знаходження зміни 
середніх щорічних митних витрат підприємства (СС): 

 

ACCCQITRPLCe +++++++= ;                  (5.36) 
 

ACCCQITRPLC FWCCe +++++++= ;               (5.37) 
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WFWCCCCCCC FWeCCeCCe −=−=−=Δ ;          (5.38) 
 

84,104−=Δ CCeC  тис. грн. 
Відносне значення величини зміни середньорічної собівар-

тості експорту становить: 
 

104,84% 100 % 100 % 9,33 %.
1123,71

e CC
e CC

e

C
C

C
Δ −

Δ = ⋅ = ⋅ = −  

 

Наступним чином вираховується абсолютне значення зміни 
середньорічного розміру ефекту експорту Eе викликаного зміною 
витрат на склад тимчасового зберігання W: 

 

eee CVE −= ;                                    (5.39) 
 

CCeeCe CVE
e

−= ;                                (5.40) 
 

e e
DDe e e e eC C CCE E E C C CC CC FW WΔ = − = − = − = − ;   (5.41) 

 

84,104=Δ
eCeE ; 

у відносному: 

104,84% 100 % 100 % 320,91 %.
32,67

e
e

e C
e C

e

E
E

E

Δ
Δ = ⋅ = ⋅ =

 
 

Визначення впливу зміни витрат на склад тимчасового збе-
рігання W на зміну середньорічного розміру ефективності експорту 
EЕе розраховується дещо складніше, оскільки між цими двома по-
казниками існує дивізійна залежність. 

Спершу знаходиться величина ефективності експорту після 
впливу на неї зміни витрат на оформлення митних документів: 

 

135,0
87,1018
51,135

84,10467,1123
84,10467,32

==
−
+

=WeEE ; 

 

Далі розраховується абсолютне значення різниці зміни ефек-
тивності експорту: 
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0,135 0,036 0,099.e e eW WEE EE EEΔ = − = − =  
 

У кінці аналізу вираховуємо відносне значення різниці зміни 
ефективності експорту: 

0,099% 100 % 100 % 275,00 %.
0,036

eW
eW

e

EE
EE

EE
Δ

Δ = ⋅ = ⋅ =
 

 
Цей розрахунок доводить, що відкриття власного складу 

тимчасового зберігання вивільнить в середньому 104,84 тис. грн 
щорічно із загальної річної суми машинобудівного підприємства на 
перебування його товарів (сировини) на складі тимчасового збе-
рігання. Розмір собівартості експорту та його ефект зміняться на 
таку саму величину через просту арифметичну залежність між фор-
муючими їх факторами (див. формули (5.40) та (5.41)). Таким чи-
ном зменшення середньорічних витрат на склад тимчасового збе-
рігання на 70,95 % призведе до зменшення митних витрат підпри-
ємства на 21,43 %, відповідно собівартості експорту на 9,33 % і у 
кінцевому результаті до підвищення ефекту експорту на 320,91 % 
та ефективності – на 275,00 % (від 0,036 до 0,135). 

Наступним заходом може бути заміна графіків і обсягів по-
стачання. Частка інших митних витрат у розмірі 18,35 % від зрос-
тання загальних митних витрат (табл. 5.13) свідчить про відсутність 
у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “Темп” про-
думаної стратегії логістики поставок. Головною складовою інших 
митних витрат є оплата митниці її роботи в позаробочий час – після 
1800 у будні дні та цілодобово у вихідні і святкові дні. Вартість ро-
боти митниці за позаробочим графіком становить 40 дол. США за 
курсом НБУ на день оформлення за одну годину роботи. Декла-
рування однієї поставки незалежно від напряму в займає приблизно 
три–чотири години. Зростання інших митних витрат на 97,84 % 
(з 70,31 тис. грн до 139,10 тис. грн) є ознакою того, що підпри-
ємство не розробляє раціональної схеми та графіку поставок.  

 

Таблиця 5.13 
Середньорічні витрати підприємства  

на оформлення декларацій у позаробочий час 
Час оформлення 

декларації Середня кількість в рік, Оплата роботи митниці 
у позаробочий час,  
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шт. % тис. грн 
Робочий час 72 47,30 0,00 

Робочі дні після 1800 96 52,50 57,60 
Вихідні та святкові дні 24 15,20 14,40 

Разом 192 100,00 72,00 
Нераціональність логістики підприємства полягає у непро-

думаному та скоординованому графіку доставки сировини і від-
правки готової продукції (рис. 5.16). Графік розподілу кількості 
оформлених вантажно-митних декларацій за часом свідчить про те, 
що підприємство багато часу працює у позаробочий час, аніж в 
робочий. Більшість декларацій (52,5 %) були оформлені після 1800 – 
кожна друга декларація коштує підприємству в середньому на 600 грн 
дорожче. Якщо врахувати, що у місяць відбувається приблизно 
16 поставок (табл. 5.13), то вісім з них були оформлені у позаробо-
чий час і їх оформлення обійшлося на 4,80 тис. грн додатково. 
Звідси виходить, що ще приблизно 1,20 тис. грн на місяць витра-
чалися на декларування на вихідних та у святкові дні (15,20 %).  

52,50%

47,30%

15,20%

Декларації 
оформлені у робчі 
дні після 18:00

Декларації 
оформлені у 
робочий час

Декларації 
оформлені на 
вихідних та 
святкових днях

 
Рис. 5.16. Розподіл за часом оформлення декларацій підприємства  

 
Таким чином, підприємство в середньому витрачає додат-

ково 72,00 тис. грн/рік на декларування власних поставок, що 
викликано здійсненням цих операцій у позаробочий час. Причиною 
оформлення вантажів на вихідних та у святкові дні є часті прибуття 
автотранспорту у переддень вихідних (п’ятницю), а у час після за-
кінчення робочого дня – нездатність зібрати за день повний пакет 
документів та дозволів для розмитнення давальницької сировини та 
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замитнення готових виробів. Суб’єктивною основою такого пере-
бігу подій є схема передачі інформації для оформлення пакета до-
кументів на декларування. Під час здійснення поставок необхідні 
дані прибувають від перевізника зазвичай або з машиною, або фак-
сом увечері напередодні, під кінець робочого дня. Для їх опрацю-
вання та проходження дозвільної системи для відділу з трьох 
чоловік потрібно в середньому чотири–п’ять годин або половина 
робочого дня. Ще стільки ж часу потребується митниці для пере-
вірки та опрацювання поданого пакета документів. В сумі розмит-
нення (замитнення) поглинає один робочий день. Обидві ситуації 
означають фізичну неможливість опрацювання документації до кінця 
поточного робочого дня, тобто створення додаткових витрат. Уник-
нути їх можливо виключно адміністративним шляхом. Потрібно про-
вести переговори із замовниками та перевізниками з метою коор-
динації виробничих графіків у наступних напрямах: 

1. Інформацію необхідну для оформлення пакета доку-
ментів для здійснення митного декларування передавати факсом не 
пізніше двох робочих днів до дати прибуття транспортного засобу; 

2. Розрахувати рух транспорту так, щоб він прибував на 
територію підприємства найкраще у середу, за неможливості – вів-
торок або четвер. Не допускати прибуття у переддень, після і в 
жодному разі на вихідні або у святкові дні. 

Реалізація цих двох напрямів (реформування стратегії ло-
гістики поставок – LR): звести до нуля витрати на оформлення 
декларацій у позаробочий час (див. табл. 5.6), що дозволить під-
приємству зменшити середньорічні інші митні витрати АСС з 
111,09 тис. грн до 39,09 тис. грн, тобто щорічно економити по цій 
статті витрат до 72,00 тис. грн або до 64,81 % від їх суми 9 тис. грн): 
 

0 1 ... 70,31 123,87 139,10 111,09;
3

tACC ACC ACC
ACC

t
+ + + + +

= = =
 

72,00;LRACC LRΔ = = −   
 

111,09 72,00 39,09;LR LRACC ACC ACC ACC LR= + Δ = + = − =   
 

72,00% 100 % 100 % 64,81 %.
111,09

LR
LR

ACCACC
ACC

Δ −
Δ = ⋅ = ⋅ = −
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Зниження рівня інших митних витрат на 64,81 % автома-
тично призведе до падіння на таку ж саму суму в 72,00 тис. грн 
абсолютного значення середньорічних витрат фабрики на митне 
оформлення CC , через існування додатної прямопропорційної за-
лежності між зазначеними показниками: 

ACCPSWBCSEVATDCC +++++++= ;        (5.42) 
 

LRACC ACCPSFWBCSEVATDCC +++++++= ;   (5.43) 
 

LRACCACCACCCCCCCC LRLRACCACC =Δ=−=−=Δ ; (5.44) 
 

00,72−=Δ LRCC  тис. грн. 
 

Відносне значення зниження рівня митних витрат у відсот-
ках дорівнює: 

% 100 % 100 %

72,00    100 % 100 % 14,71 %.
489,41

ACC LR
ACC

CC ACCCC
CC CC

LR
CC

Δ Δ
Δ = ⋅ = ⋅ =

−
= ⋅ = ⋅ = −

 

 

Зміна середньорічної собівартості експорту Се як наслідок 
від зміни середніх щорічних митних витрат фабрики СС знахо-
диться такими ж самими методами, як у попередніх розрахунках : 

 

ACCCQITRPLCe +++++++= ;                  (5.45) 
 

ACCCQITRPLC ACCCCe +++++++= ;            (5.46) 
 

;

ACCe e eCC CC

LR LR

C C C CC CC

ACC ACC ACC LR

Δ = − = − =

= − = Δ =
             (5.47) 

 

00,72−=Δ CCeC  тис. грн. 
 

Відносне значення величини зміни середньорічної собівар-
тості експорту становить: 

72,00% 100  % 100 % 6,41 %.
1123,71

e CC
e CC

e

C
C

C
Δ −

Δ = ⋅ = ⋅ = −  
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Зменшення середньорічного розміру інших митних витрат 
ACC  викликало зростання середньорічного розміру ефекту екс-
порту Eе, абсолютне значення якого вираховується наступним чином: 

 

eee CVE −= ;                                     (5.48) 

CCeeCe CVE
e

−= ;                                 (5.49) 
 

       ;
e e

ACCe e e e eC C CC

LR LR

E E E C C CC CC

ACC ACC ACC LR

Δ = − = − = − =

= − = Δ =
    (5.50) 

 

00,72=Δ
eCeE . 

А відносне: 

72,00% 100 % 100 % 220,39 %.
32,67

e
e

e C
e C

e

E
E

E

Δ
Δ = ⋅ = ⋅ =

  

Розрахунок ваги зміни інших митних витрат W у збіль-
шенні середньорічного розміру ефективності експорту EЕе здійс-
нюється у декілька етапів через те, що ці два показники зв’язані 
між собою кратною залежністю (див. формулу (5.29)). 

Першим етапом є розрахунок величини ефективності екс-
порту після впливу на неї зміни інших митних витрат: 

 

32,67 72,00 104,67 0,100.
1123,67 72,00 1051,67e ACCEE +

= = =
−

 
 

Далі розраховується абсолютне значення різниці зміни 
ефективності експорту: 

 

0,100 0,036 0,064.e e eACC ACCEE EE EEΔ = − = − =  
 

У кінці аналізу вираховуємо відносне значення різниці 
зміни ефективності експорту: 

 

0,064% 100 % 100 % 177,78 %.
0,036

eW
eW

e

EE
EE

EE
Δ

Δ = ⋅ = ⋅ =
  

Проведені розрахунки економічного ефекту від зміни гра-
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фіків поставок доводять, що проведення реформи стратегії логіс-
тики вивільнить в середньому 72,00 тис. грн щорічно із загальної 
річної суми інших митних витрат підприємства. Розмір собівар-
тості експорту зменшиться, а його ефект – збільшиться на таку саму 
величину через просту арифметичну залежність між формуючими 
їх факторами (див. формули (5.29) та (5.30)). Таким чином, змен-
шення середньорічних інших митних витрат підприємства на 64,81 % 
призведе до зменшення її загальних митних витрат на 14,71 %, 
відповідно собівартості експорту — на 6,41 %, що у кінцевому ре-
зультаті підвищить ефект експорту на 220,39 % та ефективність – 
на 177,78 % (від 0,036 до 0,064). 

З метою отримання очікуваного позитивного економічного 
ефекту потрібно реалізовувати запропоновані вище заходи з удос-
коналення процедур митного оформлення в комплексі. Досягнення 
повної згоди під час переговорів зі зміни графіку поставок не при-
веде до поліпшення економічної ефективності експорту без ство-
рення відділу митного оформлення. Навіть коли інформація та транс-
портні засоби прибуватимуть за ідеальним графіком підприємство 
всеодно буде нести високі додаткові митні витрати через те, що у 
нього не буде спеціалістів для опрацювання пакетів документів для 
митниці. З іншого боку за наявності власного відділу митного 
оформлення та без зміни графіків поставок підприємство нестиме 
додаткові збитки іншого плану: невчасне прибуття інформації та 
(або) транспортних засобів означатиме вже не тільки оплату роботи 
митниці у понаднормовий час, але ще й власних працівників. Існу-
вання складу тимчасового зберігання вимагає особи відповідальної 
за його функціонування та зміни у організаційній структурі під-
приємства. Швидка та вчасна доставка давальницької сировини ви-
магає швидкого розрахунку технологічних специфікацій її пере-
робки, погодження її з замовником та укладання додатку до конт-
ракту про переробку сировини, – все це поглинає час під час якого 
сировина має бути розміщена на складі тимчасового зберігання. Пе-
реговори зі зміни графіку прибуття транспорту можуть мати на-
дзвичайно різні результати, оскільки їх успішність залежить від ви-
робничих графіків замовників та кон’юнктури ринку, на якому вони 
працюють, що є незалежними від підприємства факторами і тому 
несуть високий потенціал витрат на склад тимчасового зберігання. 
Таким чином, перераховані заходи слід впроваджувати разом у 
послідовності їх запропонування: підприємство створює відділ мит-
ного оформлення, спеціалісти якого після успішного налагодження 
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роботи розробляють та реалізують запропонований проект від-
криття складу тимчасового зберігання. Відразу після початку ро-
боти спеціалісти з митного оформлення ведуть щоденний аналіз 
роботи підприємства з митницею, перевізниками і замовниками. На 
основі отриманих від цього аналізу результатів вони розробляють 
організаційно-адміністративні заходи з поліпшення стратегії логіс-
тики фірми та ініціюють переговори з контрагентами щодо коор-
динації дій з ними. Результатом реалізації на практиці заплано-
ваних реформ методики здійснення митного оформлення є отри-
мання підприємством значного зниження загальних митних витрат: 

 

ACCPSWBCSEVATDCC +++++++= ;           (5.51) 
 

LRFWP ACCPSWDDCSEVATDCC +++++++= ;   (5.52) 
 

   ;
P P FW

LR

CC CC CC DD B W W

ACC ACC B W ACC

Δ = − = − + − +

+ − = Δ + Δ + Δ
           (5.53) 

68,24100,7284,10484,64 −=−−−=Δ PCC  тис. грн. 
 

Розмір зниження загальних митних витрат у відсотках ста-
новить: 

241,68% 100 % 100 % 49,38 %
489,41

P
P

CCCC
CC

Δ −
Δ = ⋅ = ⋅ = − . 

 

Тісний взаємозв’язок загальних митних витрат з собівар-
тістю експорту, як невід’ємної її складової частини, призводить до 
того, що у абсолютному значенні собівартість експорту знижується 
на рівнозначну величину: 

 

ACCCQITRPLCe +++++++= ;                  (5.54) 
 

ACCCQITRPLC PPe +++++++= ;                (5.55) 

   ;

P FWe e eP P

LR

C C C CC CC DD B W

W ACC ACC B W ACC

Δ = − = − = − + −

− + − = Δ +Δ +Δ
       (5.56) 

 

68,24100,7284,10484,64 −=−−−=Δ PeC  тис. грн. 
 

Величина зміни середньорічної собівартості експорту у від-
носному значенні дорівнює: 
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241,68% 100 % 100 % 21,51 %.
1123,71

e P
e P

e

C
C

C
Δ −

Δ = ⋅ = ⋅ = −  

 

Різниця між обсягом і собівартістю експорту підприємства 
формує ефект його експорту. Відповідно зниження розміру собі-
вартості на певну величину веде до зростання абсолютного зна-
чення ефекту експорту на таку саму величину: 

 

eee CVE −= ;                                     (5.57) 
 

PeePe CVE −= ;                                    (5.58) 
 

              

;

Pe e e e eP P P

FW LR

E E E C C CC CC

B DD W W ACC ACC B W ACC

Δ = − = − = − =

= − + − + − = −Δ −Δ −Δ
 (5.59) 

 

68,241=Δ PeE . 
 

Розмір значення цього зростання ефекту експорту, як частки 
його середньорічного значення становить: 

 

241,68% 100 % 100 % 739,76 %.
32,67

e
e

e C
e C

e

E
E

E

Δ
Δ = ⋅ = ⋅ =

 
 

Повний аналіз доцільності та рентабельності експортного 
виробництва неможливий без розрахунку такого показника, як 
ефективність експорту (формула (5.29)). Він має за мету показати 
розмір рентабельності експортно-орієнтованого виробництва шля-
хом визначення розміру прибутку, який приносить одна грошова 
одиниця вкладена в це експортне виробництво. Збільшення ефекту 
експорту разом із одночасним зменшенням його собівартості значно 
впливає на кінцеве значення рентабельності експорту: 
 

32,67 241,68 0,311.
1123,67 241,68e PEE +

= =
−

 

 

Порівняння прогнозованого кінцевого значення ефектив-
ності експорту з його ретроспективним середньорічним значенням 
дає абсолютне та відносне значення різниці зміни ефективності 
експорту: 
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275,0036,0311,0 =−=−=Δ ePePe EEEEEE ; 
 

0,275% 100 % 100 % 763,89 %.
0,036

e P
e P

e

EE
EE

EE
Δ

Δ = ⋅ = ⋅ =  

Отримані результати розрахунків загального впливу запро-
понованих заходів з вдосконалення митного оформлення операцій 
на досліджуваних підприємствах спричинять зміни ефективності їх 
експортного виробництва. Для наочності отримані дані потрібно 
звести для аналізу у таблицю (табл. 5.14). 

 
Таблиця 5.14 

Зведена таблиця очікуваного щорічного ефекту від впровадження 
заходів вдосконалення митного оформлення продукції підприємства 

Запропонований 
захід 

Прогнозований середньорічний вплив на основні 
техніко-економічні показники експортного виробництва 
Зміна розміру
загальних 

митних витрат

Зміна розміру
собівартості 
експорту

Зміна розміру 
ефекту 

експорту

Зміна розміру 
ефективності 
експорту 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % коеф. % 
Створення 
власного 

відділу митного 
оформлення –64,84 –13,25 –64,84 –5,77 64,84 198,47 0,056 155,56 

Відкриття складу
тимчасового 
зберігання –104,84–21,43–104,84 –9,33 104,84 320,91 0,099 275,00 

Зміна графіків  
і обсягів поставок –72,00 14,71 –72,00 –6,41 72,00 220,39 0,064 177,78 
Ефект загалом –241,68–49,38–241,68–21,51 241,68 739,76 0,275 763,89 

 
Таким чином, створення на досліджуваних підприємствах 

власного відділу митного оформлення разом із послідуючим від-
криттям власного складу тимчасового зберігання та реструктури-
зацією стратегії логістики зі зміною графіків та обсягів поставок 
дозволить зекономити на зменшенні розміру загальних митних ви-
датків у середньому до 241,68 тис. грн/рік протягом наступних 
трьох років, тобто відбудеться скорочення митних витрат в серед-
ньому на 49,38 % від їх щорічного рівня. 

Зменшення митних видатків автоматично призводить до зни-
ження середньорічного рівня собівартості експорту на 241,68 тис. грн 



 
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного… 

 

 285

в абсолютному значенні та на 21,51 % – у відносному. Позитивний 
ефект зі скорочення видатків відіб’ється на значному зростанні ефекту 
експорту на суму рівнозначну скороченню середньорічної собівар-
тості експорту (241,68 тис. грн) або іншими словами на 739,76 % – 
до 274,35 тис. грн прибутку від експорту на рік.  
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6.1. Засади побудови механізму управління  
економічною безпекою підприємства 

 
Нові економічні умови господарювання висунули на пер-

ший план завдання стійкості підприємств та їх здатності проти-
стояти деструктивним ситуаціям, вирішення яких дозволить забез-
печити стійкість і дієвість функціонування виробничих економіч-
них систем.  

По-перше, українські підприємства діють у постійно мін-
ливих економічних умовах. При плановій і розвинутій ринковій 
економіці існує відносна стабільність середовища. За умов пла-
нової економіки підприємство може розраховувати на те, що його 
партнери не збанкрутують – держава просто не дозволить їм цього 
зробити. У розвинутій ринковій економіці підприємства зазнають 
краху і з’являються нові, але кількість подібних підприємств в 
окремо взятій галузі за визначений період часу невелика порівняно 
з масштабами всієї галузі в цілому. Отже, в обох випадках струк-
тура галузі може вважатися відносно стабільною. В Україні зараз 
зовсім інша ситуація, яка характеризується нестабільністю полі-
тичних, економічних і суспільних відносин. 

По-друге, у будь-якій взаємозалежній економіці поділ праці 
повинен опиратися на координуючий механізм. Результатом коор-
динації в економіці є створення системи зв’язків, яка полягає в 
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скороченні витрат на пошук партнерів і ведення операцій.  
По-третє, на більшості сучасних промислових підприємств 

(і, зокрема, машинобудівних) відсутній цілісний механізм управ-
ління економічною безпекою, що в свою чергу обумовлює появу 
сукупності проблем виробничого і невиробничого характеру. Саме 
така ситуація обумовлює необхідність появи принципово нового 
підходу до управління економічними системами, сутність якого 
полягає в обов’язковому дотриманні принципу безпечності функ-
ціонування та ефективного існування. 

Слід зазначити, що найбільша увага в сучасних дослі-
дженнях приділяється розробці стратегії реалізації економічної 
безпеки суб’єктів господарювання. У той же час питання створення 
механізму управління економічною безпекою не отримали знач-
ного поширення серед науковців та практиків.  

Теоретична нерозробленість згаданих питань не дає мож-
ливості практичного вирішення проблем безпечності функціону-
вання, посилює перешкоди досягнення економічних цілей підпри-
ємства. Саме тому за умов подальшого ускладнення і посилення 
конкурентної боротьби особливого значення набуває проблема по-
будови механізму управління економічною безпекою промислового 
підприємства. Економічну безпеку машинобудівного підприємства, 
на нашу думку, доцільно розглядати з кількох сторін:  

– з позиції власної безпеки стосовно збереження цілісності 
підприємства як системи. Це потребує визначення оптимальної 
структури органів управління, чіткого розподілу їх функцій на всіх 
рівнях, застосування найбільш доцільних методів управління; 

– підприємству слід враховувати, що воно може створю-
вати небезпеку іншим суб’єктам: державі, підприємствам, юридич-
ним і фізичним особам. Тобто, підприємство повинне турбуватися 
не лише про власну безпеку, але враховувати інтереси інших. 

Керувати станом економічної безпеки – це, передусім, усу-
вати або пом’якшувати організаційні, соціальні, правові, технічні 
та інші суперечності, які виникають у ході підприємницької діяль-
ності та підтримувати такий загальний стан підприємства, який 
дозволяє здійснювати власну політику господарювання й функціо-
нування. Для здійснення цього необхідний відповідний механізм. 

Створення механізму управління економічною безпекою під-
приємства передбачає вивчення та переосмислення філософії життє-
діяльності підприємств, створення відповідних організаційних струк-
тур, забезпечення професійної підготовки спеціалістів із еконо-



 
Розділ VІ. Механізм підвищення економічної безпеки промислового підприємства 

  

 288

мічної безпеки, планування запобіжних заходів на підприємствах 
промисловості, які включали б розробку окремих програм з від-
повідним інформаційним забезпеченням. 

Для сучасного підприємства проблема створення і управ-
ління системою економічної безпеки розвитку підприємства при-
пускає вирішення комплексу складних і багатоаспектних завдань. 
Це пов’язане з тим, що економічна безпека розвитку суб’єкта гос-
подарювання визначається, насамперед, розширенням безлічі еле-
ментів негативного спрямування, вплив яких може істотно скоро-
тити або навіть зруйнувати простір існування підприємства. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо власне визначення ме-
ханізму управління економічною безпекою підприємства. Це є скла-
дова частина системи управління підприємством, яка, викорис-
товуючи необхідний набір методів, засобів, принципів, ресурсів, 
забезпечує економічно безпечне функціонування всіх підсистем гос-
подарюючого суб’єкта. 

Сам механізм управління можна подати як сукупність вста-
новлення поставленої мети і розвитку системи управління (прийо-
мів і засобів забезпечення ефективної організації і функціонування 
системи управління). Отже, якщо поняття “зміст управління” пов’я-
зується в першу чергу із завданнями і функціями, то “механізм 
управління” – із засобами здійснення управлінської діяльності. Слід за-
значити, що категорія “безпека” щодо механізму управлінського впливу 
може розглядатись у вигляді запропонованої Копаном В.О. [1] сис-
теми, де безпека виступає як мета, засоби безпеки як проміжні 
стани і процеси, а необхідна умова здійснення управлінського 
впливу – фактором безпеки, що впливає на всі елементи системи. 
Зміст управління у цьому випадку полягає у спрямованій підтримці 
підприємства у визначеному стані або в його спрямованій зміні 
відповідно до визначеної мети. 

Механізм управління є складною категорією управління, 
який можна представити у вигляді сукупності наступних елементів: 

 

( , , , ),ехМ У ЦУ ВУ МУ РУ=                           (6.1) 
 

де ЦУ – цілі управління; ВУ – важелі управління; МУ – 
методи управління; РУ – ресурси управління. 

Головною метою управління є забезпечення стійкості й 
дієвості системи. На основі визначених цілей встановлюються зав-
дання. Головним завданням управління економічною безпекою 
підприємства є передбачення та випередження можливих загроз, 
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що призводять до нестабільного стану та суперечать розвитку під-
приємства. З урахуванням конкретних умов діяльності підпри-
ємства, які склались у його оточенні та всередині, визначаються 
цілі, які має досягти підприємство. За критерієм важливості їх (цілі) 
можна розподілити на цілі першого порядку та другого порядку. 
Тобто підприємство може знаходитись у стані економічної безпеки, 
а саме ця мета є першочерговою, лише при досягненні цілей дру-
гого порядку, тобто забезпеченні безпеки усіх складових у струк-
турі підприємства. 

Механізм управління економічною безпекою підприємства 
передбачає створення такої системи, яка буде забезпечувати по-
стійний управлінський вплив, направлений на забезпечення визна-
чених результатів (досягнення безпечного рівня окремих складових 
та сукупного показника економічної безпеки підприємства). 

Для визначення цілей механізму управління економічної 
безпеки підприємства можуть бути використані концентричні кола 
(рис. 6.1), що дозволить сформулювати завдання кожного підроз-
ділу та співробітника (тактичні і оперативні цілі). 

 

 
Рис. 6.1. Схема визначення та досягнення цілей підприємства 

на різних організаційно-структурних рівнях: 
ВФ – виконання функцій; ЛП – ліквідація проблеми 

 
Перевагою запропонованої моделі є те, що мета чергового 

рівня в ієрархії управління знаходиться у зовнішній системі. При 
виході на рівень вищого порядку підрозділ визначає мету своєї 
діяльності (управлінські проблеми), на нижній рівень – цілі під-
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порядкованих систем (ліквідація проблеми). 
Для сучасного машинобудівного підприємства проблема ство-

рення і управління системою економічної безпеки розвитку під-
приємства припускає вирішення комплексу складних і багато-
аспектних завдань. Це пов’язане з тим, що економічна безпека 
суб’єкта господарювання визначається, насамперед, розширенням 
елементів та зв’язків його ресурсного простору, захищеністю їх від 
внутрішніх і зовнішніх загроз, дія яких може значно скоротити або 
зруйнувати цей простір, стримувати розвиток підприємства, змі-
нити шлях його руху до визначеної стратегічної мети.  

Вирішення кола проблем вимагає розв’язку певної сукуп-
ності завдань. Серед них найбільш важливими можна вважати: 

− встановлення реальних і прогнозування потенційних за-
гроз і небезпек; 

− виявлення способів їх попередження, послаблення або 
ліквідацію наслідків їх впливів; 

− знаходження шляхів і засобів, необхідних для забезпе-
чення безпеки підприємства; 

− створення власної відповідної служби безпеки підпри-
ємства або звернення і взаємодію із державними або приватними 
організаціями тощо. 

Усе це обумовлює необхідність системного підходу до фор-
мування механізму управління економічною безпекою підприємства 
та має включати наступні елементи: цілі, завдання, принципи, функції, 
критерії методи, фактори та ресурси управління. 

Вирішення завдань побудови й функціонування механізму 
управління економічною безпекою є індивідуальним для кожного 
конкретного підприємства та потребує урахування його стратегіч-
них цілей і особливостей проблем, що стосуються окремих елемен-
тів системи господарювання, напрямів та об’єктів (технологія, кадри, 
організація, якість продукції, формування інформаційної бази тощо), 
наявного потенціалу та ресурсів.  

Побудова механізму управління економічною безпекою під-
приємства вимагає використання системи науково-обґрунтованих 
принципів. 

Головним принципом формування згаданого механізму вва-
жаємо концентрацію основної уваги на створенні ефективної сис-
теми управління та виявлення, усунення недоліків, які виникають 
для забезпечення економічної безпеки. 

Особливості об’єкта управління зумовлюють потребу визна-
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чення специфічних принципів. Проведені дослідження щодо управ-
ління економічною безпекою промислових підприємств дозволя-
ють нам сформулювати ряд принципів, які показані на рис. 6.2: 

– ціленаправленість, що виражається в орієнтації на страте-
гічні та тактичні цілі розвитку підприємства, що має на меті за-
безпечення кінцевих цілей діяльності підприємства, а також будь-
які рішення, які торкаються захисту безпеки підприємства, не по-
винні вступати у протиріччя із стратегічними цілями в цілому; 

 

 
 

Рис. 6.2. Принципи механізму управління  
економічною безпекою підприємства 

 
− інтегрованість із загальною системою менеджменту під-

приємства зазначає, що будь-які управлінські рішення, що торка-
ються захисту інтересів підприємства, прямо або опосередковано 
впливають на результати діяльності суб’єкта господарювання; 

− системність – передбачає діяльність, яка повинна носити 
системний, постійний та упорядкований характер, що охоплює всі 
складові системи; 

− комплексність виражається у розгляді явищ у їхньому 
зв’язку і залежності, використання різних форм та методів управ-
ління при розробці і реалізації заходів, що дозволить досягнути 
синергетичного ефекту розвитку;  

− адекватність – відповідність заходів безпеки реальним і по-
тенційним загрозам; використання системи нейтралізації загроз має 
відповідати реальному рівню загроз і бути адекватним їх рівню; 

Принципи механізму управління  
економічною безпекою підприємства
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− інформованість – передбачає діяльність, яка базується на 
максимальній інформованості кожного працівника про небезпечні 
та загрозливі фактори;  

− відповідальність – передбачає усвідомлення кожним пра-
цівником його відповідальності за конкретні питання, що визна-
чають безпеку підприємства; 

− пріоритетність – означає, що при розробці й реалізації 
проекту перевага надається першочерговим завданням, виходячи із 
загальної концепції стратегічного розвитку; 

− забезпеченість, яка полягає в тому, що всі заходи, що пе-
редбачені проектом, повинні бути укомплектовані різними видами 
ресурсів, що необхідні для його реалізації; 

− ефективність забезпечує співставність ефекту управління 
економічною безпекою підприємства і пов’язаних із їх реалізацією 
фінансових ресурсів; 

− динамізм, суть якого полягає у наступному: динамічність 
середовища впливу на підприємство вимагає високого динамізму 
реагування на його зміну із боку управління, підготовка кожного 
управлінського рішення повинна враховувати альтернативність 
підходів та пріоритетність інтересів самого підприємства. 

Враховуючи, що об’єкт управління має системний харак-
тер, що було доведено нами в першому розділі дослідження, зміна 
стану будь-якого фактора під впливом процесу управління при-
зводить до зміни стану складових частин та цілого об’єкта.  

Розглядаючи питання безпечного функціонування підпри-
ємства, будемо розуміти усю систему економічної безпеки підпри-
ємства в цілому та властивості її структурних елементів у їхньому 
взаємозв’язку. На нашу думку, при формуванні механізму управ-
ління економічною безпекою підприємства до уваги слід брати усі 
фактори, які в сукупності складають потенціал економічної безпеки 
підприємства. Тобто сукупність ресурсів і можливостей, які ви-
значають очікувані характеристики економічного стану та розвитку 
підприємства при певних реальних сценаріях зміни внутрішніх і 
зовнішніх умов.  

Важливе місце в механізмі управління економічною без-
пекою підприємства відіграє відповідний інструментарій, за допо-
могою якого досягаються цілі, методи, важелі і ресурси управління. 

Як відомо, методи управління – це способи впливу на об’єкти, 
з метою досягнення цілей підприємства, в нашому випадку це за-
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безпечення нормального функціонування об’єкта управління. Вони 
повинні враховувати особливості кожного окремого підприємства, 
а тому сукупність методів управління економічною безпекою до-
цільно, на нашу думку, класифікувати, виходячи із їх змісту та 
відповідно до структури економічної безпеки підприємства, на еко-
номічні, юридичні, адміністративні, соціальні, психологічні, вироб-
ничі. Методи управління використовуються в комплексі, але за-
лежно від конкретної ситуації можлива перевага тих або інших. 

Важелі управління, тобто засоби, за допомогою яких здійс-
нюється вплив та досягається бажаний результат, поділяються на 
фінансово-економічні (система цін, тарифів, податків, доходів тощо) 
та нормативно-розпорядчі(штрафні санкції, норми та нормативи 
тощо). У розрізі управління економічною безпекою вони викорис-
товуються як засіб зміни економічного стану підприємства до його 
нормального безпечного функціонування. 

Ресурси управління – матеріальні і фінансові ресурси, со-
ціальний та організаційний потенціал, при використанні яких реа-
лізується обраний метод управління і забезпечується досягнення 
поставленої мети – забезпечення стану економічної безпеки під-
приємства. Зокрема, під організаційним потенціалом підприємства 
розуміють діапазон організаційних можливостей його функціо-
нальних служб (маркетингу, виробництва, НДДКР), а також за-
гальнокорпоративного управління. Очевидно, що організаційний 
потенціал формується під впливом матеріальних ресурсів, науково-
технічного і соціального потенціалів виробничої системи.  

Ефективне функціонування механізму управління еконо-
мічною безпекою підприємства вимагає відповідного забезпечення: 
нормативно-правового, методичного, організаційного, інформацій-
ного, ресурсного (див. рис. 6.3). 

Метою залучення ресурсів управління є здійснення превен-
тивних заходів і запобігання збиткам від настання деструктивних 
подій. Таким чином, механізм управління економічною безпекою 
машинобудівного підприємства можна подати у вигляді цілісної 
системи, основними підсистемами якого є організаційна система та 
система забезпечення (див. рис. 6.4). 

Побудову схеми механізму управління економічною без-
пекою підприємства, на наш погляд, доцільно здійснювати на ос-
нові функціонально-ресурсного підходу. Саме застосування цього 
підходу, на нашу думку, дозволить розпізнавати загрози, класи-
фікувати їх як традиційні (очікувані) або нетрадиційні (нові) для 
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даного підприємства з точки зору можливості розширення його 
життєвого простору визначати коли, при яких обставинах і за якими 
напрямами необхідно здійснювати агресивний наступ (реалізову-
вати контрзагрози), використовувати еволюційний підхід (метод 
ретельної методичної підготовки і поступового розширення життє-
вого простору), застосовувати метод адаптації або вичікування. 

 
 

Рис. 6.3. Фактори забезпечення механізму управління  
економічною безпекою підприємства 
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Рис. 6.4. Структура механізму управління  
економічною безпекою підприємства 
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ції управління економічною безпекою підприємства як керуючої 
системи та функції управління економічною безпекою як спеціа-
лізованої системи управління (рис. 6.5).  
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економічною безпекою підприємства 
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механізму управління економічною безпекою підприємства забез-
печує розпізнавання загроз, прогнозування їхніх наслідків, визна-
чення методів локалізації та подання інформації у загальну систему 
управління, де або приймаються оперативні рішення щодо усу-
нення загроз, або коректуються стратегічні цілі підприємства. Та-
кий механізм побудований на основі рекурентного підходу, тобто 
має властивість до постійної модифікації з використанням певного 
комплексу методів управління на всіх етапах на основі інформа-
ційних потоків і бути адаптивними до змін середовища (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Функціонування механізму управління 
економічною безпекою підприємства 
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вання механізму передбачає дотримання підходу, що передбачає 
неперервність управління економічною безпекою координуючим 
центром (керівництво підприємства), зацікавленістю та залученням 
усіх підрозділів, служб та співробітників до процесу управління, а 
також постійним вдосконаленням методів управління. 

Керівництво підприємства визначає стратегічні питання 
щодо управління економічною безпекою підприємства. На основі 
цього обирається базова стратегія забезпечення економічної без-
пеки підприємства. Керівництвом на основі вихідної інформації 
визначається мета створення нового функціонального підрозділу – 
служби економічної безпеки, який для виконання головних функ-
цій залучає, за необхідністю, існуючі відділи у зв’язку із їх без-
посереднім впливом на розробку заходів щодо уникнення, лока-
лізації загроз та небезпек. Головне завдання, яке вирішує служба 
економічної безпеки, – це організація, координація та проведення 
процесу тактичного й оперативного управління економічною без-
пекою підприємства.  

У загальному випадку службою економічної безпеки в про-
цесі функціонування механізму управління виконуються проце-
дури за циклом в наступному порядку: 

1) збір, реєстрація і зберігання інформації (якісний аспект – 
визначення системи показників);  

2) обробка та оцінка результатів аналізу інформації (якісно-
кількісний аспект); 

3) визначення причин відхилень від стратегічних і опера-
тивно-тактичних цілей і завдань; 

4) вибір сценарію з бази або розробка нових сценаріїв по-
ведінки суб’єктів внутрішнього і зовнішнього середовища відп-
овідно до причинно-наслідкової характеристики ситуації; 

5) обґрунтування і вибір поведінки системи управління (реа-
лізація відповідних заходів); 

6) розробка механізму впровадження управлінського рі-
шення, що відповідає ситуації; 

7) контроль й регулювання процесу реалізації заходу, коор-
динація роботи окремих агентів (працівників або колективів, у т.ч. 
тимчасових творчих колективів і окремих структурних підрозділів); 

8) збір, реєстрація і зберігання нової інформації. 
Таким чином, особливе місце управління економічною без-

пекою в ринковій економіці обумовлене тим, що саме воно має за-
безпечувати інтеграцію економічних процесів на підприємстві, воно 
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зв’язує разом внутрішні ресурси й зовнішнє середовище, найбільш 
істотними компонентами якого є державне регулювання економіки, 
конкуренція, стан соціального середовища й ін. Управління безпеч-
ним функціонуванням промислового підприємства підсилює адап-
тивність, конкурентоздатність бізнесу. На нашу думку, підприємство 
без використання в управлінні ідеології та механізмів економічної 
безпеки ефективно функціонувати в умовах ринку не зможе.  

Механізм управління економічною безпекою підприємства 
передбачає проведення діагностики стану підприємства, що дозво-
ляє з певною повнотою досліджувати комплекс чинників, які за-
грожують діяльності машинобудівного підприємства. Задля діє-
вості механізму необхідно цілеспрямовано запровадити систему мо-
ніторингу стану і динаміки розвитку підприємства з метою завчас-
ного попередження небезпеки та вживання необхідних заходів за-
хисту і протидії. 

 
 

6.2. Система моніторингу економічної безпеки 
підприємства 
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рішенні завдань, що стоять перед сучасним підприємством: поси-
лення конкурентної боротьби, випуск продукції з врахуванням по-
треб споживачів, необхідність оперативного ухвалення рішень у 
складній економічній ситуації, необхідність швидкої адаптації до 
динамічного зовнішнього середовища, знаходження та утримання 
власної ніші ринку, зміцнення і розширення зв’язків між поста-
чальниками, виробниками і покупцями тощо. Ці завдання, біль-
шість яких є важко формалізованими, потребують додаткового до-
слідження. Тому для вирішення питань інформаційного забезпе-
чення, прийняття обґрунтованих рішень машинобудівному підпри-
ємству потрібний постійний моніторинг змін, що відбуваються як у 
середині, так і у його навколишньому оточенні.  

Поняття “моніторинг” не має однозначного тлумачення, 
оскільки вивчається і використовується в рамках різних сфер нау-
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ково-практичної діяльності. Проблема визначення цього поняття 
пов’язана, на нашу думку, із приналежністю цього терміна як до 
сфери науки, так і до сфери практики. Воно може розглядатися і як 
спосіб дослідження реальності, і як спосіб забезпечення сфери управ-
ління різними видами діяльності за допомогою надання своєчасної 
й якісної інформації посадовцям для ухвалення ними ефективних 
рішень. Проведення моніторингу обумовлює необхідність отри-
мання інформації, репрезентативної щодо різних об’єктів, наприк-
лад, підприємства в цілому і окремих його підрозділів.  

Визначення моніторингу повинне включати, на наш погляд, 
контроль, систематичне спостереження, стеження за зміною, меха-
нізм постійного спостереження за контрольованими показниками 
об’єкта, що вивчається, і їх зміною з оцінкою розмірів і причин 
відхилень, а також управління ними шляхом своєчасного інформу-
вання про можливість настання несприятливих, критичних або 
неприпустимих змін. 

Моніторинг економічної безпеки підприємства є резуль-
татом взаємодії усіх зацікавлених служб підприємства і діє за прин-
ципом безперервності. 

Структуру основних цілей моніторингу економічної без-
пеки машинобудівного підприємства можна узагальнити та пред-
ставити на рис. 6.7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.7. Структура цілей моніторингу  
економічної безпеки підприємства 
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показників.  
Необхідність запровадження моніторингу на підприємстві 

обумовлюється виникненням проблеми управління економічною 
безпекою підприємства. Основною перевагою наявності системи 
моніторингу на підприємстві, на нашу думку, є можливість отри-
мання інформації, недоступної в рамках традиційної статистичної і 
фінансової звітності. У зв’язку з цим основна сфера практичного 
застосування моніторингу – це управління, а точніше інформаційне 
обслуговування управління в різних галузях діяльності і в першу 
чергу в управління економічною безпекою підприємства. А тому 
застосування моніторингу може допомогти підприємству: 

− забезпечити керівництво своєчасною і достовірною інфор-
мацією про економічний стан; 

− діагностувати і попередити небезпечні, деструктивні си-
туації для їх швидкого і ефективного попередження, локалізації й 
ліквідації; 

− у формуванні ключових показників ефективності управління; 
− у забезпеченні безперебійної і взаємовигідної взаємодії 

всіх підрозділів підприємства між собою. 
Головні цілі моніторингу економічної безпеки підпри-

ємства можна визначити як: 
− оцінку стану й динаміки його розвитку; 
− виявлення деструктивних тенденцій процесів розвитку фі-

нансового кадрового, технологічного, ринкового, силового, міжна-
родного та інших потенціалів підприємства; 

− визначення джерел, причин, характеру, інтенсивності дії де-
структивних факторів, які загрожують промисловому підприємству; 

− системне забезпечення вивчення ситуацій, які склались, 
тенденцій її розвитку, розробку цільових заходів для запобігання та 
ліквідації загроз та небезпек. 

Система моніторингу підприємств у загальному вигляді яв-
ляє широкий комплекс заходів організаційного, методологічного й 
управлінського характеру. Тобто, організація моніторингу пов’я-
зана з визначенням і вибором оптимального поєднання різноманіт-
них форм, видів моніторингу, з урахуванням особливостей кожної 
конкретної ситуації дослідження. Першочергову роль в цьому 
процесі виконує вибір основних показників для включення їх в сис-
тему моніторингу, що вимагає вирішення певного кола проблем 
пов’язаних із забезпеченням розробки критеріїв оцінювання, інди-
каторів і показників, процесу вимірювання, статистичної обробки 
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результатів і їх адекватна інтерпретація. 
Застосовуючи принципи аналізу і оцінки систем управ-

ління, можна виділити декілька підходів до моніторингу: по-перше, 
дослідження реалізації мети функціонування підприємства, по-
друге, завдань його розвитку і, по-третє – управління безпекою 
функціонування суб’єктом господарювання. 

Можна виділити дві основні особливості об’єктів моніторингу. 
Перша з них – це їх динамічність. Всі об’єкти, обстеження 

яких здійснюється із застосуванням моніторингу, знаходяться в 
постійній динаміці розвитку. Друга особливість – це наявність або 
можливість небезпеки, що виникає в процесі функціонування об’єкта 
моніторингу. 

До завдання системи моніторингу економічної безпеки під-
приємства належить попередження про загрози, небезпеки, що ма-
ють вплив на ефективність функціонування об’єкта дослідження. 
Причому це не просто констатація факту появи змін, що являють 
небезпеку, а саме попередження про неї до того, як ситуація може 
стати незворотною. Тим самим створюється можливість запобігти 
або мінімізувати можливий деструктивний розвиток подій. Окрім 
цього, необхідно відзначити ще одну особливість системи моніто-
рингу – це можливість побудови прогнозу розвитку об’єкта дослі-
дження, використання систем підтримки, формування й ухвалення 
рішень, що додає особливої цінності і значущості моніторингу з 
практичної точки зору. 

Необхідно відзначити, що посилення конкуренції обумов-
лює необхідність збільшення числа показників, що використову-
ються для ухвалення стратегічних, тактичних, оперативних рішень 
в рамках підприємств. Таким чином, в основі створення систем 
моніторингу підприємств знаходяться наступні положення [18]: 

1. Системи моніторингу не тільки є фіксаторами певних па-
раметрів підприємств, наперед заданих користувачем, але можуть і 
самі поповнювати свою параметричну базу залежно від специфіки 
діяльності конкретного підприємства. 

2. Системи моніторингу є основою для створення комплекс-
них систем управління поточною і стратегічною діяльністю про-
мислових підприємств. 

3. Системи моніторингу промислового підприємства є фак-
тично інтелектуальним інструментарієм, що допомагає менеджерам 
різних рівнів ухвалювати рішення, що впливають на економічний 
стан промислового підприємства. 



 
Розділ VІ. Механізм підвищення економічної безпеки промислового підприємства 

  

 303

За своєю структурою система моніторингу економічної без-
пеки підприємства може мати складові: інформаційний банк даних; 
аналітичні засоби та банк цільових програм безпечного розвитку 
(рис. 6.8). 

 

 
 

Рис. 6.8. Структура системи моніторингу  
економічної безпеки підприємства 
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аналітичну роботу й наглядне представлення даних. Банк цільових 
програм безпечного розвитку є основою управління економічною 
безпекою підприємства. Цільові програми виступають своєрідними 
напівфабрикатами поточних або стратегічних рішень на випадок 
необхідності виведення підприємства із загрозливо-небезпечного 
становища. Таким чином, функціональне призначення системи моні-
торингу економічною безпекою підприємства полягає в тому, що 
вона надає суб’єкту управління інформацію не тільки для вибору 
тієї або іншої альтернативи із вже наявного набору, а дозволяє роз-
робляти нові управлінські альтернативи, тобто формувати набір, а 
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управлінських альтернатив. 

Своєчасне відстеження агресивних ініціатив конкурентів, 
проблеми фінансового стану постачальників та споживачів тощо 
дозволить оперативно реагувати на стан економічної безпеки під-
приємства, яка в свою чергу може змінити конкурентну позицію 
суб’єктів, що пропонують ринку машинобудівну продукцію. 

Моніторингове спостереження зовнішнього і внутрішнього 
середовища функціонування підприємства може бути ефективним, 
якщо його проводити за різними параметрами й підходами.  

З одного боку необхідно виділити оптимальну кількість об’єк-
тів спостереження. Занадто обширне охоплення спостереженням 
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спричинить для підприємства необґрунтовані витрати, оскільки 
дані для ухвалення управлінського рішення за наслідками моніто-
рингу будуть надмірними. Недостатня кількість спостережень при-
веде до інформаційного дефіциту й неповного обліку всіх чинників 
в ході генерації управлінських рішень. Отже, для проведення ефек-
тивного моніторингу необхідно оптимізувати поле спостереження. 

З другого боку чинником ефективності моніторингу має 
бути оптимальність спостереження. Перманентне спостереження може 
стати неефективним, оскільки вимагає високих витрат на його здійс-
нення. Разом з тим дискретне спостереження з великим тимчасо-
вим лагом між проведенням досліджень приводить до неповного 
охоплення ринкових змін, що також супроводжується втратою ін-
формованості і, як наслідок, зниженням безпечності функціону-
вання через невчасну попереджувальну реакцію. Тому ми вважаємо 
за доцільне проводити розподіл інформації на найбільш впливову і 
менш впливову. Через це найбільш впливова інформація має спо-
стерігатись перманентно, а менш впливова – дискретно. 

Таким чином, ефективний моніторинг, що проводиться в 
рамках цільового інформативного поля з оптимальними лагами 
спостережень дозволяє своєчасно відстежити агресивні ініціативи 
середовища, оцінити ступінь їх впливу на стан економічної безпеки 
підприємства і оперативно розробити й реалізувати заходи, направ-
лені на недопущення негативних змін у діяльності машинобудівних 
підприємств. 

Розв’язок проблеми розробки і впровадження ефективної 
системи моніторингу економічної безпеки машинобудівного підпри-
ємства, на наш погляд, зводиться до вирішення наступних завдань: 

1) визначення масиву даних, які обумовлюють ефективне 
функціонування підприємства; 

2) розробка системи збору і обробки первинної і вторинної 
інформації; 

3) визначення періодичності збору даних для різних інфор-
маційних категорій; 

4) розробка кінцевої кількості показників і індикаторів; 
5) порівняння відхилень показників від їх порогових значень; 
6) інтерпретація результатів моніторингу; 
7) надання результатам моніторингу прикладного харак-

теру для розробки управлінських рішень.  
На рис. 6.9 представлено зміст моніторингу підприємств для 

формування інформаційного банку даних.  
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Рис. 6.9. Складові елементи моніторингу підприємств  
для формування інформаційного банку даних 
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даної мети розвитку. Оскільки об’єктом моніторингу можуть бути 
явище, процес, стан, основними характеристиками яких є мінли-
вість, рухливість, динамічність, а також які вимагають керованості 
з боку суб’єкта моніторингу, тому під об’єктами моніторингу бу-
демо розуміти економічну безпеку машинобудівного підприємства 
і окремих її складових, а під суб’єктами – управлінську структуру під-
приємства, яка забезпечує економічну безпеку суб’єкта господарювання. 

Тобто основними суб’єктами системи моніторингу еконо-
мічної безпеки підприємства, а значить і джерелами формування 
інформаційного банку даних, є: саме підприємство, його управ-
ління, виробничі й допоміжні підрозділи, найближче оточення під-
приємства (конкуренти, споживачі, постачальники, підрядні та суб-
підрядні організації тощо) та макрооточення (динаміка галузевого і 
регіонального розвитку, зміна законодавства, загальний стан еко-
номічних процесів у державі тощо). Участь всіх підрозділів у моні-
торингу є обов’язковою, а керівництво підприємства забезпечує 
конфіденційність і достовірність інформації, що подається. 

Досліджуючи класифікацію чинників, що впливають на 
стан економічної безпеки, ми дотримувалися традиційних принци-
пів, а саме розділили їх на чинники зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Крім того, для цілей оперативного менеджменту було 
б доцільно ранжувати виділені чинники за ступенем впливу на під-
приємство та можливість управлінської дії на них.  

По-перше, розподіл обумовлено різним принципом спосте-
режень за чинниками впливу, по-друге, він характеризується пріо-
ритетністю спостереження й оптимізацією ресурсного забезпе-
чення процесу моніторингу. 

 
 

Рис. 6.10. Об’єкти моніторингу зовнішнього середовища підприємства 
Поле для моніторингу чинників зовнішнього середовища 

представлене на рис. 6.10. 
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Аналіз чинників внутрішнього середовища підприємства до-
зволяє також виділити певне поле напрямів (станів підприємства) 
для внутрішньофірмового моніторингу (рис. 6.11).  
 

 
 
Рис. 6.11. Об’єкти моніторингу внутрішнього середовища підприємства 

 
Формування інформаційного банку даних системи моніто-

рингу економічної безпеки підприємства може включати декілька 
взаємозв’язаних блоків аналізу: 

− зміни економічної кон’юнктури, економічного стану ос-
новних і потенційних контрагентів, що дозволяє оцінювати поточні 
тенденції в динаміці розвитку підприємства; 

− фінансового стану, який дозволяє оперативно й досто-
вірно оцінювати результати господарської діяльності з позицій фор-
мування джерел фінансування і потреби в позикових засобах та 
аналіз стану найбільш впливових складових економічної безпеки 
підприємства на основі аналізу чутливості, що дозволить встано-
вити реальні процеси у забезпеченні економічної безпеки; 

− макрооточення підприємства у взаємозв’язку з результа-
тами господарської діяльності, а також попитом і пропозицією на 
ринку продукції і капіталу. 

Формування інформаційного банку даних базується не 
тільки на зборі інформації за допомогою фіксування слабких сиг-
налів за умови їх виникнення в тій чи іншій зоні напруги. Ін-
формаційний банк даних, в цілому, формується на систематичній 
основі, що передбачає також регулярне отримання і аналітичну 
обробку інформації про ситуації в різних функціональних галузях 
за більш широким діапазоном кризових симптомів. 

Для оцінки стану безпеки підприємства необхідно проана-
лізувати головні фактори, які прямо або опосередковано можуть 
вплинути на його діяльність (основні тенденції в економіці в ці-
лому, та галузевому розрізі, загальний економічний стан підпри-
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ємства, що досліджується, стан і перспективи розвитку основних 
конкурентів, можливість посилення або послаблення конкурентної 
боротьби, стан інвестиційного клімату, співвідношення пропозиції 
й попиту, стан платежів і взаєморозрахунків, стан ліквідності, при-
бутковості та рентабельності підприємства, враховуючи його по-
тенційні можливості, інтелектуально-кадрове забезпечення тощо). 
Тобто основною перевагою наявності системи моніторингу на під-
приємстві є можливість отримання інформації, недоступної в рам-
ках традиційної статистичної й фінансової звітності. У зв’язку з 
цим, основна сфера практичного застосування моніторингу – це 
управління, а точніше інформаційне обслуговування управління в різ-
них галузях діяльності і, в першу чергу, в управлінні економічною 
безпекою підприємства. Процедурний алгоритм функціонування сис-
теми моніторингу економічної безпеки промислового підприємства 
подано на рис. 6.12. 

 

 
 

Рис. 6.12. Процедурний алгоритм функціонування  
системи моніторингу економічної безпеки підприємства 
Запропонований алгоритм системи моніторингу еконо-
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Враховуючи викладене, слід зазначити, що для прийняття 
рішень щодо питань управління економічною безпекою підпри-
ємств, інформаційний банк даних має формуватись і наповнюва-
тись не тільки тактичною інформацією, безпосередньо пов’язаною 
з проблематикою безпеки діяльності підприємства на даному етапі, 
а й включати в себе ті її аспекти, які стосуються його стратегічного 
розвитку, підвищенню конкурентоспроможності. Багато в чому проб-
леми недостатнього рівня економічної безпеки вітчизняних товаро-
виробників виникають через недостатність теоретичних розробок і 
відсутності практичних інструментів щодо їх попередження чи ви-
рішення на основі адекватної інформаційної бази, що враховує як 
внутрішні чинники, так і чинники зовнішнього середовища. 

Ефективність функціонування системи моніторингу еконо-
мічної безпеки підприємства значною мірою залежить від засобів 
аналітичного дослідження, що використовуються. Вся множина не-
безпечно-ризикових ситуацій, у яких може перебувати підпри-
ємство, характеризується тим, що способи отримання кількісної та 
якісної їх характеристики базуються на певній множині методів об-
робки вихідної інформації. До найбільш вживаних відносять за-
гальновідомі методи моделювання, методи експертного опитування 
та евристичні методи. Проте, на нашу думку, для отримання більш 
детальної картини перераховані методи варто доповнити спеціаль-
ним методичним інструментарієм [2–5], удосконаленим автором, 
що допоможе встановити слабкі сторони у діяльності машино-
будівного підприємства на підставі визначення відхилень від по-
рогових значень (додаток Ж). Кінцевою метою створення системи 
моніторингу економічної безпеки є побудова множини безпечних 
станів, їх економічна оцінка, визначення кінцевого стану, а також 
синтез управління, який повинен перевести систему в цей стан. 

При наявності різного роду відхилень за будь-яким фак-
тором безпечного стану можна досягнути шляхом розв’язання зав-
дання вирівнювання, яке належить до завдань регулювання. У цьому 
випадку можливі два варіанти управління: повернення фактора до 
еталонного стану з метою подальшого функціонування за заданою 
раніше програмою та побудова нового програмного управління, яке 
за деякий час приведе систему в безпечний стан. 

Кількість факторів, що розглядаються, може бути визна-
чена в процесі ранжування їх за ступенем впливу на стан еконо-
мічної безпеки системи із врахуванням їх керованості та вартості 
управління ними. 
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Формування множини факторів, які розглядаються при ви-
значенні станів системи, повинне здійснюватися, виходячи з еко-
номічних можливостей системи і з врахуванням вартості керова-
ності фактора й управління із запізненням. Таким чином, можна 
отримати множину факторів, важливість яких, з точки зору забез-
печення економічної безпеки, вища певного рівня, який визнача-
ється економічними можливостями системи. 

При цьому необхідно розглядати не тільки значення кож-
ного конкретного фактора, а також визначити вплив відносної 
зміни його на загальний рівень економічної безпеки системи, тобто 
необхідно визначити чутливість інтегральної оцінки економічної без-
пеки системи до зміни окремого фактора, що може бути встанов-
лене за допомогою коефіцієнта еластичності, який характеризує міру 
чутливості зміни однієї економічної величини відносно іншої [5]. 
Ця величина характеризує темпи зміни конкретного показника при 
зміні визначального показника на 1 % і фактично показує гнучкість 
показників щодо визначального показника. З математичної точки 
зору коефіцієнт еластичності – це є відносна похідна. Ліміт спів-
відношення між відносним приростом функції ( )y f x=  і відносним 
приростом незалежної змінної, коли 0→Δx , називається еластич-
ністю цієї функції відносно змінної x . Еластичність функції 

( )y f x=  розраховується як: 

( )x
x x xЕ y y
y y y

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ′= =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, 

 

де x  – незалежна змінна, y  – залежна змінна, y ′  – похідна 
функції ( )y f x= . Визначення сукупного показника економічної 
безпеки підприємства на базі застосування такого підходу можливе 
при врахуванні системи показників оцінки економічного стану 
підприємств, (додаток Ж). Застосування розрахунків із визначенням 
стану економічної безпеки підприємства показує лише на ста-
більність його економічної діяльності. Проте, нам здається більш 
доцільним з практичної точки зору встановити відхилення від нор-
мальних (еталонних) показників небезпеки підприємства в цілому 
та його структурних елементів, адже, з’ясувавши, де саме знахо-
диться слабка ланка у діяльності підприємства, керівництво напра-
вить необхідні ресурси саме у необхідному напряму. Для розра-
хунку узагальнюючих показників доцільно використати методику, 
запропоновану у [6, с. 228–229] та доповнену нами. 
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Оскільки економічна безпека підприємства характеризу-
ється сукупністю ознак, то виникає необхідність зведення усіх по-
казників у одну інтегральну оцінку. 

Процес зведення (агрегування) ґрунтується на теорії ади-
тивної цінності: цінність цілого дорівнює сумі цінностей його скла-
дових. Якщо ознаки мають різні одиниці вимірювання, то адитивне 
агрегування потребує приведення їх до нормалізації, тобто сукуп-
ність первинних ознак замінюється сукупністю нормалізованих. У 
нашому випадку пропонуємо порівнювати первинні (емпіричні) 
ознаки (показники) із пороговим значенням ознаки (показника). 
Значення порогових показників наведено у додатку И. 

Відбір множини еталонних показників необхідно здійс-
нювати з урахуванням досвіду та величини їхнього впливу на за-
гальний стан підприємства. 

При формуванні множини показників виникає необхідність 
забезпечити інформаційну односпрямованість показників Xij, які ха-
рактеризують стан економічної безпеки машинобудівного підпри-
ємства. Для цього їх необхідно поділити на стимулятори та де-
стимулятори. Зв’язок між інтегральною оцінкою і показником-сти-
мулятором є прямим, а між показником-дестимулятором – обер-
неним. З метою вирішення означеної проблеми дестимулятори пере-
творюють на стимулятори за допомогою нормування. 

У нашому випадку: 

eт

ij

X
Х

, якщо показник є стимулятором, 

при цьому 1=ijZ , коли etij XХ = ; 

     ijZ    
ij

eт

Х
X

 , якщо показник є де стимулятором,                        (6.2) 

при цьому 1=ijZ , коли ijeт ХX = ; 
в
етij

н
ет ХХХ ≤≤,1  

 
За межами інтервалу [ н

етХ , в
етХ ] нормалізовані величини 

ijZ  дорівнюють 0. 
Інтегральний показник окремої структурної складової еконо-

мічної безпеки підприємства пропонуємо здійснювати за формулою: 
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1 1
,

n m
ебмп ij ij

i j
С a z

= =
= ∑ ∑                                   (6.3) 

 

де ijz  – нормалізовані значення показників xij які характери-
зують відповідну складову економічної безпеки підприємства; 

ija  – вагові коефіцієнти структурних елементів економічної 
безпеки підприємства; 1ija =∑ . 

Вагові коефіцієнти aij визначаються експертним шляхом, 
серед N числа експертів як відношення суми балів, що встановили 
усі експерти для даної складової, до загальної суми балів, тобто: 
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де ijS  – оцінка j-ї складової яку дав n-й експерт; N – кіль-
кість експертів; M – кількість структурних складових. 

Інтегральний показник економічної безпеки машинобудів-
ного підприємства в цілому, розраховується за формулою: 

 

,заг j j
j

I b I= ∑                                      (6.5) 
 

де jb  – ваговий коефіцієнт складової економічної безпеки 
машинобудівного підприємства, визначається експертним шляхом 
за допомогою формули (6.4); 

jI  – узагальнений показник за структурним елементом еко-
номічної безпеки машинобудівного підприємства, що визначається 
за формулою (6.2); 

Іеб мп = 1, коли усі значення ijz  знаходяться у межах поро-
гових характеристик; 

Іеб мп = 0, коли усі значення ijz  знаходяться поза межами 
порогових характеристик. 

Основними показниками, що характеризують стан еконо-
мічної безпеки підприємств машинобудівної галузі є показники, що 
поєднані нами у блоки відповідно до їх функціональної приналеж-
ності (рис. 6.13). 



 

 

 
 

Рис. 6.13. Інформаційна модель системи оцінки стану економічної безпеки підприємства
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Алгоритм оцінки економічної безпеки машинобудівного 
підприємства можна подати у наступному вигляді: 

1) вибір (встановлення) показників економічної безпеки; 
2) нормування показників; 
3) експертна оцінка (ранжування) вагових коефіцієнтів оди-

ничних показників; 
4) розрахунок одиничних зважених показників; 
5) експертна оцінка (ранжування) вагових коефіцієнтів гру-

пових індексів; 
6) розрахунок групового індексу; 
7) розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки 

машинобудівного підприємства. 
Зниження суб’єктивного впливу при оцінці економічної без-

пеки промислового підприємства можливе завдяки ситуаційному 
аналізу. В основу цього підходу покладено принцип автоматичної 
класифікації розвитку підприємства, що аналізується, або підпри-
ємств галузі. Послідовність класифікації за рівнем економічної без-
пеки представлена на рис. 6.14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.14. Алгоритм класифікації підприємств  
за рівнем економічної безпеки 
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тодів, доповнюючи один одного, дозволяють позбутися притаман-
них їм недоліків, а також отримати достовірні дані щодо встанов-
лення реального стану промислового підприємства. 
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Стан будь-якої економічної системи, в тому числі еконо-
мічної безпеки підприємства, можна характеризувати певною сис-
темою параметрів. Ці величини, що характеризують стан об’єкта 
управління, вважатимемо вихідними змінними об’єкта управління. 
Їх сукупність визначають як вектор вихідних станів об’єкта управ-
ління. Цей вектор повинен задовольняти певні вимоги, такі як 
формалізація, доцільність, неповторюваність.  

На сьогодні в Україні немає офіційно затвердженої та опрацьо-
ваної системи показників економічної безпеки в галузевому розрізі. 
Це перешкоджає формуванню та впровадженню якісних управ-
лінських рішень, своєчасному визначенню потенційних і подо-
ланню наявних загроз економічній безпеці підприємства. Тому біль-
шість з них запозичені з міжнародного досвіду та наукових розро-
бок російських науковців, офіційних документів Росії та Білорусі, 
які містять запозичений та власний перелік показників економічної 
безпеки. На цьому етапі виникає досить важлива неоднозначними 
варіантами вирішення проблема – визначення якісного складу ін-
формації, тобто обґрунтування системи показників-індикаторів, що 
адекватно описують сформовану ситуацію. Для економічної без-
пеки важливе значення мають не самі показники, а їх порогові зна-
чення та структура, тобто граничні величини, недотримання яких 
перешкоджає нормальному розвитку різних елементів відтворення, 
що мають наслідком формування негативних та руйнівних тенден-
цій у безпеці підприємства. 

У якості критеріїв економічної безпеки, з урахуванням до-
робку вітчизняних науковців [2, 3, 6, 7], ми можемо запропонувати 
використання порогових значень структурних елементів економіч-
ної безпеки підприємств машинобудування, які наведено у додатку И. 
Важливим є те, що найвищий ступінь безпеки підприємством до-
сягається за умови, коли весь комплекс показників перебуває у 
межах допустимих порогових значень, а порогові значення одного 
показника досягаються не за рахунок іншого. З урахуванням даних, 
отриманих на основі експертного опитування (адже саме експерти 
визначають значимість (важливість) функціональної складової еко-
номічної безпеки підприємства за власною практичною діяльністю 
у відповідній сфері бізнесу) формула може бути наступною: 
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де фінΔ  – інтегральний показник фінансової складової; 

кадрΔ  – інтегральний показник кадрової складової; 

технолΔ  – інтегральний показник технологічної складової; 

ресурснΔ  – інтегральний показник ресурсної складової; 

правΔ – інтегральний показник правової складової; 

ринкΔ – інтегральний показник ринкової складової; 

інтерфΔ – інтегральний показник інтерфейсної складової; 

еколΔ – інтегральний показник екологічної складової; 

інформΔ – інтегральний показник інформаційної складової; 

міжнΔ – інтегральний показник міжнародної складової; 

захиснΔ  – інтегральний показник захисної складової. 
Інтерпретація отриманого інтегрального показника стану еко-

номічної безпеки машинобудівного підприємства є наступною: із 
збільшенням значень стимуляторів його значення зростає, а при 
зменшенні значення узагальненого показника зменшується. У на-
шому випадку при наближенні значення інтегрального показника 
рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства до 0, 
економічний стан підприємства наближається до післяпорогового 
рівня. Зростання показника та наближення до 1 свідчить про по-
кращення діяльності підприємства. 

За сукупною величиною відхилень від порогових значень ін-
дикаторів економічної безпеки стан машинобудівного підпри-
ємства можна оцінити як: 

а) нормальний, коли відхилення значень сукупності по-
казників структури економічної безпеки знаходяться в межах по-
рогових значень, а ступінь використання наявного потенціалу близь-
кий до обґрунтованих нормативів; 

б) допороговий, коли є відхилення значення хоча б одного з 
індикаторів економічної безпеки, а інші наблизилися до оточення 
своїх порогових значень, але не були втрачені технічні і техноло-
гічні можливості поліпшення умов і результатів виробництва через 
запровадження заходів попереджувального характеру та є можли-
вість відновлення нормальної діяльності підприємства або його 
структурних підрозділів; 

в) післяпороговий, коли перевищене порогове значення біль-
шості основних індикаторів економічної безпеки і з’являються 
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ознаки безповоротності спаду виробництва і часткової втрати по-
тенціалу внаслідок вичерпання технічного ресурсу устаткування і 
площ, скорочення персоналу, а також порушуються всі або майже 
всі функції діяльності підприємства і, як наслідок, втрата потен-
ціалу стає неминучою і невідворотною. 

Для формалізації оцінки стану небезпеки підприємства і 
забезпечення якісного переведення якісних оцінок у кількісні нами 
пропонується використати шкалу Харінгтона, яка довела свою ефек-
тивність у різних галузях знань. У нашому випадку, коли прийнято 
три оціночні градації зміни параметрів стану підприємства, повну 
шкалу можна перетворити у скорочену (табл. 6.1). 

 
Таблиця 6.1 

Скорочена шкала Харрісона 
Якісна оцінка параметра Кількісне значення
Післяпороговий стан 0–0,3
Допороговий стан 0,3–0,7
Відсутність ознаки 0,7–1
 
Запропонована методика оцінки рівня економічної безпеки 

машинобудівних підприємств, може бути застосована як на вели-
ких, так і на малих підприємствах незалежно від їх форми власності 
чи організаційно-правової форми діяльності. Однак через те, що 
більшість показників-індикаторів є комерційною таємницею, оцінка 
загального рівня безпеки та її функціональних складових можлива 
лише в межах даного підприємства  

Використовуючи основні показники діяльності ВАТ “Адвіс”, 
наведені нами, розраховане значення показників за функціональ-
ними складовими економічної безпеки підприємства (додаток К). 
Інтегральний показник економічної безпеки ВАТ “Адвіс” стано-
вить у 2005 р. – 0,53; 2006 р. – 0,53; 2007 р. – 0,44, тобто спостері-
гається зниження рівня економічної безпеки. Підприємство перебу-
ває в зоні небезпеки через низький рівень більшості показників у 
структурі комплексного показника безпеки (зокрема ринкова скла-
дова, ресурсна складова, правова складова тощо), що підтверджу-
ється результатами анкетного опитування. Хоча слід зауважити, що 
через те, що значна кількість даних вважається комерційною таєм-
ницею, оцінка має певну похибку.  

Наступною складовою системи моніторингу є формування 
банку цільових програм безпечного розвитку. Основні етапи цього 
процесу представлені в таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 
Основні етапи формування банку цільових програм 

безпечного розвитку підприємства 
Характеристика Результат 

Комплексний аналіз проблем для програмної розробки 
Структуризація проблем; формулювання ос-
новних цілей вирішення проблем; визна-
чення кількісних характеристик результатів 
вирішення проблем; встановлення взаємо-
зв’язків між проблемами 

Ієрархічний граф, що ві-
дображає картину взаємо-
зв’язків між проблемами; 
кількісні критерії оцінки 
вирішення проблеми 

Визначення фактичних відхилень показників від їх порогових значень 
Визначення показників нормативних пара-
метрів;вимірювання фактичних показників 
кожної складової;встановлення розміру від-
хилень фактичних показників від нормативних

Встановлення “слабкої 
ланки” у діяльності під-
приємства 

Формування системи цілей програми 
Декомпозиція основних цілей програм; 
виявлення взаємозв’язаних цілей 

Дерево цілей програм; 
матриця зв’язків підцілей 
цільових програм 

Планування виконання програм і розподіл ресурсів 
Визначення виконавців програмних захо-
дів, декомпозиція заходів, ресурсна про-
робка програм, заходів, робіт; розподіл ре-
сурсів між програмами; формування техно-
логічної структури програм 

Мережні моделі програм 
із зазначенням ресурсів, 
виконавців, тривалості 
виконання робіт 

Визначення складу органів програмного управління 
Визначення керівників програм, відповідаль-
них виконавців; вибір типу структури 
управління цільовими програмами 

 

Взаємопогодження програм 
Формування зведеної мережної моделі управ-
ління банком цільових програм; встанов-
лення сумарного вкладу від реалізації сис-
теми цільових програм у вирішення кожної 
проблеми; розробка алгоритмів оператив-
ного контролю і регулювання цільових програм

Зведена мережева модель 
управління банком цільо-
вих програм; алгоритм 
оперативного контролю  
і регулювання цільових 
програм 

 
Програми, що входять в банк цільових програм безпечного 

розвитку, містять обов’язкові реквізити, які показують їх місце, 
роль і порядок взаємодії при реалізації політики підприємства в 
цілому. Це дозволяє розташувати за рівнями ієрархії основні й 
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додаткові цільові програми, планувати, організовувати та регу-
лювати одержання ефекту від міжпрограмної взаємодії, здійсню-
вати стратегічний контроль та контролінг для їх можливого ба-
гаторазового використання на багатьох підприємствах. 

Фіксування в розрізі фаз ринкового розвитку і функціо-
нальних сфер кризових симптомів та причин дозволяє підійти до 
виявлення й систематизації проблем виживання підприємств і 
стабілізації їх діяльності,  
для вирішення яких необхідні відповідні стратегічні нововведення. 

Це завдання має особливо важливе значення, оскільки без-
перервність виникнення загрозливих проблем призводить до необ-
хідності їхньої багаторівневої координації і систематизації. 

На основі каталогу виявлених проблем в подальшому здійс-
нюється управління економічною безпекою підприємств. Цей ката-
лог створює зв’язок між загальними цілями і намірами, що сфор-
мульовані в філософії життєдіяльності підприємств і його місії з од-
ного боку і цільовими програмами, комплексними планами – з іншого. 

Для цього використовуються різні методи, наприклад, такі 
як “мозкова атака”, морфологічний аналіз, синтезуючий метод і т.д. 

При розробці програм потрібне дотримання наступних вимог: 
− наявність варіантів програм, що включають різні підходи 

при досягненні мети (альтернативні програми цін, розповсюдження 
продукції, реалізації технічних ідей тощо); 

− програми не повинні бути надто складними, переванта-
женими, мають складатися із серії простих завдань, котрі в комп-
лексі формулюють спосіб досягнення поставлених цілей; 

− програми повинні бути ретельно сформульовані, а їх 
окремі елементи – містити детальний опис здійснюваних кроків, 
що ведуть до досягнення поставленої стратегічної мети. 

Процес реалізації стратегій безпечного розвитку підпри-
ємства являє собою виконання послідовних оперативних дій (кро-
ків) по матеріалізації програм в конкретних господарських ланках і 
функціональних сферах. 

Враховуючи те, що передбачити всі проблеми, які можуть 
виникнути при реалізації банку цільових програм неможливо, для 
своєчасного реагування на зриви й відхилення необхідна достатньо 
ефективна система оперативного контролю за ходом виконання 
цільових програм. Основне завдання полягає в тому, щоб реагувати 
на зриви не тоді, коли вони з’являються, а прагнути завчасно перед-
бачити їх, використовуючи для цього прогнозну інформацію із 
банку цільових програм безпечного розвитку.  
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Від точної ідентифікації загроз, від вибору вимірників їх 
оцінювання, тобто системи показників (індикаторів), залежить сту-
пінь адекватності оцінки економічної безпеки будь-якого підпри-
ємства, в тому числі машинобудівного, реалізації та розробки комп-
лексу необхідних заходів щодо попередження та усунення небезпек 
та загроз. Виходячи із завдань, що стоять перед системою моні-
торингу машинобудівного підприємства, окреслених як діагностика 
його стану за системою відхилень від порогових показників діяль-
ності підприємства, які враховують його специфічні галузеві особ-
ливості та мають для останнього важливе стратегічне і тактичне 
значення, запропоноване нами у подальшому. 
 
 

6.3. Управління економічною безпекою 
підприємства 

 
Підприємство повинне не лише бути готовим до змін, але й 

здатним їх сприйняти та адаптувати. Відсутність цієї властивості 
може спричинити неадекватну реакцію на деструктивні ситуації, 
що негативно впливають на окремі складові та на економічний стан 
підприємства в цілому. Тому питання ефективності управлінської 
діяльності щодо питань економічно стабільної роботи підприємства 
останнім часом викликають особливий інтерес у сучасному біз-
несовому середовищі. 

Дійсно, якщо проаналізувати увесь ланцюжок діяльності 
сучасного підприємства (від проекту до випуску готової продукції 
та створення планів на майбутнє), то можна зробити висновок, що 
кожна наступна ланка не в змозі нормально функціонувати без 
дієздатності попередньої.  

Проблеми у функціонуванні будь-якої із них спричиняє 
неможливість досягнення визначеної мети діяльності промислового 
підприємства. Головною особливістю проблемної ситуації є те, що 
вона потенційно або реально може спричинити можливість руй-
нування усієї виробничо-економічної структури підприємства. Тобто 
бачимо, наскільки важливим є ефективне функціонування кожної 
складової та якісне вирішення питань, що дозволить підприємству 
як суб’єкту управління, ефективно функціонувати та нормально роз-
виватись. Сукупність впливів, які визначають характер зміни век-
тора вхідних станів об’єкта управління, має базові напрями функ-
ціонування, до яких належать алгоритми стабілізації, програму-
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вання та відстеження. Так алгоритм стабілізації передбачає по-
стійності протягом тривалого часу вектора вихідного стану об’єкта 
управління за даним параметрами. 

Програмний алгоритм визначає зміну напряму вихідного 
стану об’єкта управління відповідно до наперед визначеного за-
кону, за яким відбувається зміна параметрів системи до бажаних 
результатів. 

Алгоритм відстеження роботи об’єкта управління харак-
теризується тим, що необхідні зміни вектора вихідного стану 
об’єкта наперед невідомі.  

Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем харак-
теризується різного роду збурюючими чинниками. Їх сукупність 
характеризується вектором збурюючих дій на об’єкт управління, 
що в свою чергу призводить до небезпечного стану підприємства з 
точки зору його економічної безпеки.  

На рис. 6.15 показана взаємодія об’єкта управління із сере-
довищем впливу. 

 

 
Рис. 6.15. Взаємодія об’єкта управління із середовищем впливу 

 

За кордоном достатньо широко застосовується метод управ-
ління за відхиленнями, котрий ґрунтується на виявленні й дове-
денні до відома керівника тільки тієї інформації, що обов’язково 
вимагає його особистої уваги. 

Цей процес потребує постійного спостереження за поточ-
ним станом справ у фірмі і зіставленням його з нормативами і вста-
новленими цілями визначення реальних відхилень від наміченого 
шляху та прийняття необхідних управлінських рішень [8]. 

Відхилення від обраних цілей і нормативів можуть зумов-
люватися: 

− невизначеністю майбутнього і виникненням непередбачу-
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ваних ситуацій; 
− ігноруванням можливості настання тих чи інших добре 

відомих подій; 
− некомпетентністю, недобросовісністю, злочинною безпеч-

ністю виконавців; 
− помилками через перевтому, перевантаження працівників; 
− зовнішніми причинами; 
− необґрунтованістю нормативів та індивідуальних цілей тощо. 
Для прийняття ефективних управлінських рішень на основі 

відхилень від порогових показників варто, на нашу думку, вико-
ристати автоматизовану систему управління. Основним завданням 
автоматичного управління в контексті питань економічної безпеки 
машинобудівних підприємств, вважаємо, можна рахувати визна-
чення такого алгоритму управління, який забезпечує мінімальне 
або не перевищення необхідного, відхилення від висхідного стану 
об’єкта управління, тобто від необхідного значення. 

Принцип дії системи автоматичного регулювання полягає в 
тому, щоб знаходити відхилення регульованих величин, що ха-
рактеризують роботу об’єкта або протікання процесу від необхід-
ного режиму і при цьому впливати на об’єкт або процес так, щоб 
усувати ці відхилення. Для вирішення такого завдання використо-
вуються пристрій, що забезпечує формування керуючої дії на об’єкт 
управління, відповідного алгоритму його роботи. 

У систему автоматизованого управління економічною без-
пекою машинобудівного підприємства входять наступні основні 
елементи: 

− система заданого (бажаного) стану складових економічної 
безпеки або її в цілому, необхідна для реалізації алгоритму роботи 
об’єкта управління, що виражається у формуванні керуючої дії; 

− процес вимірювання, розрахунку величин, що забезпечує 
встановлення стану вимірюваних даних; 

− елемент порівняння, який виявляє відхилення керованої 
величини від її необхідного значення; 

− об’єкт управління. 
Принцип роботи системи автоматизованого управління по-

лягає у вимірюванні керованої величини й порівнянні одержаного 
сигналу із бажаним. Елемент порівняння виявляє їх різницю, і на 
підставі цього відбувається формування керуючої дії на управ-
ління. В основі управління економічною безпекою підприємств ма-
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шинобудування важлива роль належить контролю відхилень за 
системою показників складових структурних елементів безпеки 
підприємства. У системі контролю відбувається порівняння фак-
тичних результатів із нормативними та встановлюються межі від-
хилень. За даними порівняння відбувається аналіз стану і оцінюють 
той прогрес, який було досягнуто підприємством. Крім того, спів-
ставлення дозволить керівництву переглянути довготермінові плани у 
світлі нових обставин, які свідчать про реальність встановлених 
цілей. Формування системи алгоритмів дій для усунення виявлених 
відхилень є заключним етапом побудови системи управління еко-
номічною безпекою підприємства.  

Алгоритм дій підприємства, запропонований нами до вико-
ристання, представлений у вигляді, показаному на рис. 6.16.  

 

 
 

Рис. 6.16. Алгоритм дій управління за відхиленням 
з можливістю їх усунення 

 

Сутність управління за відхиленнями можна відобразити, 
використовуючи різні підходи. У першому випадку, коли від-
хилення має позитивну тенденцію або знаходиться в допустимих 
межах, форму реагування можна визначити як “відсутність реак-
ції”. Варто дослідити, яким чином підприємство досягло пози-
тивного результату.  

При умові, коли відхилення є критичним і значно відійшло 
від встановлених нормативів, форма реагування може передбачати 
два варіанти: по-перше, це процедура пошуку серед “бази інфор-
мації” готового сценарію або, при його відсутності, розробку і впро-
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вадження досягнення нормативних значень показників. 
По-друге, при відсутності або обмеженій можливості нор-

малізації окремих аспектів економічної безпеки змінити систему 
нормативних показників. У цьому випадку за результатами моніто-
рингу економічної безпеки підприємства встановлюються нові 
критичні межі. Як окремий випадок можна розглядати ситуацію, 
коли вирішенням проблеми є обґрунтування пропозиції про при-
пинення окремих виробництв, інвестиційних проектів тощо. 

На рис. 6.17 наведена структурно-логічна схема управління 
економічною безпекою підприємства за відхиленнями за умов не-
стабільного економічного середовища.  
 

 
 

Рис. 6.17. Структурно-логічна схема управління  
економічною безпекою підприємства за відхиленнями 
 
Управління за відхиленнями повинне здійснюватися прак-

тично безперервно, носити оперативний характер і спиратися на всі 
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етапи (цілеполягання, проектування нової стратегії, аналіз і оцінка ре-
зультатів), тобто здійснюється елементний опис процесу управ-
ління. Все це зумовило необхідність розробки та обґрунтування 
власної структурно-логічної схеми процесу управління економіч-
ною безпекою підприємства на основі застосування відхилень від 
порогових значень, яку наведено на рис. 6.18. 

Структура процесу управління економічною безпекою під-
приємства складається із послідовності дій (етапів). За цими еле-
ментами процес управлінського впливу суб’єкта, спрямованість 
якого обумовлюється послідовністю, яку ми можемо визначити як 
структурність управління економічною безпекою підприємства. У 
цьому випадку він складається із послідовності наступних етапів: 
“діагностика–планування–результат–контроль”. Першим елемен-
том запропонованого процесу є діагностика, на якому за допо-
могою блоку “система моніторингу” відбувається встановлення 
проблемної ситуації у функціонуванні підприємства, оцінка масш-
табу та прогнозування можливих наслідків її розвитку.  

Базовим кроком у побудові системи моніторингу є фор-
мування бази спостереження середовища – системи оціночних 
показників, критеріїв, які характеризують кінцевий результат про-
цесу управління. Залежно від функціонального охоплення вважа-
ємо за доцільне виокремити їх у дві групи: показники, що харак-
теризують внутрішній стан, та показники, які характеризують зов-
нішній розвиток підприємства. Найбільш важливим моментом є 
встановлення масштабів відхилення: суттєве або несуттєве. Якщо 
за результатами аналізу відхилення є несуттєвими, то стан підпри-
ємства визнається нормальним, а процес моніторингу переводиться 
у звичайне спостереження.  

Якщо результати цього аналізу показують наявність нега-
тивних явищ та проблемної ситуації на підприємстві, то здійсню-
ється перехід до поглибленої діагностики, результатом якої має 
стати ранжований перелік найбільш значущих складових елементів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що обумовлюють виник-
нення проблемної ситуації. 

Система, де передбачається співставлення звітів за даними 
порівняння нормативних і фактичних результатів, називають звітом 
за центрами відповідальності.  

Співставлення фактичних показників із нормативними для 
виявлення відхилень і здійснення корегуючих дій з метою узго-
дження майбутніх результатів із нормативними – приклад системи 
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управління з оберненим зв’язком. 

 
 

Рис. 6.18. Структурно-логічна схема управління  
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економічною безпекою машинобудівного підприємства 
Управління за центрами відповідальності здійснюється за 

принципом визнання зон індивідуальної відповідальності, як це за-
фіксовано в організаційній структурі підприємства. Центр відпо-
відальності можна визначити як сегмент підприємства, де керівник 
підрозділу несе відповідальність за роботу сегмента (див. рис. 6.19). 

Мета управління за центрами відповідальності полягає у 
накопиченні даних про стан за кожним центром відповідальності 
таким чином, щоб відхилення від нормативу могли бути віднесені 
на відповідальну особу. Завданням є виявлення причин відхилень, 
встановлення відповідальності і вживання корегуючих заходів.  

На основі аналізу й узагальнення положень наукових дже-
рел нами запропонована послідовність створення системи забезпе-
чення управління економічною безпекою промислових підпри-
ємств за відхиленнями. Управління економічною безпекою машино-
будівного підприємства істотно залежить від ступеня важливості 
ситуації, яка виникла для кожного конкретного підприємства, її масш-
табів та величини відхилень від визначених нормативів. 

Як варіант вирішення проблеми пропонуємо використо-
вувати матрицю реакцій на відхилення за центрами відповідаль-
ності, приклад якої наведено у додатку Л. Наступний структурний 
елемент (етап) процесу управління економічною безпекою машино-
будівного підприємства, визначений як етап планування. Основ-
ними його елементами є умови забезпечення (часові, ресурсні об-
меження тощо).  

На цьому етапі приймаются рішення щодо вибору способів 
діяльності, засобів, послідовності їх використання, просторового і 
часового їх розміщення в управлінському процесі.  

Для забезпечення подальшого стабільного функціонування 
відбувається аналіз та вибір альтернатив з метою мінімізації на-
слідків можливих відхилень. Основними елементами завдання об-
ґрунтування засобів реалізації сформульованої мети розвитку управ-
ління є множина альтернатив, множина оцінок та множина на-
слідків. На абстрактному рівні альтернатива – це варіант можли-
вого розв’язання завдання. При виборі альтернатив проходить ряд 
етапів, а саме: генерації (ідентифікації та розроблення), оцінки і 
вибору найкращої з них. Єдиних алгоритмів та критеріїв оцінки 
окремого альтернативного варіанта не існує. Проте можна вказати 
на наступні принципи генерування альтернатив, дотримання яких 
сприяє вибору найкращої з них: множинність, різноманітність, ам-
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біційність, реальність, необхідність здійснення.  

 
 

Рис. 6.19. Структурно-логічна схема управління  
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економічною безпекою машинобудівного підприємства 
Основою накопичення альтернатив складає існуюча стра-

тегія економічної безпеки окремого машинобудівного підпри-
ємства та необхідність її вдосконалення або зміни.  

Аналіз за кожною окремою складовою в структурі еко-
номічної безпеки підприємства машинобудування надасть можли-
вість точно встановити проблемну зону в діяльності підприємства 
та усунути небезпеку. На кожному окремому підприємстві може 
бути визначена власна сукупність показників, які за своїм змістом 
мають охопити найбільш важливі кола діяльності підприємства в 
розрізі складових економічної безпеки підприємства та центрів 
(служб) відповідальності. 

Досягнення критичного значення показників економічної 
безпеки машинобудівного підприємства не завжди вказує на си-
туацію краху в діяльності підприємства в цілому або за його скла-
довими. Таке значення показників, перш за все, свідчать про не-
обхідність оперативного втручання з метою усунення загроз які ви-
никли. Коли діяльність підприємства погіршується (відхилення є 
значними), за кожним із виявлених факторів необхідно прийняття 
відповідних заходів (напрямів) за кожним центром відповідаль-
ності (структурним підрозділом). 

Головна роль показників-індикаторів в управлінні еконо-
мічною безпекою підприємства полягає не тільки в тому, що зов-
нішня загроза є основою для зміни системи, а й тим, що ці по-
казники є основою для стратегічної зміни, тобто управління, що 
ґрунтується не за принципом “від минулого до майбутнього”, а за 
принципом “від майбутнього до сучасного”.  

Запропонована методика дозволить: 
− обмежити кількість показників до найбільш впливових; 
− забезпечити досягнення цілей підприємства; 
− постійно відслідковувати та оцінювати стан економічної 

безпеки підприємства та її складових; 
− приймати обґрунтовані рішення в найбільш проблемно 

небезпечних зонах; 
− сформувати систему завчасного попередження про потен-

ційні загрози, яка надасть можливість отримувати інформацію про 
деструктивні впливи і своєчасно й цілеспрямовано на них реагувати. 

Для переходу до наступного кроку – вибору із множини 
альтернативної сукупності сценаріїв розвитку – потрібно провести 
їх розробку. Сценарій містить чотири основних елементи: бажаний 
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стан – деталізація послідовності дій – сили впливу – мотивація (ло-
гіка) сценарію. Для запровадження процесу формування сценар-
ного управління економічною безпекою машинобудівного підпри-
ємства пропонуємо скористатись наступним алгоритмом: структу-
ризація та визначення показників складових економічної безпеки 
підприємства; визначення істотних факторів впливу (направле-
ність, сила дії тощо), розробка оптимістичного, песимістичного та 
оптимальних варіантів сценаріїв, перевірка їх на ймовірність, прог-
ноз розвитку сценаріїв, врахування можливих протидіючих подій, 
оцінка впливу відхилень від основного варіанта сценарію, розробка 
конкретних планів реалізації сценаріїв (з урахуванням ресурсно-
методичного забезпечення). 

Процедура проведення вибору альтернатив є загальновідо-
мою: відбувається ранжування набору елементів з точки зору ви-
трат на реалізацію або отриманого ефекту. Умовою вибору із су-
купності є перевищення кумулятивного ефекту від реалізації аль-
тернативного варіанта над цільовим ефектом, що забезпечується 
новою стратегією економічної безпеки підприємства. Під ефектом 
розуміється досягнення певного рівня показників, які характери-
зують стан економічної безпеки підприємства. Альтернативні 
варіанти більш низького рангу (із множини альтернатив) залиша-
ються в резерві. Вони можуть бути використані при перегляді або 
доповненні досягнення стану економічної безпеки підприємства за 
недостатньої результативності або у зв’язку зі змінами в зовніш-
ньому і внутрішньому середовищі підприємства.  

Управління економічною безпекою машинобудівного під-
приємства завершується етапом реалізації. Для наочності процесу 
автоматизації нами розроблено матрицю управління за струк-
турними елементами економічної безпеки машинобудівного під-
приємства. Основні напрями усунення недоліків у відповідних 
структурних підрозділах у діяльності машинобудівного підпри-
ємства подано в додатку М. На завершення необхідним є оцінка 
результатів управління, метою якого є встановлення ефективності 
проведених заходів та досягнення поставленої мети – безпечного 
функціонування машинобудівного підприємства. 

Впровадження розробленого механізму управління еконо-
мічною безпекою на основі відхилень від порогових показників 
дозволить істотно підвищити ефективність усієї системи управ-
ління машинобудівним підприємством, оскільки охоплює усі най-
більш важливі напрями його діяльності та дозволяє адаптувати 
запропоновану схему до підприємств будь-якої величини та форми 
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власності. 
Отже, за умов подальшого ускладнення й посилення конку-

рентних відносин та боротьби, особливого значення набуває проб-
лема побудови механізму управління економічною безпекою про-
мислового підприємства: без системи управління економічною без-
пекою підприємства не можна оцінити перспективи його зрос-
тання, розробити тактику і стратегію його розвитку. Механізм управ-
ління це сукупність методів, ресурсів, факторів, принципів, важе-
лів, які сприяють досягненню належного рівня економічної безпеки 
підприємства в рамках загальної стратегії. 
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7.1. Розробка системи оцінювання рівня  

фінансової безпеки підприємства 
 
У сучасних умовах господарювання на вітчизняних машино-

будівних підприємствах приділяється недостатньо уваги питанням 
фінансової безпеки, підходам до її оцінювання та аналізу. Це обу-
мовлює формування нераціональної структури капіталу, зростання 
фінансових ризиків та прорахунків в управлінні підприємством. 
Саме тому для побудови ефективної системи управління підпри-
ємством необхідно здійснювати повний і ґрунтовний аналіз фінан-
сової безпеки, враховуючи її функціональну будову та структуру 
капіталу підприємства. 

Аналіз основних методик визначення рівня фінансової без-
пеки підприємства дозволяє стверджувати, що кожна з них має 
певні обмеження у використанні, відтак дає змогу повно і точно 
визначити існуюче становище підприємства. Саме тому, пропо-
нуємо здійснювати розрахунок інтегрального індексу фінансової 
безпеки підприємства за етапами, що відображені на рис. 7.1. 

На першому етапі визначення рівня фінансової безпеки під-
приємства здійснюється добір сукупності індикаторів, які вико-
ристовуватимуться для оцінювання стану функціональних складо-
вих фінансової безпеки.  

З метою упорядкування понятійного апарату дослідження є 
необхідність уточнити сутність терміна “економічний індикатор”. 
Оскільки його було запропоновано західними економістами та нау-
ковцями, пропонуємо проаналізувати його зміст через призму їх 
тлумачення.  

Довідники з економіки пропонують розглядати економічні 
індикатори як серію (або групу серій) статистичних даних, що ви-
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користовуються економістами для аналізу і прогнозування змін у 
економічній діяльності. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Основні етапи визначення інтегральної оцінки  
фінансової безпеки підприємства [1, 2] 

 

Коротка Британська енциклопедія інтерпретує економічні 
показники як статистику, що використовується для визначення 
стану загальної економічної активності, особливо для прогнозу-
вання майбутнього. Маркетинговий словник визначає економічні 
індикатори як індекси, що визначаються на основі даних, зібраних 
за тривалий період, і показують умови бізнесу та загальну еко-
номічну активність [3]. 

У вітчизняній науковій літературі індикатор розглядається 
як цифровий показник зміни економічної величини, що викорис-
товується для обґрунтування економічної політики, спрямованості 
розвитку економічних процесів та оцінки їх результатів [4]. 

Необхідно також зазначити, що в сучасній економічній лі-
тературі поруч з терміном “індикатор” часто вживається термін 
“показник”. Деякі вітчизняні автори намагаються їх розмежувати, 
посилаючись на їх різне змістове наповнення. Однак з огляду на 
відсутність в англійській мові відповідного лінгвістичного аналога 
та несуттєві у економічному контексті тонкощі, що відрізняють два 
вказаних слова, можна розглядати “індикатор” і “показник” як взаємо-
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замінні поняття, що можуть на рівних вживатися у наукових текс-
тах [3]. З огляду на наведені міркування пропонуємо індикатори фі-
нансової безпеки підприємства розглядати як реальні показники 
розвитку підприємства, що базуються на даних бухгалтерського 
обліку, і які найбільш повно характеризують стан і тенденції у фі-
нансовій сфері підприємства. 

Розробка ефективної системи індикаторів фінансової без-
пеки − складна методологічна проблема, оскільки їх кількість і 
якість повинні бути достатніми для того, щоб своєчасно й адек-
ватно ситуації сигналізувати про виникнення і розвиток дестабілі-
зуючих тенденцій на підприємстві, одночасно не обтяжуючи сис-
тему фінансової безпеки, яка створена для безпомилкового і опера-
тивного реагування на можливі загрози [5, с. 51]. Таким чином, пе-
релік індикаторів повинен, з одного боку, забезпечувати здійснення 
максимально ємного й достовірного аналізу, а з іншого – давати 
можливість швидкого одержання інформації для їхніх розрахунків 
[6, с. 8]. Саме тому, вважаємо за доцільне здійснювати розрахунок 
індикаторів фінансової безпеки підприємства на основі даних пуб-
лічної бухгалтерської звітності підприємств, що дасть можливість 
оперативно визначити рівень фінансової безпеки підприємства та 
провести його рейтингову оцінку в конкурентному середовищі. 

Перелік індикаторів для визначення рівня фінансової без-
пеки підприємства наведено на рис. 7.2.  

Вважаємо за доцільне рівень безпеки за бюджетною скла-
довою визначати за допомогою наступних показників: 

а) частка непрямих податків у сумі виручки від реалізації 
товарів, робіт, послуг підприємства, що визначається за формулою: 

 

ВР
НПЧнп = ,                                          (7.1) 

 

де НП – сума непрямих податків, які сплачуються під-
приємством; ВР – виручка від реалізації товарів, робіт, послуг. 

Цей коефіцієнт відображає, яка сума непрямих податків при-
падає на одну гривню виручки від реалізації підприємства, отри-
маного у звітному періоді; 

б) коефіцієнт оподаткування прибутку розраховується за 
формулою:  

оп
ПпК
Пб

= ,                                            (7.2) 
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Рис. 7.2. Перелік індикаторів для визначення фінансової безпеки 
підприємства на основі її складових 

 

Бюджетна складова:  

Банківська складова: 

– частка непрямих податків у сумі виручки
від реалізації товарів, робіт, послуг; 
– коефіцієнт оподаткування прибутку; 
– коефіцієнт відволікання оборотних  
активів у дебіторську заборгованість  
за розрахунками з бюджетом; 
– частка кредиторської заборгованості  
за розрахунками з бюджетом; 
– коефіцієнт співвідношення дебіторської
та кредиторської заборгованості  
за розрахунками з бюджетом; 
– коефіцієнт платіжної дисципліни  

– коефіцієнт заборгованості;
– коефіцієнт поточних зобов’язань; 
– коефіцієнт довгострокових зобов’язань; 
– коефіцієнт покриття відсотків; 
– коефіцієнт рентабельності позикового
банківського капіталу; 
– термін окупності позикового капіталу 
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Кредитна складова: 

– коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості; 
– період погашення дебіторської  
заборгованості; 
– частка сумнівної дебіторської  
заборгованості в загальному обсязі  
заборгованості; 
– коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості; 
– період погашення кредиторської  
заборгованості; 
– коефіцієнт співвідношення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості; 
– частка векселів одержаних  
у оборотних активах підприємства; 
– частка векселів, виданих у загаль-
ному обсязі поточних зобов’язань 

 

Фондова складова:  

– коефіцієнт капітального покриття;
– коефіцієнт участі акціонерного капіталу
в загальній сумі джерел фінансування; 
– прибуток на акцію; 
– балансова вартість акцій; 
– коефіцієнт дивідендних виплат; 
– коефіцієнт покриття дивідендів 

 

Інвестиційна складова:  

– коефіцієнт участі грошових активів
у оборотному капіталі; 
– кількість оборотів грошових коштів; 
– рентабельність залишку грошових
коштів;  
– коефіцієнт достатності чистого  
грошового потоку; 
– рентабельність чистого грошового потоку 

Грошова складова:  

– частка довгострокових фінансових 
інвестицій в активах; 
– частка поточних фінансових інвестицій
в активах; 
– коефіцієнт руху грошових потоків від
інвестиційної діяльності підприємства; 
– частка капітальних інвестицій  
у загальній сумі інвестицій; 
– частка фінансових інвестицій  
у загальній сумі інвестицій 

 

Програмно-аналітична складова:  

– коефіцієнт інвестування необоротних 
активів; 
– частки авторських і суміжних з ним пра-
вом та прав на об’єкти промислової влас-
ності у загальному обсязі нематеріальних 
активів; 
– коефіцієнт оновлення авторських і су-
міжних з ним правом та прав на об’єкти 
промислової власності; 
– коефіцієнт вибуття авторських і суміж-
них з ним правом та прав на об’єкти 
промислової власності; 
– коефіцієнт приросту авторських і су-
міжних з ним правом та прав на об’єкти 
промислової власності 

Страхова складова:  

– частка кредиторської заборгованості
за розрахунками зі страхування у за-
гальному обсязі поточних зобов’язань; 
– частка кредиторської заборгованості
за розрахунками з позабюджетними
страховими платежами в загальному
обсязі поточних зобов’язань; 
– коефіцієнт страхування бізнесу. 
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де Пп – податки, що їх сплачують з прибутку за певний 
період;  Пб – балансовий прибуток підприємства за цей період. 

Цей показник демонструє частку податків, які підпри-
ємство сплачує з прибутку, в сумі отриманого ним прибутку [7]; 

в) коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську 
заборгованість за розрахунками з бюджетом пропонуємо розрахо-
вувати за формулою: 

ОА
ДЗК б

дзб = ,                                       (7.3) 
 

де ДЗб – дебіторська заборгованість за розрахунками з бю-
джетом; ОА – оборотні активи. 

Коефіцієнт характеризує частку дебіторської заборгованості 
за розрахунками з бюджетом у оборотних активах підприємства; 

г) частка кредиторської заборгованості за розрахунками з 
бюджетом в загальному обсязі поточних зобов’язань може бути 
визначена на основі залежності:  

ПЗ
КЗК б

кзбп = ,                                       (7.4) 
 

де КЗб – кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом; ПЗ – поточні зобов’язання. 

Коефіцієнт показує який обсяг кредиторської заборгова-
ності підприємства припадає на одиницю його поточних зобов’я-
зань та характеризує рівень платіжної дисципліни підприємства; 

д) коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей за розрахунками з бюджетом може визначатися 
наступним чином: 

. .б
дз кз

б

ДЗК
КЗ

=                                        (7.5) 

 

Цей коефіцієнт показує скільки на одну гривню креди-
торської заборгованості підприємства перед бюджетами припадає 
дебіторської заборгованості фінансових і податкових органів; 

е) коефіцієнт платіжної дисципліни: 
 

оп

оп
дпл П

ШСПК −
=. ,                                  (7.6) 

 

де Поп – прибуток від операційної діяльності; ШС – збитки 
від штрафних санкцій. 
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Коефіцієнт характеризує платіжну дисципліну підпри-
ємства [8]. 

Рівень безпеки за банківською складовою фінансової без-
пеки підприємства, на наш погляд, необхідно визначати за допо-
могою таких індикаторів: 

а) коефіцієнт заборгованості, який розраховується за фор-
мулою:  

ВК
ККК кд

з
+

= ,                                      (7.7) 
 

де Кд – довгострокові кредити банків; Кк – короткострокові 
кредити банків; ВК – власний капітал підприємства. 

Коефіцієнт заборгованості характеризує залежність підпри-
ємства від зовнішніх позик та демонструє який обсяг кредитів, на-
даних банківськими установами, припадає на одиницю власного 
капіталу підприємства; 

б) коефіцієнт поточних зобов’язань, який визначається: 
 

ПК
КК к

пз = ,                                         (7.8) 
 

де ПК – позиковий капітал підприємства. 
Коефіцієнт показує який обсяг короткострокових кредитів, 

наданих банківськими установами, припадає на одиницю позико-
вого капіталу підприємства.  

в) коефіцієнт довгострокових зобов’язань розраховується як 
відношення суми довгострокових кредитів до загальної суми за-
лучених коштів: 

.
ПК
КК д

дз =                                          (7.9) 

 
Він показує частку довгострокових банківських кредитів у 

загальній сумі позикових коштів підприємства; 
г) коефіцієнт покриття відсотків визначається:  
 

св

св
пв В

ВПК +
= ,                                    (7.10) 

 

де П – прибуток до оподаткування; Всв – сума сплачених 
відсотків комерційним банкам за користування кредитними коштами. 
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Коефіцієнт покриття відсотків є відносним показником 
довгострокової платоспроможності. Він відображає, скільки разів 
протягом року підприємство заробляє кошти для оплати відсотків 
[9, с. 241]. Цей коефіцієнт характеризує потенційну можливість 
підприємства погасити позику та ступінь захищеності кредиторів 
від несплати відсоткових платежів. Зменшення цього коефіцієнта в 
динаміці свідчить про збільшення витрат підприємства на сплату 
відсотків за кредит [10, с. 70]; 

д) коефіцієнт рентабельності позикового банківського ка-
піталу розраховується за формулою: 

 

.Rпк
ЧПK
ПК

=                                       (7.11) 

 
Він показує яка частка чистого прибутку припадає на оди-

ницю позикового банківського капіталу; 
е) термін окупності позикового капіталу визначається за 

формулою:  
1 .опк
пк

Т
R

=                                         (7.12) 

 

Коефіцієнт показує за який період позиковий банківський 
капітал буде компенсований чистим прибутком. 

Рівень безпеки за страховою складовою ми пропонуємо оці-
нювати за допомогою таких показників: 

а) частка кредиторської заборгованості за розрахунками зі 
страхування у загальному обсязі поточних зобов’язань: 

 

,спзс
КЗЧ
ПЗ

=                                         (7.13) 
 

де КЗс  – кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування; ПЗ – поточні зобов’язання. 

Коефіцієнт відображає який обсяг кредиторської заборго-
ваності за розрахунками зі страхування припадає на одиницю по-
точних зобов’язань підприємства та характеризує рівень його пла-
тіжної дисципліни; 

б) коефіцієнт страхування бізнесу визначається за формулою: 
 

М
Р

К ф
сб = ,                                     (7.14) 
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де Рф – резервний фонд; М – загальна вартість майна 
підприємства [11, с. 286]. 

Він демонструє, яка частину майна підприємства у разі по-
треби може бути покрита коштами наявного резервного фонду; 

в) частка кредиторської заборгованості за розрахунками з 
позабюджетними страховими платежами в загальному обсязі по-
точних зобов’язань:  

ПЗ
КЗЧ пп

кзбп = ,                                      (7.15) 
 

де КЗпп – кредиторська заборгованість за розрахунками з 
позабюджетними платежами. 

Коефіцієнт показує який обсяг кредиторської заборгова-
ності за розрахунками з позабюджетними платежами підприємства 
припадає на одиницю його поточних зобов’язань та характеризує 
рівень платіжної дисципліни підприємства.  

Рівень безпеки за кредитною складовою пропонуємо визна-
чати за допомогою таких показників. 

а) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визна-
чається залежністю: 

с
обдз ДЗ

ВРК = ,    (7.16) 

 

де ДЗс – середня величина дебіторської заборгованості; ВР – 
чиста виручка від реалізації продукції [12, с. 126]. 

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку, дебіторська заборгованість є таких видів: за товари, роботи, 
послуги; за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами; з 
нарахованих доходів; із внутрішніх розрахунків; іншу поточну де-
біторську заборгованість [13]. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості пока-
зує яка частина виручки від реалізації припадає на одну гривню 
дебіторської заборгованості, а також характеризує зміни в обсягах 
комерційних кредитів, що надаються підприємством. Так, змен-
шення коефіцієнта свідчить про розширення обсягів комерційного 
кредитування, і, навпаки, його збільшення означає скорочення об-
сягів продажу в кредит; 

б) період погашення дебіторської заборгованості, що визна-
чається за формулою: 
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360 .пдз
обдз

П
К

=                                       (7.17) 

 

Коефіцієнт відображає середній період інкасації дебітор-
ської заборгованості, тобто період її погашення [12, с. 129]; 

в) частка сумнівної дебіторської заборгованості в загаль-
ному обсязі заборгованості: 

ДЗ
СДЗЧсдз = ,                                        (7.18) 

 

Коефіцієнт характеризує яка частина дебіторської заборго-
ваності має сумнівний характер погашення; 

г) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ви-
значається залежністю: 

с
обкз КЗ

ВРК = ,                                      (7.19) 

 

де КЗс – середня величина кредиторської заборгованості 
[14, c. 270]. 

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку кредиторська заборгованість включає наступні види: за то-
вари, роботи, послуги; за розрахунками з одержаних авансів; за роз-
рахунками з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, 
з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків; іншу по-
точну кредиторську заборгованість [13]. 

Коефіцієнт показує яка частина виручки від реалізації при-
падає на одну гривню кредиторської заборгованості:  

д) період погашення кредиторської заборгованості, що ви-
значається за формулою: 

360 .пкз
обкз

П
К

=                                         (7.20) 

 

Коефіцієнт відображає середній період інкасації кредитор-
ської заборгованості, тобто середній період сплати підприємством 
заборгованості [12, с. 130]; 

е) коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованості, який визначається за формулою: 

 

. .дз кз
ДЗК
КЗ

=                                      (7.21) 
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За його допомогою визначається, скільки припадає на одну 
гривню кредиторської заборгованості дебіторської заборгованості. 
Він також характеризує здатність підприємства розрахуватися з 
кредиторами за рахунок дебіторів; 

є) частка векселів, одержаних у оборотних активах підпри-
ємства: 

ОА
ВОЧво = ,                                           (7.22) 

 

де ВО – сума одержаних векселів. 
Коефіцієнт показує яка частина заборгованості покупців, 

замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), 
інші активи, виконані роботи та надані послуги, що забезпечена 
векселями припадає на одиницю оборотних активів підприємства; 

ж) частка векселів виданих в загальному обсязі поточних 
зобов’язань:  

ПЗ
ВВКвв = ,                                           (7.23) 

 

де ВВ – сума виданих векселів. 
Коефіцієнт показує, яка частка заборгованості, на яку під-

приємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) 
постачальників, підрядників та інших кредиторів припадає на оди-
ницю його поточних зобов’язань.  

Рівень безпеки за фондовою складовою пропонуємо визна-
чати за допомогою таких коефіцієнтів:  

а) коефіцієнт капітального покриття, який обчислюється за 
формулою: 

А
ВККкп = ,                                           (7.24) 

 

де ВК – власний капітал; А – активи. 
Він відображає частку власного капіталу, яка припадає на 

одну гривню активів підприємства, і характеризує достатність його 
власного капіталу підприємства [15, с. 347]. 

б) коефіцієнт участі акціонерного, або пайового, капіталу в 
загальній сумі джерел фінансування визначається за формулою: 

 

а
СКК
ВБ

= ,                                          (7.25) 
 

де ВБ – валюта балансу. 
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Коефіцієнт показує частку статутного капіталу в загальній 
сумі джерел фінансування підприємства [15, с. 348]; 

в) прибуток на акцію: 

А
ЧПКчпа = ,                                        (7.26) 

 

де А – кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу 
Показник характеризує ефективність діяльності підпри-

ємства та показує скільки чистого прибутку припадає на одну ак-
цію [10, с. 190]; 

г) балансова вартість акцій: 
 

.ва
ВКК
А

=                                          (7.27) 
 

Коефіцієнт показує частку власного капіталу, що припадає 
на одну акцію. За його допомогою визначається співвідношення 
ринкової капіталізації підприємства та власного капіталу, тобто від-
бувається порівняння оцінки підприємства, що склалася на фондо-
вому ринку з величиною інвестицій акціонерів у це підприємство 
[10, с. 192]; 

д) коефіцієнт дивідендних виплат: 
 

ЧП
ФДВКдв = ,                                       (7.28)  

 

де ФДВ – сума фонду дивідендних виплат [10, с. 191]. 
Він показує частку чистого прибутку підприємства, що спря-

мована на дивідендні виплати, та характеризує ефективність диві-
дендної політики підприємства. Значення цього показника зале-
жить від структури акціонерного капіталу підприємства та його 
дивідендної політики. Якщо підприємством приймається рішення 
про здійснення виплати дивідендів, то значення коефіцієнта буде 
зростати і навпаки; 

е) коефіцієнт покриття дивідендів: 
 

дв
пд К

К 1
=  або  

ФДВ
ЧПКпд =   (7.29)  

 

Коефіцієнт характеризує частку дивідендів у чистому при-
бутку підприємства [12, с. 140]. 
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Вважаємо за доцільне, рівень безпеки за інвестиційною скла-
довою визначати за допомогою наступних індикаторів: 

а) частка довгострокових фінансових інвестицій в активах: 
 

А
ДФІЧдфі = ,                                        (7.30)  

 

де ДФІ – обсяг довгострокових фінансових інвестицій. 
За допомогою цього коефіцієнта визначається частка фінан-

сових (портфельних) інвестицій у валюті балансу та характеризу-
ється диверсифікаційний ризик [12, с. 127]; 

б) частка поточних фінансових інвестицій в активах: 
 

А
ПФІЧпфі = ,                                   (7.31)  

 

де ПФІ – обсяг поточних фінансових інвестицій. 
Коефіцієнт відображає частку короткострокових фінансо-

вих інвестицій у валюті балансу; 
в) коефіцієнт руху грошових потоків від інвестиційної діяль-

ності підприємства: 

ід

ід
ід В

НК = ,                                      (7.32)  

 

де Нід – надходження від інвестиційної діяльності; Від – 
видатки за інвестиційною діяльністю. 

Коефіцієнт показує, яка сума надходжень від інвестиційної 
діяльності припадає на одну гривню видатків за інвестиційною 
діяльністю. Позитивним є зростання показника в динаміці. Це свід-
чить про цілісну та високоефективну систему інвестиційного ме-
неджменту на підприємстві, яка відповідає вимогам мінливого рин-
кового середовища та спрямована на забезпечення раціонального 
використання інвестиційних ресурсів; 

г) частка капітальних інвестицій в загальній сумі інвестицій 
визначається як: 

І
КІЧкі = ,                                         (7.33)  

 

де КІ – сума капітальних інвестицій; І – загальна сума 
інвестицій здійснених підприємством. 

Коефіцієнт показує скільки капітальних інвестицій припа-
дає на 1 гривню загальних інвестицій, здійснених підприємством; 
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д) частка фінансових інвестицій в загальній сумі інвестицій 
визначається як: 

І
ФІЧфі = ,                                       (7.34)  

 

де ФІ – сума фінансових інвестицій; І – загальна сума ін-
вестицій здійснених підприємством. 

Він показує скільки фінансових інвестицій припадає на 
1 гривню загальних інвестицій здійснених підприємством. 

На нашу думку, рівень безпеки за грошовою складовою 
слід визначати за допомогою наступних індикаторів: 

а) коефіцієнт участі грошових активів у оборотному ка-
піталі розраховується за формулою: 

 

с

сз
угак ОА

ГКК = ,                                    (7.35)  

 

де ГКсз – середній залишок грошових коштів; ОАс – середня 
сума оборотного капіталу [16, с. 179]. 

Показник характеризує ступінь участі грошових активів у 
оборотному капіталі. Якщо коефіцієнт участі грошових коштів в обо-
ротних активах в динаміці зменшується, то це позитивно характе-
ризує роботу підприємства, а навпаки – негативно; 

б) кількість оборотів грошових коштів визначається за фор-
мулою: 

сз
огк ГК

ВРК = ,                                     (7.36)  

 

ВР – обсяг реалізації продукції за період, що аналізується 
[16, с. 179]. 

Показник характеризує кількість оборотів грошових коштів 
за період, що взято до аналізу; 

в) рентабельність залишку грошових коштів розраховується 
за формулою: 

сз
згк ГК

ЧПR = ,                                    (7.37)  

 

де ЧП – чистий прибуток.  
Коефіцієнт характеризує частку прибутку (збитку), яка при-

падає на одну гривню грошових коштів, що знаходяться в розпо-
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рядженні підприємства в середньому впродовж періоду, що до-
сліджується [17, с. 162]; 

г) коефіцієнт достатності чистого грошового потоку визна-
чається за формулою: 

ДЗПК
ЧГПКдгп +Δ+

= ,                                (7.38)  

 

де ЧГП– сума чистого грошового потоку за звітний період; 
ПК – виплати за короткостроковими та довгостроковими позиками 
за звітний період; Δ З – сума приросту запасів товарно-матеріаль-
них цінностей у складі оборотних активів підприємства; Д – спла-
чені дивіденди за звітний період. 

Коефіцієнт характеризує достатність чистого грошового по-
току, що створюється підприємством з урахуванням його фінансо-
ваних потреб [17, с. 163]; 

д) рентабельність чистого грошового потоку розрахову-
ється за формулою: 

.згк
ЧПR
ЧГП

=                                         (7.39)  
 

Коефіцієнт характеризує суму прибутку (збитку), яка при-
падає на одну гривню чистого грошового потоку [11, с. 254]. 

Вважаємо, що рівень безпеки програмно-аналітичної скла-
дової необхідно визначати на основі коефіцієнтів: 

а) коефіцієнт інвестування необоротних активів розрахову-
ється за формулою: 

,не
іна

ІК
І

=                                      (7.40)  
 

де Іне – інвестиції у необоротні активи підприємства; І – за-
гальна сума капітальних інвестицій. 

Цей коефіцієнт визначає, який обсяг інвестицій у необо-
ротні активи підприємства припадає на одиницю здійснених ним 
інвестицій у звітному періоді; 

б) частки авторських, суміжних з ним правом та прав на 
об’єкти промислової власності у загальному обсязі нематеріальних 
активів визначаються таким чином: 

 

НА
ПОВАПЧапна

+
= ,                                 (7.41)  



 
Розділ VII. Оптимізація структури капіталу і управління ресурсами в системі…  

 

 346

де АП – вартість авторських та суміжних з ним прав; ПОВ – 
права на об’єкти промислової власності; НА – нематеріальні активи. 

Коефіцієнт показує, скільки на одну гривню нематеріаль-
них активів припадає авторських прав та суміжних із ним прав на 
комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних 
машин, компіляції даних (бази даних) тощо; 

в) коефіцієнт оновлення авторських і суміжних з ним пра-
вом та прав на об’єкти промислової власності визначається на-
ступним чином: 

,вап
о

зап

ВК
В

=                                        (7.42)  

 

де Ввап – вартість введених авторських і суміжних з ним прав 
та права на об’єкти промислової власності за звітний період; Взап – 
загальна вартість авторських і суміжних з ним прав та права на 
об’єкти промислової власності.  

Коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність уведення 
в дію нових комп’ютерних програм, програм для електронно-об-
числювальних машин, компіляцій даних (баз даних), винаходів щодо 
захисту комерційної таємниці та відображає частку їх введених за 
визначений період у загальній вартості нематеріальних активів на 
кінець звітного періоду; 

г) коефіцієнт вибуття авторських і суміжних з ним правом 
та прав на об’єкти промислової власності: 

 

,ввап
о

зап

ВК
В

=                                         (7.43)  

 

де Вввап – вартість виведених авторських і суміжних з ним 
прав та права на об’єкти промислової власності за звітний період. 

Коефіцієнт вибуття відображає інтенсивність вибуття автор-
ських, суміжних з ним правом та прав на об’єкти промислової влас-
ності, тобто ступінь вибуття тих комп’ютерних програм, програм 
для електронно-обчислювальних машин, компіляцій даних (баз да-
них), винаходів щодо захисту комерційної таємниці, які або морально 
застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання; 

д) коефіцієнт приросту авторських і суміжних з ним правом 
та прав на об’єкти промислової власності:  

 

.вап ввап
о

зап

В ВК
В
−

=                                 (7.44)  



 
Розділ VII. Оптимізація структури капіталу і управління ресурсами в системі…  

 

 347

Коефіцієнт характеризує приріст авторських, суміжних з 
ним правом та прав на об’єкти промислової власності. 

На другому етапі відбувається визначення економічно до-
сяжних мінімальних та максимальних значень індикаторів або їх 
нижніх та верхніх меж, які застосовуються у процесі проведення 
аналізу рівня фінансової безпеки. Діапазон можливих значень кож-
ного показника визначено на основі аналізу рівня фінансової без-
пеки ста машинобудівних підприємств України (табл. 7.1). 

 
Таблиця 7.1 

Діапазон значень індикаторів фінансової безпеки підприємства 

Індикатор фінансової безпеки 
підприємства 

Діапазон 
значень 

індикаторів  
min max 

1 2 3 
Бюджетна складова 

Частка непрямих податків у сумі виручки  
від реалізації товарів, робіт, послуг 0,031 0,168 
Коефіцієнт оподаткування прибутку –0,808 0,654 
Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську
заборгованість за розрахунками з бюджетом 0,001 0,273 
Частка кредиторської заборгованості за розрахунками  
з бюджетом в поточних зобов’язаннях 0,0004 0,476 
Коефіцієнт співвідношення дебіторської  
і кредиторської за розрахунками з бюджетом  0,006 95,093 
Коефіцієнт платіжної дисципліни –2,167 1,619 

Кредитна складова 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,014 83,500 
Період погашення дебіторської заборгованості 4,311 25951 
Частка сумнівної дебіторської заборгованості  
в загальному обсязі заборгованості 0,0013 0,084 
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,012 20,611 
Період погашення кредиторської заборгованості 17,466 29128,6 
Коефіцієнт співвідношення дебіторської  
та кредиторської заборгованостей 0,007 4,150 
Частка векселів одержаних  
у оборотних активах підприємства 3,2E-0 0,478 
Частка векселів виданих в загальному обсязі  
поточних зобов’язань 0,0017 0,426 
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Продовження таблиці 7.1 
1 2 3 

Банківська складова
Коефіцієнт заборгованості 0,102 22,739 
Коефіцієнт поточних зобов’язань 0,0056 0,735 
Коефіцієнт довгострокових зобов’язань 0,0592 0,645 
Коефіцієнт покриття відсотків 716,333103,369
Коефіцієнт рентабельності позикового банківського капіталу –2,089 0,217 
Термін окупності позикового капіталу –51,835 22,279 

Грошова складова
Коефіцієнт участі грошових активів 
у оборотному капіталі 2,63E-05 0,191 
Кількість оборотів грошових коштів 5,021 2025 
Рентабельність залишку грошових коштів –281,182 10525 
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку –40,142 1,375 
Рентабельність чистого грошового потоку –10525,83 105,429 

Інвестиційна складова
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах7,53E-0 0,191 
Частка поточних фінансових інвестицій в активах 0,0215 0,722 
Коефіцієнт руху грошових потоків 
від інвестиційної діяльності підприємства 0,0031 1849,67
Частка капітальних інвестицій у загальній сумі інвестицій 0,0469 1,000 
Частка фінансових інвестицій у загальній сумі інвестицій 0,0177 1,000 

Фондова складова
Коефіцієнт капітального покриття 0,005 0,900 
Коефіцієнт участі акціонерного капіталу 
в загальній сумі джерел фінансування 0,002 1,367 
Прибуток на акцію –0,019 0,002 
Балансова вартість акцій 3,3E-06 0,103 
Коефіцієнт дивідендних виплат 0,1503 1,000 
Коефіцієнт покриття дивідендів 1 6,652 

Страхова складова
Частка кредиторської заборгованості за розрахунками 
зі страхування у загальному обсязі поточних зобов’язань 8E-05 0,484 
Коефіцієнт страхування бізнесу –1,082 0,257 
Частка кредиторської заборгованості за розрахунками 
з позабюджетними страховими платежами  
в загальному обсязі поточних зобов’язань 0,0004 0,476 

Програмно-аналітична безпека
Коефіцієнт інвестування необоротних активів 3,6E-05 0,204 
Частка авторських та суміжних з ним правом 
у загальному обсязі нематеріальних активів 0,57143 1,000 
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Продовження таблиці 7.1 
1 2 3 

Коефіцієнт оновлення авторських і суміжних з ним 
правом та прав на об’єкти промислової власності 0,0006 0,02 
Коефіцієнт вибуття авторських і суміжних з ним 
правом та прав на об’єкти промислової власності 0,0003 0,001 
Коефіцієнт приросту авторських і суміжних з ним 
правом та прав на об’єкти промислової власності 0,02 0,1 

 
Третій етап полягає у проведенні нормалізації значень ін-

дикаторів фінансової безпеки. Нормалізація являє собою перехід до 
такого масштабу вимірювань, коли “найкращому” значенню по-
казника відповідає значення 1, а “найгіршому” – значення 0. З 
точки зору математики, це є задача нормування змінних, а з точки 
зору статистики – перехід від абсолютних до нормалізованих зна-
чень індикаторів, що змінюються від 0 до 1 і вже своєю величиною 
характеризують ступінь наближення до оптимального значення, що 
можна також інтерпретувати у відсотках: 0 відповідає 0 %, 1 – 
100 %. При формуванні множини індикаторів важливо забезпечити 
інформаційну односпрямованість показників хі. З цією метою показ-
ники поділяють на стимулятори та дестимулятори. Зв’язок між 
інтегральною оцінкою й показником-стимулятором прямий, між 
показником-дестимулятором – обернений. Дестимулятори перетво-
рюють на стимулятори за допомогою нормування [2]. 

Нормалізація показників-стимуляторів здійснюється за 
формулою [18, c. 384]: 

max

max min

.i i
i

i i

x xp
x x

−
=

−
                               (7.45) 

 

Показників-дестимуляторів – за формулою: 
 

minmax

min

ii

ii
i xx

xxp
−

−
= ,                             (7.46) 

 

де pi – значення нормалізованого i-го показника; 
xi – значення i-го показника фінансової безпеки підприємства; 
ximax – верхній поріг значення i-го показника фінансової 

безпеки підприємства;  
ximin – нижній поріг значення i-го показника фінансової без-

пеки підприємства. 
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Четвертий етап полягає у наданні індикаторам фінансової 
безпеки підприємства вагових коефіцієнтів. За умов фрагментар-
ності теоретичних досліджень з цього питання та значної невизна-
ченості середовища для вирішення поставленої задачі ми пропо-
нуємо використати один із традиційних евристичних методів – 
метод експертних оцінок. Характерними особливостями методів 
експертних оцінок і моделей їх реалізації як інструментарію нау-
кового розв’язання складних слабоформалізованих проблем є, по-
перше, науково обґрунтована організація всіх етапів експертизи, 
що забезпечує ефективність роботи на кожному з них, і, по-друге, 
використання кількісних методів як в організації експертизи, так і в 
оцінюванні висновків експертів на основі формалізованого опра-
цювання результатів їх суджень [19, с. 212]. Для проведення до-
слідження нами була розроблена анкета, питання якої умовно по-
ділені на три блоки: до першого блоку увійшли питання, що сто-
суються співвідношення питомої ваги функціональних складових 
фінансової безпеки, а до другого – питання визначення вагових 
коефіцієнтів індикаторів фінансової безпеки підприємства, до тре-
тього – питання щодо визначення границь рівнів фінансової без-
пеки (додаток Н). Експертами були комерційні директори, фінан-
сові директори, провідні спеціалісти фінансових відділів підпри-
ємств. Обробка анкет проводилася з використанням програмного 
забезпечення.  

Таким чином, проведене анкетування дозволило нам при-
своїти певні значення вагових коефіцієнтів індикаторам окремих 
складових фінансової безпеки підприємства (табл. 7.2).  

 
Таблиця 7.2 

Значення вагових коефіцієнтів індикаторів  
фінансової безпеки підприємства 

Індикатор фінансової безпеки  
підприємства 

Значення 
вагового 

коефіцієнта 
1 2 

Бюджетна складова 
Частка непрямих податків у сумі виручки  
від реалізації товарів, робіт, послуг 0,18 
Коефіцієнт оподаткування прибутку 0,21 
Коефіцієнт відволікання оборотних активів  
у дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом 0,21 
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Продовження таблиця 7.2 
1 2 

Частка кредиторської заборгованості за розрахунками  
з бюджетом в поточних зобов’язаннях 0,14 
Коефіцієнт співвідношення дебіторської  
і кредиторської за розрахунками з бюджетом  0,14 
Коефіцієнт платіжної дисципліни 0,12 

Кредитна складова 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,15 
Період погашення дебіторської заборгованості 0,14 
Частка сумнівної дебіторської заборгованості  
в загальному обсязі заборгованості 0,18 
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,12 
Період погашення кредиторської заборгованості 0,12 
Коефіцієнт співвідношення дебіторської  
та кредиторської заборгованостей 0,15 
Частка векселів одержаних  
у оборотних активах підприємства 0,07 
Частка векселів виданих  
в загальному обсязі поточних зобов’язань 0,07 

Банківська складова 
Коефіцієнт заборгованості 0,18 
Коефіцієнт поточних зобов’язань 0,13 
Коефіцієнт довгострокових зобов’язань 0,13 
Коефіцієнт покриття відсотків 0,18 
Коефіцієнт рентабельності позикового банківського капіталу 0,19 
Термін окупності позикового капіталу 0,19 

Грошова складова 
Коефіцієнта участі грошових активів у оборотному капіталі 0,11 
Кількість оборотів грошових коштів  0,21 
Рентабельність залишку грошових коштів  0,17 
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку 0,26 
Рентабельність чистого грошового потоку 0,25 

Інвестиційна складова 
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах 0,18 
Частка поточних фінансових інвестицій в активах 0,18 
Коефіцієнт руху грошових потоків  
від інвестиційної діяльності підприємства 0,17 
Часка капітальних інвестицій у загальній сумі інвестицій 0,23 
Часка фінансових інвестицій у загальній сумі інвестицій 0,24 
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Продовження таблиця 7.2 
1 2 

Фондова складова 
Коефіцієнт капітального покриття 18 
Коефіцієнт участі акціонерного капіталу  
в загальній сумі джерел фінансування

17 

Прибуток на акцію 16 
Балансова вартість акцій 16 
Коефіцієнт дивідендних виплат 15 
Коефіцієнт покриття дивідендів 18 

Страхова складова
Частка кредиторської заборгованості за розрахунками  
зі страхування у загальному обсязі поточних зобов’язань 0,33 
Коефіцієнт страхування бізнесу 0,34 
Частка кредиторської заборгованості за розрахунками  
з позабюджетними страховими платежами  
в загальному обсязі поточних зобов’язань 0,33 

Програмно-аналітична складова
Коефіцієнт інвестування необоротних активів 0,14 
Частки авторських та суміжних з ним правом  
та прав на об’єкти промислової власності  
у загальному обсязі нематеріальних активів 0,18 
Коефіцієнт оновлення авторських і суміжних  
з ним правом та прав на об’єкти промислової власності 0,21 
Коефіцієнт вибуття авторських і суміжних  
з ним правом та прав на об’єкти промислової власності 0,21 
Коефіцієнт приросту авторських і суміжних  
з ним правом та прав на об’єкти промислової власності 0,26 

 
На п’ятому етапі здійснюється визначення рівня кожної 

складової фінансової безпеки підприємства. Розрахунок інтеграль-
ного індикатора за кожною сферою здійснюється за формулою: 

 

j ij ijI a x= ⋅∑ ,                                     (7.47) 
 

де jI  – інтегральний індикатора складової фінансової без-

пеки підприємства; ija  – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь 

внеску i-го показника в інтегральний індекс; ijx  – вихідний показник. 
На шостому етапі здійснюється вибір вагових коефіцієнтів 

складових фінансової безпеки підприємства, значення яких визна-
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чаються шляхом експертного оцінювання на основі проведеного 
анкетування (табл. 7.3). 

 
Таблиця 7.3 

Значення вагових коефіцієнтів складових  
фінансової безпеки підприємства 

Складова фінансової безпеки  
підприємства:

Значення  
вагового коефіцієнта 

– бюджетна  0,14
– банківська  0,15
– страхова  0,11
– фондова  0,12
– інвестиційна  0,11
– кредитна  0,15
– грошова  0,11
– програмно-аналітична  0,11 

 
На сьомому етапі методики здійснюється визначення інте-

грального індексу фінансової безпеки підприємства, який розрахо-
вується за формулою: 

j jI b I= ⋅∑ ,                                       (7.48) 
 

де bj – вагові коефіцієнти складових фінансової безпеки 
підприємства. 

Таким чином, використання розглянутих індикаторів при 
оцінюванні рівня фінансової безпеки підприємства дає змогу пра-
вильно формувати його інвестиційну та фінансову політику та прий-
мати обґрунтовані управлінські рішення щодо визначення опти-
мальної структуру капіталу. Впроваджуючи систему спостереження 
за зазначеними показниками та за загальним рівнем фінансової 
безпеки, дозволить істотно підвищити ефективність процесу управ-
ління підприємством.  

На основі проведеного аналізу, використовуючи метод екс-
пертних оцінок, пропонуємо виділяти наступні рівні фінансової без-
пеки підприємства: високий, середній, низький та критичний. 

Високий рівень фінансової безпеки характерний для під-
приємств, які для фінансування своєї діяльності використовують 
виключно власний капітал, що дає змогу уникнути основні фінан-
сові ризики. Перевагами використання лише власного капіталу для 
підприємства є: простота залучення; більш висока здатність гене-
рувати прибуток; забезпечення фінансової стійкості розвитку під-
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приємства, його платоспроможності у довгостроковому періоді, а 
відповідно і зниження ризику банкрутства. Разом з тим, підпри-
ємство, що використовує лише власний капітал, хоч і має найвищу 
фінансову стійкість, але обмежує темпи свого розвитку і не вико-
ристовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений 
капітал [20, с. 79–80]. Таким чином, забезпечення високого рівня фі-
нансової безпеки для підприємства з економічної точки зору не 
завжди є виправданим та ефективним. 

Середній рівень фінансової безпеки характерний для під-
приємств, які для фінансування діяльності крім власного капіталу 
використовують ще й довгостроковий позиковий капітал, що дає 
змогу підприємству використати додаткові економічні можливості 
та забезпечити зростання його фінансового потенціалу. Довгостро-
кові кредити використовуються на проведення підприємством ка-
пітальних вкладень (придбання основних засобів, модернізацію і 
реконструкцію виробництва) та дають можливість планомірно роз-
поділяти грошові потоки при встановленні графіку надання та по-
вернення кредиту, таким чином, знизити фінансове навантаження 
на його загальну фінансово-господарську діяльність. 

Забезпечення на підприємстві середнього рівня фінансової 
безпеки є найраціональнішим, оскільки дає змогу встановити ком-
проміс між ризиком та дохідністю.  

Низький рівень фінансової безпеки характерний для під-
приємств, які для фінансування діяльності використовують крім 
власного та довгострокового позикового капіталу ще й коротко-
строковий капітал. Підприємства, що використовують різні види 
позикового капіталу, мають більш високий фінансовий потенціал 
свого розвитку (за рахунок формування додаткового обсягу акти-
вів) і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності (за 
рахунок використання ефекту фінансового левериджа). Однак за та-
ких умов генерується більший фінансовий ризик і загроза їх бан-
крутства, що зростають зі збільшенням питомої ваги позикових за-
собів у загальному обсязі використовуваного капіталу [20, с. 81–82]. 

Критичний рівень фінансової безпеки характерний для під-
приємств, які не в змозі забезпечити діяльність ні власним, ні по-
зиковим капіталом та неспроможні виконати свої грошові зобо-
в’язання перед кредиторами, в тому числі за заробітною платою, а 
також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів та 
інших обов’язкових платежів (табл. 7.4).  
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Таблиця 7.4 
Характеристика рівнів фінансової безпеки  
на основі структури капіталу підприємства 

Рівень фінансової 
безпеки 

підприємства 

Показник 
рівня 

фінансової 
безпеки 

Структура капіталу 

Високий 0,76–1 Тяжіє до використання виключно  
власного капіталу 

Середній 0,51–0,75 Тяжіє до використання крім власного ще 
й довгострокового позикового капіталу  

Низький 0,26–0,5 Тяжіє до використання крім власного  
та довгострокового, ще й коротко- 
строкового позикового капіталу 

Критичний 0 –0,25 За обраної структури капіталу підпри-
ємство не в змозі забезпечити діяльність  

 
Впровадження розробленого алгоритму аналізу фінансової 

безпеки підприємства на основі розрахунку рівня функціональних 
складових фінансової безпеки істотно підвищить ефективність всієї 
системи управління машинобудівним підприємством, оскільки на-
дасть змогу безперервно відстежувати та оцінювати стан безпеки, 
вчасно виявляти загрози та небезпеки, а також приймати обґрун-
товані рішення щодо їх мінімізації. 

На основі запропонованої методики визначимо рівень фі-
нансової безпеки машинобудівних підприємства Хмельниччини у 
2006–2010 роках. 

Значення фінансової безпеки ДП “Красилівський агрегат-
ний завод” у 2006–2010 роках наведено у таблиці 7.5. 

Як свідчать результати аналізу фінансової безпеки ДП “Кра-
силівський агрегатний завод”, найвище значення інтегрального ін-
дексу безпеки спостерігалося у 2009 році, який склав 0,449. Проте, 
у наступні роки на підприємстві спостерігалось зниження рівня без-
пеки. Так, у 2010 році порівняно з 2009 роком інтегральний індекс 
знизився на 1,7 % і склав 0,411. Загалом значення інтегрального 
індексу в межах 0,449 – 0,411 свідчить про низький рівень фінан-
сової безпеки на підприємстві.  

На основі проведених розрахунків можна зробити висно-
вок, що найкращий рівень інтегрального індексу фінансової без-
пеки ВАТ “Красилівський машзавод” спостерігався у 2006 році. У 
2010 році рівень безпеки зменшився і склав 0,378. Загалом, про-
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тягом періоду, що аналізується на підприємстві спостерігався низь-
кий рівень фінансової безпеки, що спричинено використанням знач-
ного обсягу позикового капіталу.  

 
Таблиця 7.5 

Значення фінансової безпеки  
ДП “Красилівський агрегатний завод”  

Показник  
фінансової безпеки: 

Рік 
2006 2007 2008 2009 2010 

– бюджетний  0,799 0,789 0,798 0,740 0,537 
– банківський 0,830 0,722 0,786 0,754 0,743 
– страховий 0,310 0,304 0,307 0,325 0,313 
– фондовий 0,415 0,395 0,397 0,391 0,386 
–інвестиційний 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 
– кредитний 0,394 0,382 0,357 0,339 0,318 
– грошовий 0,401 0,408 0,396 0,387 0,643 
– програмно-аналітичний  0 0 0 0 0 
– інтегральний індекс  0,449 0,427 0,433 0,418 0,411 

 
У 2006 році найвищий рівень інтегрального індексу фінан-

сової безпеки спостерігався у ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес”, який 
склав 0,465. У 2007 році найкраще значення рівня безпеки було у 
ДП “Красилівський агрегатний завод”, який склав 0,427. У наступ-
них 2008 і 2009 роках найвищий рівень показника спостерігався і 
надалі у ВАТ “Шепетiвський завод культиваторів”. Що стосується 
ВАТ “Укрелектроапарат”, то рівень його фінансової безпеки впро-
довж аналізованого періоду погіршувався і у 2010 році склав 0,351. 

Таким чином, структура капіталу підприємства є ключовим 
інструментом впливу на рівень його фінансової безпеки, що поро-
джує необхідність розробки ефективного механізму управління ка-
піталом в системі фінансової безпеки підприємства, який дасть змогу 
підприємству забезпечити прийняття ефективних управлінських 
рішень спрямованих на формування, розміщення та використання 
капіталу, а отже і досягти високого рівня його фінансової безпеки.  

 
 
7.2. Механізм управління капіталом 

підприємства 
 

Капітал підприємства є однією з найважливіших та най-
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складніших економічних категорій, яка потребує постійного ви-
вчення, аналізу та ефективного управління. Через мінливість еко-
номічного середовища, зміни масштабів діяльності та посилення 
конкуренції у сучасній економічній літературі дедалі більшу увагу 
приділяють питанням управління капіталом, що покликане не лише 
забезпечити машинобудівним підприємствам достатній обсяг ка-
піталу, але й дати можливість мінімізувати фінансові ризики, які 
пов’язані з формуванням і використанням капіталу, підвищити рі-
вень їх фінансової безпеки та забезпечити досягнення темпів ста-
лого зростання. В цьому контексті важливого теоретичного та прак-
тичного значення набуває створення механізму управління капіта-
лом підприємства в системі фінансової безпеки і його адаптація до 
ринкових умов господарювання. Розвиток механізму, розширення і 
поглиблення змісту, обґрунтування структури побудови, взаємодії 
всіх елементів і підсистем забезпечення його функціонування до-
зволять поліпшити показники роботи не лише кожного конкрет-
ного підприємства, а й галузі у цілому, що, у свою чергу, дасть по-
штовх до зростання економіки країни.  

Слід зазначити, що сучасні наукові дослідження, присвя-
чені питанням управління капіталом суб’єктів господарювання, не 
враховують впливу структури капіталу на фінансову безпеку під-
приємства. Це у свою чергу утруднює практичне вирішення проб-
лем безпечності функціонування та посилює перешкоди форму-
вання оптимальної структури капіталу підприємства. 

Теоретична нерозробленість окреслених проблем породжує 
необхідність створення механізму управління капіталом в системі 
фінансової безпеки підприємства, що включає трирівневе (опера-
тивний, тактичний та стратегічний рівень) управління формуван-
ням, розміщенням та використанням капіталу підприємства та умож-
ливлює визначення черговості вирішення завдань, що постають пе-
ред підприємством. 

Процес управління завжди передбачає наявність об’єкта та 
суб’єкта управління. Тому, розглядаючи механізм управління капі-
талом підприємства, необхідно визначити суб’єкт та об’єкт управ-
ління капіталом (див. рис. 7.3). 

На наш погляд, суб’єктом управління капіталом є персонал, 
структурні підрозділи, які за допомогою різних методів, важелів, 
інструментів та форм впливають на систему управління капіталом з 
метою забезпечення його ефективного формування та викорис-
тання. Головною рисою суб’єкта управління є наявність у нього 
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певних повноважень або компетенцій, що дають змогу втілювати 
свою волю у формі управлінських рішень, керівних команд, обов’яз-
кових до виконання. Під об’єктом управління капіталом ми розу-
міємо елементи структури системи управління, на які спрямовано 
вплив функцій управління, а саме: капітал підприємства, його обсяг 
та структура, джерела формування і напрями використання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.3. Об’єкти та суб’єкти механізму управління капіталом  

підприємства 
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ціально-психологічні тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.4. – Елементи механізму управління капіталом* 

*Запропоновано з використанням джерел [21–23]. 
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шень (евристичні, експертні, логіко-формалізовані, теоретико-ігрові), 
оцінювання варіантів рішень (математичне програмування), реа-
лізація рішень (контроль). 

Іншим важливим складовим елементом механізму управ-
ління капіталом є фінансові інструменти, які забезпечують процес 
реалізації конкретних управлінських рішень підприємства у сфері 
залучення, розміщення та використання капіталу. Відповідно до 
чинного законодавства фінансові інструменти поділяються на фі-
нансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного ка-
піталу і похідні фінансові інструменти.  

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені 
для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не 
призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утриму-
ються до погашення; фінансові активи, призначені для перепро-
дажу; інші фінансові активи. До фінансових зобов’язань відно-
сяться фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу, та інші 
фінансові зобов’язання. До інструментів власного капіталу нале-
жать прості акції, частки та інші види власного капіталу. Похідні 
фінансові інструменти включають ф’ючерсні контракти, форвардні 
контракти та інші похідні фінансові інструменти [22].  

Розглянувши різні підходи щодо складу функцій управ-
ління [21, 24–27], а також погляди науковців на функції управління 
капіталом, вважаємо за доцільне виділити такі функції управління 
капіталом підприємства: планування необхідного обсягу капіталу, 
планування структури капіталу, прогнозування показників, що ха-
рактеризують залучення, розміщення та використання капіталу (вра-
ховуючи вплив внутрішніх і зовнішніх факторів), організація і ре-
гулювання процесу управління капіталом підприємства, контроль 
за обсягом капіталу, управління ризиком структури капіталу. 

В сучасній економічній літературі існують різні підходи до 
визначення принципів управління капіталом підприємства. Базові 
положення щодо їх формування запропоновані українським вче-
ним І.О. Бланком. Ми поділяємо погляди автора, який виділяє 
п’ять основних принципів сучасної організації процесу управління 
капіталом, а саме: інтегрованість із загальною системою управ-
ління підприємством, комплексний характер формування управлін-
ських рішень, високий динамізм управління, варіативність підходів 
до розробки окремих управлінських рішень та орієнтованість на 
стратегічні цілі розвитку підприємства. Проте вважаємо за необ-
хідне доповнити перераховані принципи принципами легітимності, 
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економності, наукової обґрунтованості та оптимальності, що на 
нашу думку, дасть змогу забезпечити ефективність процесу управ-
ління капіталом та створить передумови для зростання економіч-
ного потенціалу підприємства. Таким чином, основними принци-
пами сучасної організації процесу управління капіталом є: 

– інтегрованість із загальною системою управління підпри-
ємством. Управління капіталом тісно пов’язане з всіма іншими на-
прямами фінансового менеджменту. Це визначає необхідність 
органічної інтегрованості управління капіталом з іншими функціо-
нальними управлінськими системами і загальною системою управ-
ління підприємством; 

– комплексний характер формування управлінських рішень. 
Всі управлінські рішення в сфері формування, розміщення та ви-
користання капіталу найтіснішим образом взаємопов’язані і здійс-
нюють безпосередній чи опосередкований вплив на кінцеві резуль-
тати фінансової діяльності в цілому. Тому управління капіталом має 
розглядатися як комплексна, функціональна управлінська система, 
що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських рішень, 
кожне з яких робить свій внесок у загальну результативність діяль-
ності підприємства; 

– високий динамізм управління. Навіть найбільш ефективні 
управлінські рішення в сфері формування, розміщення та викорис-
тання капіталу розроблені і реалізовані на підприємстві в попе-
редньому періоді, не завжди можуть бути повторно використані на 
наступних етапах його господарської діяльності. Це пов’язано із 
швидкими змінами зовнішнього середовища, а також зі змінами 
стадій життєвого циклу підприємства; 

– варіативність підходів до розробки окремих управлін-
ських рішень. Реалізація цього принципу припускає, що підготовка 
кожного управлінського рішення в сфері формування, розміщення 
та використання капіталу повинна враховувати альтернативні мож-
ливості дій. За наявності альтернативних проектів управлінських 
рішень у цій області їх вибір для реалізації повинен ґрунтуватися 
на системі критеріїв, що визначають фінансову філософію, фінан-
сову стратегію чи конкретну фінансову політику підприємства; 

– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. 
Якими б ефективними не виявилися ті чи інші проекти управ-
лінських рішень в галузі формування, розміщення та використання 
капіталу в поточному періоді, вони повинні бути відхилені, якщо 
вступають в протиріччя з місією підприємства, стратегічними на-
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прямами його розвитку [21, с. 29]; 
– принцип легітимності (законності), його реалізація перед-

бачає побудову системи управління капіталу у відповідності до 
чинного законодавства;  

– принцип економності полягає в тому, щоб витрати на реа-
лізацію управлінських рішень щодо формування, розміщення та 
використання капіталу були обґрунтованими і не перевищували 
рівня, при якому втрачається економічна доцільність їх здійснення; 

– принцип наукової обґрунтованості передбачає побудову 
системи управління капіталом на основі попереднього наукового 
аналізу з дотриманням вимог економічних законів і закономір-
ностей; 

– принцип оптимальності, який полягає у виборі найбільш 
оптимальних рішень щодо формування, розміщення та викорис-
тання капіталу, вдосконалення його структури капіталу та дотри-
мання рівноваги між ризиком та дохідністю. 

Враховуючи сутність, принципи та стратегічну мету управ-
ління капіталом, механізм управління капіталом підприємства має 
бути спрямований на вирішення таких основних завдань: 

–  формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечує 
необхідні темпи економічного розвитку підприємства. Це завдання 
реалізується шляхом визначення загальної потреби в капіталі для 
фінансування необхідних підприємству активів; 

– забезпечення максимальної прибутковості капіталу при 
передбачуваному рівні фінансового ризику. Вирішуючи це зав-
дання, необхідно мати на увазі, що максимізація рівня прибут-
ковості капіталу досягається, як правило, за умови істотного зрос-
тання рівня фінансових ризиків, пов’язаних із його формуванням, 
так як між цими двома показниками існує прямий зв’язок. Тому 
максимізація рівня прибутковості капіталу забезпечується в межах 
допустимого фінансового ризику, конкретний рівень якого вста-
новлюється власниками чи менеджерами підприємства з враху-
ванням їх фінансового менталітету (ставлення до меж допустимого 
ризику при здійсненні господарської діяльності); 

– забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного 
із використанням капіталу, при передбачуваному рівні його при-
бутковості. Якщо рівень прибутковості капіталу визначений чи спла-
нований заздалегідь, то важливим завданням є зниження фінансо-
вого ризику операцій, які забезпечують досягнення цієї прибут-
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ковості; 
–  забезпечення достатньої фінансової гнучкості підпри-

ємства, яка характеризується здатністю підприємства швидко фор-
мувати на фінансовому ринку необхідний обсяг додаткового капі-
талу у випадку неочікуваної появи високоефективних інвестицій-
них проектів або нових можливостей пришвидшення економічного 
зростання підприємства; 

–  оптимізація кругообігу капіталу. Це завдання вирішу-
ється шляхом ефективного управління потоками різних форм ка-
піталу в процесі окремих циклів його кругообігу на підприємстві; 
забезпеченням синхронності формування і руху капіталу, пов’яза-
ного із операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю [21, 
с. 38–39]. 

Іншим важливим складовим елементом механізму є фінан-
сово-економічні важелі, які слугують для реалізації методів управ-
ління капіталом. У механізмі управління капіталом важливу роль 
відіграють наступні фінансово-економічні важелі: прибуток, ціна, 
відсоткові ставки за позиками, депозитами і облігаціями, інвестиції, 
дивіденди, фінансові санкції, курси цінних паперів, страхові премії, 
валютні курси тощо.  

Кожен фінансово-економічний важіль має свою характе-
ристику і виконує визначену функцію. У сукупності ці важелі взаємо-
залежні і являють собою цілісну систему понять і показників, за 
допомогою яких організуються і регулюються фінансово-еконо-
мічні відносини на підприємствах [28, с. 12].  

Ефективне функціонування механізму управління капіта-
лом вимагає відповідного забезпечення. На основі аналізу фахової 
літератури [29–34] пропонуємо виділяти такі підсистеми забезпе-
чення механізму управління капіталом підприємства: інформаційно-
аналітичне, нормативно-правове, програмно-технічне, організаційно-
методичне, фінансове та кадрове забезпечення.  

Структура забезпечення механізму управління капіталом 
підприємства наведена на рис. 7.5. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення включає систему 
збору, обробки, аналізу та перерозподілу фінансової інформації. 
Інформація з первинних джерел у подальшому обробляється і ви-
користовуються для розрахунку і аналізу різноманітних показників, 
що характеризують фази кругообігу капіталу.  

Наступним елементом є нормативно-правове забезпечення, 
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яке поділяється на дві підсистеми зовнішню і внутрішню.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.5. Структура забезпечення механізму управління  
капіталом підприємства 

 

*Складено з використанням джерел [29–34]. 
 
Зовнішня – державне нормативно-правове регулювання фі-

нансової діяльності підприємств (як один з напрямів реалізації дер-
жавної фінансової політики).  

Внутрішня – нормативи і плани підприємства, які регулю-
ють процес управління його капіталом [31, с. 22]. 

Програмно-технічне забезпечення – це комплекс програмно-
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фінансового характеру. 
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щення рівня ефективності управління капіталом підприємства. 
Фінансове забезпечення передбачає визначення обсягу фі-

нансових ресурсів, необхідних для забезпечення формування та 
функціонування всіх систем механізму фінансового менеджменту 
суб’єкта господарювання, їх використання, своєчасне реагування 
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінку якості та 
ефективності [35]. 

Система кадрового забезпечення включає добір, навчання, 
атестацію формування корпоративної культури, визначення правил 
поведінки працівників, які за допомогою відповідних методів, ва-
желів, інструментів та форм впливають на систему управління 
капіталом з метою забезпечення його ефективного формування та 
використання.  

Загальне функціонування запропонованого нами механізму 
управління капіталом підприємства визначається можливістю своє-
часного прийняття управлінських рішень на стадіях залучення, роз-
міщення та використання капіталу, що дасть змогу забезпечити ви-
сокий рівень фінансової безпеки підприємства (див. рис. 7.6). 

Пріоритетом управління на стратегічному рівні є встанов-
лення оптимальних параметрів обсягу і структури капіталу під-
приємства та мінімізація ризиків, які виникають в процесі фор-
мування його структури, що забезпечує зростання потенціалу під-
приємства. Вважаємо, що врахуванням загроз і переваг в процесі 
управління капіталом дозволить уникнути прорахунків у визначенні 
оптимальної структури капіталу, саме тому механізм управління 
ризиками слід віднести до стратегічного рівня управління ка-
піталом. 

Функціональна спрямованість тактичного рівня управління 
капіталом визначається наступними етапами: 

– управління формуванням капіталу підприємства являє со-
бою систему принципів і методів розробки та реалізації управ-
лінських рішень, які орієнтовані на визначення потреби в капіталі, 
виборі джерел фінансування підприємства, оцінці їх вартості та 
формування достатнього обсягу капіталу для забезпечення ефек-
тивної діяльності підприємства; 

– управління розміщенням капіталу підприємства, яке по-
лягає у підготовці та реалізації управлінських рішень, які спря-
мовані на досягнення раціональності вкладення капіталу у діяль-
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ність підприємства. 
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Рис. 7.6. Структурна схема механізму управління капіталом підприємства* 

Під оперативним управлінням розуміється сукупність про-
цесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які направленні на 
досягнення максимальної ефективності кругообігу та використання 
різних форм капіталу в різних видах діяльності та при прийнятному 
рівні відповідних ризиків [36, с. 109]. 

Визначення та аналіз рівнів управління капіталом дає під-
стави нам стверджувати, що стратегічною метою управління ка-
піталом підприємства є оптимізація його структури. Проміжна мета 
полягає у формуванні достатнього обсягу капіталу, який необхід-
ний для забезпечення визначеного темпу розвитку підприємств, та 
його ефективне використання. 

Система управління капіталом машинобудівного підпри-
ємства об’єднує у своїй структурі дві самостійні, однак взаємо-
залежні підсистеми: керуючу та керовану (рис. 7.7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.7. Взаємозалежність керуючої та керованої підсистем  
у загальній системі управління капіталом 
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нання [37, с. 64]. 
Основними параметрами системи є вхід, процес, вихід, 

зворотний зв’язок та обмеження. Те, що змінюється в результаті 
протікання конкретного процесу, називається входом. У системі 
управління капіталом підприємства – це обсяг та структура ка-
піталу. Вихід – це результат або кінцевий стан процесу. В системі 
управління капіталом виходом буде залишкова величина та струк-
тура капіталу на кінець системного циклу. Основний процес пере-
творює вхід на вихід. Це діяльність суб’єкта управління, що за-
безпечує кругообіг капіталу. Зворотний зв’язок порівнює модель 
входу та виходу, виділяє відмінності, оцінює зміст розбіжностей та 
виявляється у роботі, пов’язаній з прийняттям управлінських рі-
шень, які впливають на основний процес системи управління капі-
талом з метою зближення виходу й моделі виходу. 

Таким чином, основним завданням у підвищенні рівня орга-
нізації діяльності машинобудівного підприємства є створення діє-
вого механізму управління капіталом, який є головним індикатором 
його фінансового стану та показником стійкого розвитку. Механізм 
управління капіталом за допомогою економічних методів, інстру-
ментів, принципів, завдань, важелів покликаний мінімізувати вар-
тість капіталу та рівень його фінансового ризику, а також орієнто-
ваний на визначення та формування оптимальної структури капі-
талу, що дасть змогу підприємству забезпечити зростання його рин-
кової вартості. 
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що у сучасних теоретичних і прикладних дослідженнях значна 
увага приділяється питанням оптимізації структури капіталу. Існу-
вання різних підходів до визначення цього процесу, обумовлює 
відсутність чіткої послідовності здійснення оптимізації структури 
капіталу підприємства. Дійсно, наукова література пропонує різні 
методичні підходи до вирішення проблеми оптимізації структури 
капіталу. Однак, як правило, дослідники, розглядаючи процес опти-
мізації структури капіталу, основний акцент роблять на критеріях 
за якими відбувається оптимізація структуру капіталу, на їх доборі 
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та поєднанні, не враховуючи впливу фінансової безпеки підпри-
ємства на цей процес. Рівень фінансової безпеки має значний вплив 
на формування структури капіталу. Так, процес залучення капіталу 
характеризується широким спектром загроз та ризиків, які впли-
вають на функціонування підприємства. Приймаючи рішення про 
вибір джерел фінансування необхідно оцінювати не лише їх вар-
тість, доступність та спосіб залучення, але й враховувати їх вплив 
на зміну рівня фінансової безпеки підприємства. Пропорційно збіль-
шенню питомої ваги позикових коштів у структурі капіталу під-
приємства зростає і фінансовий ризик та залежність від кредиторів 
і, тим самим, знижується рівень його фінансової безпеки. Саме тому, 
управління структурою капіталу підприємства повинно включати 
методику оцінювання фінансової безпеки підприємства.  

На сучасному етапі розвитку економічних відносин в 
Україні перед вітчизняними машинобудівними підприємствами по-
стала проблема оптимізації структури капіталу та забезпечення 
належного рівня фінансової безпеки, що спричинена як специ-
фікою сучасного стану української економіки, так і низкою ре-
сурсних обмежень, які впливають на діяльність підприємства. За 
цих обставин виникає потреба розроблення технології оптимізації 
структури капіталу підприємства, яка визначалася б простотою, 
доступністю та обґрунтованістю здійснення процесу вибору дже-
рел фінансування господарської діяльності підприємства.  

Процес прийняття управлінських рішень має певну чітку 
послідовність етапів та процедур. Однак, необхідно звернути увагу 
на той факт, що в економічній літературі представлені різні школи 
управління, кожна з яких пропонує різні технології прийняття 
рішень. Так, особливість американської школи управління полягає 
у тому, що приймаючи рішення керівник підприємства піклується 
не стільки про саше рішення, а скільки про все, що з ним пов’язано 
та виникає з нього, а для вирішення проблеми потрібне не оди-
ничне рішення, а сукупність виборів. Німецька школа управлянні 
розглядає процес прийняття рішення як складову частину процесів 
планування та контролю і включає наступні етапи: постановка проб-
леми, пошук інформації, оцінка, прийняття рішення. Відповідно до 
японської школи технологія прийняття управлінських рішень скла-
дається з коректної постановки завдання, пропозицій різних ва-
ріантів їх вирішення та виборі кращого з них. Представники ро-
сійської та української шкіл управління по різному підходять до 
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процесу прийняття управлінських рішень, виділяючи від трьох до 
двадцяти п’яти етапів. 

На нашу думку, процес формування оптимальної структури 
капіталу має складатися з трьох етапів розроблення, прийняття та 
реалізації управлінських рішень, своєчасність, оптимальність та 
раціональність яких є основою збалансованого вибору джерел фі-
нансування діяльності машинобудівних підприємств (див. рис. 7.8). 

На першому етапі здійснюється вибір критерію оптимізації 
структури капіталу та аналіз капіталу, що дасть можливість ви-
значити динаміку загального обсяг капіталу, його структуру, рівень 
рентабельності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства, 
та оцінити ефективність управління та використання капіталу.  

Також, на основі аналізу показників, що характеризують 
фазу залучення капіталу, можна визначити рівень фінансового ри-
зику, який залежить від структури джерел фінансування діяльності 
підприємства та впливає на ступінь його фінансової стабільності і 
перспективи розвитку. Узагальнення результатів проведеного ана-
лізу дозволяє виявити наскільки відповідає існуюча структура ка-
піталу критерію оптимізації.  

Якщо на підприємстві сформована структура капіталу від-
повідає нормативно-критеріальному значенню, структура капіталу 
підприємства за відповідним критерієм може бути визнана як оп-
тимальна. За такої ситуації здійснюється перехід до пункту 10 – 
аналізу фінансової безпеки підприємства. Якщо ж фактична струк-
тура капіталу не відповідає обраному критерію оптимізації, то необ-
хідно внести корективи у співвідношення власного та позикового 
капіталу підприємства, а отже перейти до наступного етапу – фор-
мування переліку джерел коштів для фінансування діяльності. 

На другому етапі відбувається визначення джерел фінансу-
вання, розрахунок їх вартості та доступності для підприємства. При 
виборі джерел фінансування необхідно також враховувати рівень 
фінансовий гнучкості підприємства, що дозволяє без значних ви-
трат змінювати структуру формування капіталу та швидкість ге-
нерування грошових потоків.  

Загалом, у сучасному нестабільному та швидкоплинному 
економічному середовищі важливого значення набуває проблема 
формування оптимальної структури капіталу, яка дала б змогу за-
безпечити підприємству високий рівень фінансової безпеки і водно-
час розширити можливість використання позикових ресурсів. Оскільки 
ступінь ризику для кожного з джерел капіталу різна, вважаємо за 
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доцільне при виборі джерел фінансування визначати чи не за-
грожує обрана структура капіталу фінансовій безпеці підприємства.  
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Рис. 7.8. Алгоритм оптимізації структури капіталу  
з врахуванням рівня фінансової безпеки підприємства 
Визначення рівня фінансової безпеки підприємства про-

понуємо здійснювати на основі розробленої нами у п. 7.1 системи 
оцінювання інтегрального індексу фінансової безпеки підпри-
ємства, що ґрунтується на комплексному підході до аналізу рівня 
безпеки її функціональних складових. Такий підхід щодо оптимі-
зації структури капіталу, на нашу думку, є найраціональнішим для 
вітчизняних машинобудівних підприємств, оскільки дасть мож-
ливість мінімізувати ризики та загрози, а також забезпечить сталий 
економічний розвиток.  

Таким чином, якщо рівень фінансової безпеки за обраної 
структури капіталу зменшується, то приймається рішення про пе-
регляд джерел фінансування діяльності підприємства і повернення 
до п. 9. Якщо обрана структура капіталу не загрожує фінансовій 
безпеці підприємства, то відбувається перехід до третього етапу – 
реалізації рішення. 

На третьому етапі формується структура капіталу підпри-
ємства на основі отриманих результатів оптимізації за обраним 
критерієм та з урахуванням рівня фінансової безпеки. 

Розглянемо з практичної точки зору відповідність струк-
тури капіталу машинобудівних підприємств Хмельницької області 
нормативно-критеріальним значенням з позицій фінансової безпеки 
підприємств за класичними методами оптимізації структури капіталу. 

Порядок визначення структури капіталу за критерієм міні-
мізації вартості капіталу та оцінки відповідності фактичного його 
рівня відповідним нормативно-критеріальним розмірам наведено в 
таблиці 7.7.  

Аналіз капіталу машинобудівних підприємств Хмельниць-
кої області дозволяє зробити висновок, що із зростанням частки 
позикового капіталу в загальній структурі капіталу його середньо-
зважена вартість зростає. Так, найнижчий розмір середньозваженої 
вартості капіталу у 2010 році спостерігається у ДП “Красилівський 
агрегатний завод”, що фінансує свою діяльність лише на 15,9 % 
позиковим капіталом, а найвищий розмір середньозваженої вар-
тості капіталу був зафіксований у ТОВ “Говер”, що фінансує свою 
діяльність виключно позиковим капіталом. У 2009 році найменша 
середньозважена вартість капіталу спостерігалася у ВАТ “ХЗКПУ 
“Пригма-Прес”, що використовувало лише 14,02 % позикового ка-
піталу. Як і в попередньому році, у 2009 році найвище значення 
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середньозваженої вартості капіталу спостерігалося у ТОВ “Говер”, 
що використовувало 157,67 % позикового капіталу.  

Таблиця 7.7 
Оцінка середньозваженої вартості капіталу  

машинобудівних підприємств Хмельниччини (2010 р.) 
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ВАТ 
“Красилівський 
машзавод” 70612 53,9 60419 46,1 131031 6,46 

ВАТ “ХЗКПУ 
“Пригма-Прес” 10237 84,1 1929 15,9 12166 2,22 
ВАТ “Шепетiв-
ський завод 

культиваторів” 12658 33,2 25472 66,8 38130 9,37 
ДП “Красилів-
ський агрегатний 

завод” 48084 86,7 7385 13,3 55469 1,87 
ВАТ “Кам’янець-
Подiльський 
електромеха-
нiчний завод” 32611 84,3 6062 15,7 38673 2,20 
ТОВ “Говер” –1408 –34,6 5481 134,6 4073 18,87 
ВАТ “Укр-

електроапарат” 15777 11,8 117588 88,2 133365 12,36 
 
Загалом протягом 2006–2010 рр. низькі значення середньо-

зваженої вартості капіталу спостерігалися у ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-
Прес” та ВАТ “Кам’янець-Подiльський електромеханiчний завод”, 
а найвищі значення – у ТОВ “Говер”та ВАТ “Укрелектроапарат”. 

На основі проведених розрахунків визначимо найоптималь-
ніше співвідношення власного та позикового капіталу серед роз-
глянутих машинобудівних підприємств Хмельниччини з врахуван-
ням середньозваженої вартості капіталу та рівня фінансової без-
пеки підприємства (див. рис. 7.9). 
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Як свідчать результати аналізу у 2010 р. найнижчий розмір 
середньозваженої вартості капіталу був на ДП “Красилівський 
агрегатний завод”, при співвідношенні власного і позикового 
капіталу у пропорції 86,7/13,3 % та рівні інтегрального індексу 
фінансової безпеки 42,8 %.  

 

Рис. 7.9. Структура капіталу машинобудівних підприємств 
Хмельницької області з врахуванням його середньозваженої вартості  

та рівня фінансової безпеки підприємства (2010 р.) 
 

Порядок визначення структури капіталу за критерієм мак-
симізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності та оцінки 
відповідності фактичного його рівня відповідним нормативно-кри-
теріальним розмірам наведено в таблиці 7.8. 

У результаті проведеного аналізу виявлено, що найвищий 
рівень рентабельності власного капіталу у 2010 р. має ВАТ “Укр-
електроапарат”, ефект фінансового важеля якого складає 2,96 %, 
що визначає співвідношення власного і позикового капіталу у про-
порції 11,8/88,2 %. Найнижчий рівень рентабельності власного капі-
талу спостерігається на ТОВ “Шепетiвський завод культиваторів”, 
ефект фінансового важеля якого склав –37,66 %, а співвідношення 
власного та позикового капіталу було у пропорції 33,2/66,8 %. 

У 2009 році найвищий рівень рентабельності власного ка-
піталу спостерігався на ДП “Красилівський агрегатний завод”, однак 
ефект фінансового важеля склав –0,19, що свідчить про те, що під-
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приємство більше втрачає від використання позикових коштів, ніж 
отримує. Найнижче значення рентабельності у 2009 році було за-
фіксовано на ВАТ “Укрелектроапарат”. Загалом, у 2006–2010 рр. 
найвищі показники рентабельності власного капіталу спостері-
гаються на ДП “Красилівський агрегатний завод”, а найнижчі – на 
ТОВ “Говер”. 

 
Таблиця 7.8 

Аналіз рентабельності власного капіталу  
машинобудівних підприємств Хмельниччини 

Підприємство 

Показник 

В
ла
сн
ий

  
ка
пі
та
л,

  
ти
с.

 г
рн

 
П
оз
ик
ов
ий

  
ка
пі
та
л,

  
ти
с.

 г
рн

 
За
га
ль
ни
й 
об
ся
г 

ка
пі
та
лу

,  
ти
с.

 г
рн

 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 
ка
пі
та
лу

, %
 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 
вл
ас
но
го

  
ка
пі
та
лу

, %
 

Еф
ек
т 

 
фі
на
нс
ов
ог
о 

ва
ж
ел
я,

 %
 

ВАТ “Кра-
силівський 
машзавод” 70612 60419 131031 0,28 0,5 –7,18 

ВАТ “ХЗКПУ 
“Пригма-Прес” 10237 1929 12166 –11,6 –13,7 –3,77 
ВАТ “Шепе-
тiвський завод 
культиваторів” 12658 25472 38130 –5 –14 –37,66 
ДП “Краси-
лівський агре-
гатний завод” 48084 7385 55469 0,17 0,19 –1,05 
ВАТ “Кам’я-
нець-Подiль-
ський електро-
механiчний 
завод” 32611 6062 38673 –3 –3 –2,37 

ТОВ “Говер” –1408 5481 4073 2 –4 –38,04 
ВАТ “Укр-

електроапарат” 15777 117588 133365 4,97 32,00 2,96 
 

На основі проведених розрахунків визначимо найоптималь-
ніше співвідношення власного та позикового капіталу серед роз-
глянутих машинобудівних підприємств Хмельниччини з враху-
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ванням фінансової рентабельності та рівня фінансової безпеки під-
приємства (рис. 7.10). 

 
 

Рис. 7.10. Структура капіталу машинобудівних підприємств 
Хмельницької області з врахуванням фінансової рентабельності  

та рівня фінансової безпеки підприємства (2010 р.) 
 
Як видно з рисунка, найкраще значення коефіцієнта фінан-

сової рентабельності, яке склало 32 % спостерігалося на ВАТ “Укр-
електроапарат”, ефект фінансового важеля якого складає 2,96 % 
проте рівень фінансової безпеки на підприємстві є досить низьким, 
що підтверджує значення інтегрального індексу фінансової безпеки 
на рівні 35,1 %.  

Проведемо розрахунок структури капіталу за критерієм мі-
німізації рівня фінансових ризиків. Відповідно до цього методу 
оптимальною вважається така структура капіталу, яка визначається 
співвідношенням власного та позикового капіталу в пропорції 
83/17 %, оскільки за такого співвідношення буде можливо міні-
мізувати рівень фінансових ризиків. Структури капіталу за крите-
рієм мінімізації рівня фінансових ризиків та оцінки відповідності 
фактичного його рівня відповідним нормативно-критеріальним роз-
мірам наведено на рис. 7.10.  

Як видно з нього, найраціональнішою структура капіталу 
була на ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес”, про що свідчить співвідно-
шення власного і позикового капіталу у пропорції 84,1/15,9 %, що 
найбільше відповідає теоретичному значенню. Інтегральний індекс 
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фінансової безпеки на підприємстві склав 41,9 %, що є середнім 
значенням у галузі. 

Таким чином, оптимізація структури капіталу ставить пе-
ред машинобудівними підприємствами велику кількість задач від 
своєчасного вирішення яких залежить рівень фінансової безпеки 
підприємства. Застосування на практиці розробленого алгоритму 
прийняття управлінських рішень дозволить послідовно та обґрун-
товано підходити до вибору джерел фінансування діяльності, що 
сприятиме забезпеченню стійкого та ефективного розвитку під-
приємства та досягнення ним стратегічних цілей. 
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8.1. Рівень зайнятості, безробіття та 

ефективності використання трудового потенціалу 

 
Формування організаційно-економічного механізму регу-

лювання і розвитку регіонального ринку праці, адекватного завдан-
ням ефективної зайнятості населення за умов впливу євроінтегра-
ційних процесів в Україні, є неможливим без оцінки рівнів зай-
нятості, безробіття, ефективності використання трудового потен-
ціалу та визначення специфічних тенденцій його функціонування. 
На думку вчених, коли мова йде про зайнятість і безробіття в 
Україні, то їх неможливо оцінити з точки зору досвіду країн з тра-
диційно ринковими відносинами, для яких проблеми зайнятості і 
безробіття вже давно науково вирішені і проходять вікові випро-
бовування практичним досвідом. Для наших умов пояснення проб-
лем зайнятості та безробіття можливе лише з позиції наукових 
гіпотез, перевірка яких цілком можлива на основі розроблених 
дослідницьких програм [1, с. 103–107].  

Ґрунтуючись на результатах проведеного нами аналізу нау-
кових праць з зазначених питань, на нашу думку, оцінку регіо-
нального ринку праці доцільно проводити, використовуючи на-
ступний алгоритм: 1) аналіз регіональної ситуації на ринку праці з 
урахуванням підходів ЄС та МОП; 2) діагностика ключових проб-
лем формування та розвитку РРП, визначення стабілізуючих та де-
стабілізуючих факторів; 3) встановлення діагнозу сучасного стану 
РРП; 4) прогнозування розвитку РРП за умов євроінтеграції. 

Оцінюючи конкурентні позиції регіону, необхідно відмі-
тити, що Подільський економічний регіон охоплює територію трьох 
областей: Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, яка в сумі ста-

 



 
Розділ VІІІ. Розвиток регіонального ринку праці у забезпечені економічної… 

 

 381

новить – 60,9 тис. км2 або – 10 % території країни [2, с. 23]. Частка 
валового регіонального продукту (ВРП) Подільського району в 
2010 р. становила 2 % від загальної величини по країні. Для оцінки 
регіональної ситуації на ринку праці Поділля та з урахуванням 
підходів ЄС, МОП [3, с. 115], нами були використані сім ключових 
індикаторів (табл. 8.1).  

 
Таблиця 8.1  

Індикатори стану сфери зайнятості та ринку праці  
Подільського регіону за областями  
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1. Валовий регіональний продукт на душу населення (ВРП), грн 
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*Сформовано за джерелами: [2, 4–8].  
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При аналізі граничним, пороговим критерієм для конста-
тації проблемності регіону за станом зайнятості на ринку праці 
вважається зниження (1–4) індикаторів на 30 % та перевищення (5–7) 
індикаторів на 30 % відносно відповідних середньоукраїнських 
показників протягом трьох років.  

Порівнюючи величину ВРП за областями Подільського ре-
гіону з середньоукраїнським показником (табл. 8.1), можна відмі-
тити її значне зниження за 2009–2011 рр. у Вінницькій обл. – на 
–9 %, –48 %, –41 %; у Тернопільській обл. – на –39 %, –50 %, –42 %; 
у Хмельницькій обл. на –39 %, –48 %, –41 %.  
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Рис. 8.1. Рівень безробіття населення (за методологією МОП)  

у країнах Євросоюзу (27 країн) та в Україні (2011 р.) 
 
У результаті порівняння середньомісячної заробітної плати 

Подільського регіону з середньоукраїнським показником, можна 
простежити її зниження за 2009–2011 рр. у Вінницькій області – на 
–21 %, –26 %, –20 %; у Тернопільській області – на –20 %, –26 %, 
–20 %; у Хмельницькій області – на –21 %, –29 %, –21 %.  

Аналізуючи відхилення показників рівня економічної актив-
ності населення Подільського регіону від середньоукраїнського, 
слід відмітити, що за 2009–2011 рр. відбулися суттєві зміни у Тер-
нопільській обл. на –6 %, –5 %, –5 %.  

Розрахунок відхилення індикатора рівня зайнятості насе-
лення свідчить, що його від’ємна величина є найбільшою за 
2009–2011 рр. у Тернопільській обл. відповідно: –8 %, –7 %, –8 %.  

Рівень безробіття (за методологією МОП) значно переви-
щує національні показники: у Вінницькій обл. – на 20 %, 28 %, 8 %; 
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у Тернопільській обл. – на 23 %, 30 %, 6 %; у Хмельницькій обл. – 
на 23 %, 32 %, 11 %. Рівень зареєстрованого безробіття є вищим за 
середньоукраїнський показник у Вінницькій обл. на 35 %, 41 %, 
26 %; у Тернопільській обл. – на 45 %, 32 %, 32 %; у Хмельницькій обл. 
на – 52 %, 36 %, 20 %. Порівняння рівнів безробіття населення (за 
методологією МОП) в Україні за 2011 рік та в країнах Євросоюзу 
проілюстровано за допомогою діаграми на рис. 8.1 [9]. 

Як бачимо, Україна знаходиться нижче за середнє значення 
показника безробіття по Євросоюзу. Рівень безробіття Поділь-
ського РРП та України в цілому вважається невисоким серед біль-
шості країн Європи, однак він не враховує явище прихованого 
безробіття. Особливо значним є відхилення за індикатором наван-
таження на одне вільне робоче місце в Подільському регіоні по-
рівняно з середньоукраїнським показником (рис. 8.2).  

 

4

89

61

51

47

25

31

24

33

17

27

14

21

15

9

7 6 5

5

10

8

14
8

15

23

48

53

49

12
16

14

14 15

39

48

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Україна Хмельницька область Вінницька область Тернопільська область  
 

Рис. 8.2. Динаміка навантаження на одне вільне робоче місце (осіб)  
у Подільському економічному регіоні та в Україні* 

 
*Розроблено на основі даних [3, с. 120; 10, с. 182]. 
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Графіки підтверджують, що формування Подільського РРП 
проходить в умовах наявності значних диспропорцій між попитом і 
пропозицією, а перевищення навантаження на одне вільне робоче 
місце у 2011 р. сягає 2–6 разів середнього рівня по Україні, що 
свідчить про можливість появи проблеми надлишку робочої сили в 
довгостроковому періоді. Отже, проведені розрахунки підтверджу-
ють зниження індикаторів (1–4) більше, ніж на 30 %, індикатора (2) 
на 20–29 %; незначне зниження індикаторів (3) та (4) в Терно-
пільській обл., що дає підставу стверджувати про наявність ознак 
трудодепресивного стану Подільського регіону, в цілому, та Тер-
нопільської обл., зокрема. Порівняння індикаторів (5–7) також під-
тверджує проблемність Подільського регіону за станом зайнятості 
та ринку праці. 

За своєю спрямованістю, в діагностиці ключових проблем 
формування та розвитку РРП, визначення стабілізуючих та дестабі-
лізуючих факторів, рівнів зайнятості, безробіття та ефективності 
використання трудового потенціалу Подільського регіону за умов 
євроінтеграції можна виділити ряд проблемних напрямів форму-
вання та розвитку соціально-трудових відносин, а саме: дослі-
дження характеру зайнятості в умовах євроінтеграції; виявлення 
специфіки безробіття; визначення ефективності використання тру-
дового потенціалу Поділля за умов євроінтеграції; дослідження 
тенденцій його формування та розвитку. Аналіз рівня зайнятості 
Подільського РРП нами проводився з використанням даних таб-
лиці 8.2.  

З огляду на дані таблиці упродовж 2009–2011 рр. на ринку 
праці всіх областей Подільського регіону за кількістю постійного 
населення спостерігалася стійка тенденція до зниження. У 2011 р. 
лише трудовий потенціал Хмельниччини знизився – на 7,9 тис. осіб. 

На ринку праці Тернопільської обл. упродовж 2009–2011 рр. 
спостерігалася стійка тенденція щодо зростання чисельності як 
економічно активного, так і зайнятого населення. За 2009–2011 рр. 
кількість безробітного населення (за методологією МОП) у Вінниць-
кій та Тернопільській областях мала незначну тенденцію до скоро-
чення. Однією з тривожних тенденцій є те, що кількість безробіт-
ного населення Хмельниччини у 2011 р. збільшилася на 0,5 тис. осіб. 
Облікова кількість найманих працівників у віці 15–34 роки Поділь-
ського регіону станом на 31 грудня 2011 р. становила 219,9 тис. осіб, 
що на 5,4 тис. осіб менше, ніж у 2010 році [151, с. 68].  
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Таблиця 8.2 
Економічна активність населення Подільського регіону* 

2009 р. 2010 р. 2011 р. Темп зростання 
(2011/2009), % 

В
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ни
ць
ка
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бл
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іл
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об
л.
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ка
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ка
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Х
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ка
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ка
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іл
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ьк
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л.

 

Х
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ль
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ць
ка

 о
бл
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1. Кількість постійного населення на 1.01, тис. осіб
1652,91090,11338,21643,51085,61330,81634,11080,91323,8 99 99 99 

2. Економічно активне населення у віці 15–70 років, тис. осіб 
776,1 475,9 640,1 771,2 482,1 635,5 773,9 483,8 627,6 100 102 98 

3. Зайняте населення у віці 15–70 років, тис. осіб
693,5 422,1 579,0 694,3 431,3 580,6 698,7 433,6 572,2 101 103 99 

4. Безробітне населення (за методологією МОП)  
у віці 15–70 років, тис. осіб 

82,6 53,8 61,1 76,9 50,8 54,9 75,2 50,2 55,4 91 93 91 
5. Економічно неактивне населення у віці 15–70 років, тис. осіб 

443,6 322,0 350,3 436,3 313,0 346,5 422,8 309,9 347,2 95 96 99 
 
*Розраховано на основі: [8, с. 172; 10, с. 65; 11, с. 174; 12, с. 171]. 
 
З метою аналізу галузевих пропорцій зайнятості населення 

на ринку праці Подільського регіону скористаємось даними таб-
лиці 8.3. Як видно з даних таблиці, найбільша кількість зайнятих у 
2011 р. зосереджена у сільському господарстві, у Вінницькій обл. – 
30 %; у Тернопільській обл. – 31 %; у Хмельницькій обл. – 28 %. 
На думку фахівців, більше половини з них зайняті в особистих се-
лянських господарствах, які функціонують, використовуючи просту 
фізичну працю з низькою продуктивністю праці.  

Наступною за обсягом сферою зайнятості у 2011 р. можна 
вважати торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів тощо, в 
якій працює: у Вінницькій обл. – 20 %; Тернопільській обл. – 19 %; 
Хмельницькій обл. – 23 % населення. Третє місце посідає промис-
ловість: у Вінницькій обл. – 11 %; Тернопільській обл. – 10 %; 
Хмельницькій обл. – 12 %. Обсяг наукових та науково-технічних робіт 
досяг за 2011 р. у Вінницькій обл. – 54,4 млн грн; Тернопільській 
обл. – 15,3 млн грн; Хмельницькій обл. – 7,6 млн грн [8, с. 163]. 
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Таблиця 8.3 
Динаміка чисельності зайнятого населення  

за видами економічної діяльності Подільського регіону* 
2009 р., 
тис. осіб 

2010 р., 
тис. осіб 

2011 р., 
тис. осіб 

Темп зростання 
(2011/2009), % 
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Всього зайнято 
693,5 422,1 579,0 694,3 431,3 580,6 698,7 433,6 572,2 101 103 99 

Сільське та лісове господарства, мисливство,  
рибальство, рибництво 

193,0 111,2 153,3 188,3 118,8 152,0 211,0 134,8 158,8 109 121 104 
Промисловість 

84,0 46,1 76,9 84,8 44,6 71,3 75,0 41,8 69,5 89 91 90 
Будівництво 

21,1 17,1 19,1 20,5 16,5 18,8 20,6 16,5 17,6 98 96 92 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів  

особистого вжитку; діяльність готелів і ресторанів 
138,6 84,9 136,1 139,2 86,8 137,1 143,2 83,7 133,9 103 99 98 

Діяльність транспорту та зв’язку 
49,6 22,7 33,5 48,9 22,6 34,0 45,7 20,7 33,2 92 91 99 

Фінансова діяльність 
8,2 4,8 6,4 7,2 4,5 6,1 7,0 3,9 6,0 85 81 94 

Операції з нерухомим майном, оренда,  
інжиніринг та надання послуг підприємцям 

23,8 15,2 15,2 23,8 15,6 15,4 25,3 13,0 16,5 106 86 108 
Державне управління 

40,3 24,5 33,2 46,0 23,8 41,5 37,7 20,4 31,4 93 83 95 
Освіта 

65,0 46,5 53,0 64,9 45,0 52,1 63,6 47,5 52,5 98 102 99 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

52,4 30,1 37,2 53,3 32,8 37,0 52,8 31,2 37,0 101 100 99 
Інші види економічної діяльності 

17,5 19,0 15,1 17,4 20,3 15,3 16,8 20,1 15,8 96 106 105 
 

*Розроблено на основі: [4, с. 75–76; 5, с. 75–76; 10, с. 76–77]. 
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Частка промислових підприємств, що впроваджують інно-
вації впродовж трьох років становила: у Вінницькій обл. – 3,4 %; 
Тернопільській обл. – 6,1 %; Хмельницькій обл. – 6,5 %, в серед-
ньому по Україні – 3,7 % [8, с. 166], що засвідчує зародження на 
Поділлі нової системи відтворення виробництв наукомісткої, ви-
сокотехнологічної продукції, яка сприятиме зрушенням в структурі 
зайнятості. Однак, поки що розподіл зайнятих за секторами і га-
лузями не може вважатися ефективним. 

Сучасну молодь мало цікавить фізично важка та мало опла-
чувана праця. Основними пріоритетними сферами працевлашту-
вання для молоді є ті сфери, де розмір заробітної плати виявляється 
у два–три рази вищий за середній рівень економіки – це електро-
енергетика, торгівля, сфера готельного та ресторанного бізнесу, фі-
нансова діяльність, державне управління. Аналіз чисельності пра-
цівників передпенсійного віку протягом 2011 р. показує, що в об-
ластях Подільського регіону нараховувалось 93,7 тис. осіб, що на 
3,2 тис. менше, ніж у 2010 р. [13, с. 70; 150, с. 70]. У 2011 р., по-
рівняно з 2010 р., чисельність працівників пенсійного віку у Він-
ницькій та Хмельницькій обл. дещо знизилась, відповідно на 4 % та 
2,7 %. Однак, в Тернопільській області окреслене явище мало тен-
денцію до зростання – 102,4 %.  

Отже, результати аналізу ілюструють старіння робочої сили 
регіону. Значна частка працівників пенсійного та перед пенсійного 
віку нами розглядається, загалом, як несприятлива тенденція, 
оскільки такі працівники меншою мірою здатні до навчання та 
перенавчання, менше мотивовані до високої трудової віддачі за 
умов відсутності перспектив заробити гідну пенсію.  

Важливо акцентувати окрему увагу на тому, що у Поділь-
ському регіоні відбулися істотні зміни у розподілі економічної ак-
тивності населення за рівнем освіти протягом 2011 року [10, с. 68]. 
Так, облікова кількість штатних працівників з повною вищою осві-
тою в областях Подільського регіону за 2011 р. знизилась на 
3,6 тис. осіб. Проте, частка економічно активного населення з пов-
ною вищою освітою в трьох областях була однаковою – 21 %. Зау-
важимо, що динаміка підготовки та підвищення кадрів в Поділь-
ському регіоні за період з 2009 по 2011 рр. має позитивну тенден-
цію до збільшення [13, с. 82]. Найгіршою є ситуація у Вінницькій обл., 
де в 2011 р. порівняно з 2010 р. навчено новим професіям більше на 
0,1 тис. чоловік; найкращою є ситуація в Тернопільській обл., де 
відповідний показник збільшився на 0,9 тис. осіб; у Хмельницькій обл. 
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збільшення відбулось на 0,7 тис. осіб. Слід відмітити, як позитивне, 
суттєве підвищення кваліфікації кількості працівників в областях 
Подільського регіону за 2011 р.: у Вінницькій обл. – 23,5 тис. осіб, 
Тернопільській обл. – 12,9 тис. осіб, Хмельницькій обл. – 22,9 тис. осіб, 
що відповідно на 1,3; 0,5 та 0,9 тис. осіб більше, ніж у 2010 році 
[13, с. 82]. Найбільша частка працівників, які проходили навчання у 
2011 р., належить підготовці кадрів на виробництві: в Тернопіль-
ській обл. – 90 %, Вінницькій обл. – 77,2 %, Хмельницькій обл. – 
72 %. Однак зростання зазначеного показника за 2011 р. порівняно 
з 2010 р. відбулося лише в Хмельницькій обл. Серед форм на-
вчання в Подільському регіоні ситуація була неоднорідною, так в 
Вінницькій та Тернопільській областях переважала курсова підго-
товка, відповідно 59,9 % та 79,7 %; Хмельницькій обл. – інди-
відуальна – 76,5 % [13, с. 86]. 

Зауважимо, що гострота проблем щодо кількості еконо-
мічно неактивного населення є теж неоднаковою. Так, у Вінницькій 
та Тернопільській областях аналіз засвідчує, що їх кількість має 
чітку тенденцію до зниження; у Хмельницькій обл. в 2011 р. спо-
стерігається незначне зростання на 0,7 тис. осіб. Згідно з про-
веденими нами підрахунками, у 2011 році частка економічно неак-
тивних осіб у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській об-
ластях відповідно становила: 35, 39 та 36 %. Враховуючи оцінки 
фахівців [14, с. 86], лише 18–20 % з них може бути віднесена до кате-
горії учнів і студентів, 1,5–2 % – до осіб, які не хочуть працювати 
або не мають в цьому потреби з різних причин, решта – особи, що 
працюють у тіньовому секторі економіки регіону або за його межами.  

Значну частку участі населення Тернопільської, Вінницької 
та Хмельницької областей, зайнятого у неформальному секторі еко-
номіки за 2011 рік, підтверджують офіційні статистичні дані, рівень 
якої сягав відповідно: 43,6, 32,4 та 29,7 %; для порівняння, в 
Україні – 23,1 % [10, с. 90]. В умовах фінансово-економічної кризи 
тінізація національної економіки набула тотального характеру та не-
бувалих темпів зростання і окремими експертами та дослідниками 
оцінюється в межах 50 % ВВП, що становить на сучасному етапі 
реальну загрозу національній безпеці держави. На думку вчених, 
тіньовий обіг найбільше спостерігається в таких сферах діяльності: 
торгівля (80 %), будівництво (60 %), нерухомість (60 %), громад-
ське харчування (50 %), транспорт та перевезення (45 %). Соціо-
логічні обстеження показують, що випереджаючими темпами від-
бувається деформалізація зайнятості значної частини населення, 
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особливо молоді, яка сприяє розвитку “тіньового” РРП. Нефор-
мальна сфера закономірно змінює трудову мотивацію, соціальні та 
професійні орієнтації, веде до зміни системи особистих цінностей. 
Крім цього, програють і роботодавець, не отримуючи належної тру-
дової віддачі найманого працівника, і суспільство загалом, недо-
використовуючи нагромаджений трудовий потенціал України.  

Соціальною проблемою регіонів України є значний розрив 
між високою вартістю життя і низькою ціною праці. Середньомі-
сячна заробітна плата в Україні за 2011 рік становила 2633 грн 
(329 дол. США), Вінницькій обл. – 2074 грн, Тернопільській обл. – 
1871 грн, Хмельницькій обл. – 2075 грн [13, с. 183]; для порів-
няння: в Польщі – 1360 дол., Чехії – 1450 дол.; Франції – 2500 євро, 
Німеччині – 2800 євро [15]. На сьогодні Україна знаходиться на 
останньому місці в Європі по заробітній платі. Сьогодні частка 
заробітної плати у собівартості українських товарів становить 6 %, 
тоді як у країнах Західної Європи сягає 45 %. При цьому розмір 
ВВП України менше ВВП середньої європейської країни всього у 
чотири рази, тоді як заробітна плата менша в 5,6–19,7 разів [15]. 
Кількість працівників економічно активних підприємств Поділь-
ського регіону, яким не було виплачено заробітну плату станом на 
1.01.2012 р. нараховувала 5,5 тис. штатних осіб або 1,2 % до загаль-
ної кількості штатних працівників [13, с. 164, с. 262]. Крім того, 
сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств скла-
дала: у Вінницькій обл. – 15,7 млн грн, Тернопільській обл. – 
7,8 млн грн, Хмельницькій обл. – 17,2 млн грн [13, с. 151].  

Становлення Подільського РРП відбувається в умовах знач-
ної інтенсивності трудових міграцій. Про погіршення стану між-
регіональної міграції регіону за 2011 рік свідчить її від’ємне сальдо 
в усіх областях: у Вінницькій обл. –337 осіб, Тернопільській обл. 
–844 осіб, Хмельницькій обл. –1554 особи. На Поділлі зафіксовано 
незначне позитивне сальдо міждержавної міграції: у Вінницькій обл. 
+805 осіб, Тернопільській обл. +13 осіб, Хмельницькій обл. +423 особи, 
що підтверджує слабо керовані міграційні процеси, причиною яких 
є низький рівень заробітків або неможливість знайти роботу [13, 
с. 178]. Вектором географічної спрямованості потоків трудових мі-
грантів з Поділля є Росія, Польща, Чехія, Італія, Португалія, Греція. 
Тривалість перебування наших співвітчизників на роботі за кор-
доном коливається від трьох місяців до декількох років, що поро-
джує суттєві відмінності між зареєстрованим РРП та реальною 
ситуацією.  
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Викликає тривогу природній рух населення Подільського 
регіону, де у всіх областях відбувається значне скорочення насе-
лення: у Вінницькій обл. – 7482 особи, Тернопільській обл. – 
2865 особи, Хмельницькій обл. – 5624 особи [8, с. 175]. Варто наго-
лосити на високій смертності дітей у Подільському регіоні, про що 
засвідчують коефіцієнти, які характеризують кількість померлих 
дітей у віці до одного року на 1000 народжених живими: у Він-
ницькій обл. – 10,4; Тернопільській обл. – 8,0 дітей; Хмельницькій 
обл. – 6,1 дітей [8, с. 177].  

Очікувана тривалість життя в Україні при народженні у 
2011 році становить лише 68,6 роки (103-тє місце), що нижче від 
середньосвітового рівня в 69,3 роки [15]. Не покращується ситуація 
зі станом безпеки праці, про що підтверджують статистичні дані на 
31 грудня 2009–2011 рр. [13, с. 272] (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3. Динаміка чисельності працівників, які працюють в умовах, 
що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам [13, с. 272] 

 
Так, на 31 грудня 2011 р. близько 18,2 % працівників у Тер-

нопільській області, 22,1 % – у Вінницькій, 23,0 % – у Хмель-
ницькій та 28,9% в середньому по Україні – працювали в небез-
печних і шкідливих умовах праці [13, с. 277].  

За оцінками експертів, близько 30–50 % робочих місць у 
сфері матеріального виробництва не відповідає сучасним міжна-
родним вимогам до умов технічної і технологічної безпеки і чинять 
шкоду здоров’ю працюючих.  



 
Розділ VІІІ. Розвиток регіонального ринку праці у забезпечені економічної… 

 

 391

Умови праці є істотним чинником, що впливає на якість 
зайнятості та конкурентоспроможність як робочої сили, так і про-
дукції вітчизняних виробників. Виробничий травматизм збільшує 
чисельність громадян з обмеженою працездатністю і державні ви-
трати на реабілітацію інвалідів. 

Отже, для Подільського регіону характерним є низька якість 
життя, недостатнє фінансування людського розвитку видатків на 
охорону здоров’я, освіту, умови праці. Вплив зазначених чинників 
розвитку людського потенціалу Поділля призводить до депопуляції 
населення з погіршенням якісних характеристик людського капі-
талу при значних міграційних втратах населення продуктивного 
віку. Знецінення людського потенціалу призводить до різкого зни-
ження продуктивності праці.  

За кількістю безробітних громадян, зареєстрованих в дер-
жавній службі зайнятості на кінець 2011 р., частка Подільського 
РРП в національному становила – 11 %, а потреба підприємств у 
працівниках на заміщення вільних робочих місць сягала – 3 % [10, 
с. 181, с. 187].  

Найвищий рівень безробіття спостерігався у Житомирській, 
Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях (10,0–10,4 % 
економічно-активного населення), а найнижчий – у містах Києві та 
Севастополі, Одеській обл. та АРК – 5,6–6,2 % (рис. 8.4) [8, с. 186].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 8.4. Картограма рівня безробіття населення  
за методологією МОП у середньому за регіонами, 2011 р., %  
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В Україні, як і в усьому світі, найвищий рівень безробіття 
(за методологією МОП) спостерігався серед молоді віком 15–24 роки. 
Рівень безробіття серед таких осіб зріс з 17,4 % у 2010 році до 
18,6 % – у 2011 р. (для порівняння у докризовому 2007 році він 
становив 12,5 %) [9]. Зазначимо, що високий рівень безробіття у 
молоді віком 15–24 років частково пояснюється тим, що значна 
частина молодих людей не має необхідних професійних навичок і 
досвіду роботи. Важливо підкреслити, що економічно активне на-
селення Подільського регіону формує наявний трудовий потенціал, 
а відтворювальний його аспект відображають інші категорії осіб, 
зокрема молодь, яка розпочинаючи швидше свою трудову діяль-
ність, також стає носієм трудового потенціалу, формуючи його запас.  

Питома вага безробітної молоді у віці до 35 років у загаль-
ній чисельності зареєстрованих безробітних Подільського регіону 
за 2010–2011 рр. представлена на (рис. 8.5) [5, с. 203; 10, с. 205].  
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Рис. 8.5. Питома вага безробітної молоді  
у загальній чисельності незайнятого населення, %  

 
Безробіття довготривале, масове та сімейне є вкрай неба-

жаним, як в економічному, так і соціальному плані. Оскільки вже 
через шість–дев’ять місяців перебування у стані безробіття змен-
шується активність пошуку роботи, зникає бажання працювати, втра-
чаються трудові навички, переоцінюються трудові цінності. Довго-
тривале безробіття породжує бідність, маргіналізацію населення та 
багато інших негативних наслідків. Отже, важливою складовою 
оцінки рівня безробіття є показник тривалості зареєстрованого без-
робіття населення в областях Подільського регіонального ринку 
праці (табл. 8.4). 
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Таблиця 8.4 
Тривалість зареєстрованого безробіття населення Подільського РРП*  

Показник 

2009 р., 
тис. осіб 

2010 р.,  
тис. осіб 

2011 р.,  
тис. осіб 

Темп 
зростання, % 

В
ін
ни
ць
ка

 
об
л.

 
Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
а 

об
л.

 
Х
ме
ль
ни
ць
ка

 
об
л.

 
В
ін
ни
ць
ка

 
об
л.

 
Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
а 

об
л.

 
Х
ме
ль
ни
ць
ка

 
об
л.

 
В
ін
ни
ць
ка

 
об
л.

 
Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
а 

об
л.

 
Х
ме
ль
ни
ць
ка

 
об
л.

 
В
ін
ни
ць
ка

 
об
л.

 
Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
а 

об
л.

 
Х
ме
ль
ни
ць
ка

 
об
л.

 

Кількість 
осіб, які 
мали статус 
безробітних 26,0 14,7 19,6 28,8 17,0 20,5 25,6 15,4 16,6 98 105 85 
у т.ч. за тривалістю безробіття, %:
до одного 
місяця 7,4 4,5 5,3 10,3 6,2 7,5 8,4 5,1 5,8 114 113 109 
1–3 6,9 3,8 4,9 8,5 4,9 4,9 6,3 4,5 4,3 91 118 88 
3–6 3,9 2,7 3,5 4,3 3,1 3,5 4,0 2,9 2,6 103 107 74 
6–9 2,7 1,6 1,9 2,4 1,3 1,9 3,0 1,6 2,0 111 100 105 
9–12 2,7 1,2 1,9 2,1 0,9 1,6 2,6 0,9 1,2 96 75 63 
більше 
1 року 2,4 0,9 2,1 1,2 0,6 1,1 1,3 0,4 0,7 54 44 33 
Середня 
тривалість 
безробіття 
за рік, 
місяців 5 4 5 3 3 4 4 3 4 80 75 80 
 

*Розроблено на основі [4, с. 199; 5, с. 199; 10, с. 201]. 
 
Отже, середній час пошуку роботи безробітним населенням 

Подільського РРП, починаючи з 2009 року, становить 35 місяців. У 
Подільському РРП 2011 протягом перших трьох місяців 60% без-
робітних змогли знайти роботу, інші шукали роботу до півроку і 
більше, а 4,0 % навіть більше року. Безробіття – це, насамперед, не 
випущена продукція, відставання фактичного ВНП від потенцій-
ного, це – прихований трудовий потенціал. Дехто з дослідників 
вважає, що прихований трудовий потенціал в Україні значно біль-
ший, ніж наведена оцінка чисельності безробітних. Адже спад ВВП 
за офіційною статистикою у 1991–1998 рр. становив 54 %, тоді як 
спад у зайнятості – 10 %. За причинами незайнятості у 2011 році 
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переважали вивільнені з економічних причин – 34,5 %, звільнені за 
власним бажанням – 32 %, не працевлаштовані після закінчення 
загальноосвітніх та ВНЗ І–ІV рівнів акредитації – 18,7 % [10, с. 93]. 
Рівень безробіття у 2011 році серед сільського населення у Він-
ницькій та Тернопільській областях менший за аналогічний показ-
ник міського населення, відповідно, на 1,4 % і 8,8 %; у Хмель-
ницькій обл. більший на 1,9 %. Рівень безробіття за статтю у 2011 р. 
характеризується такою структурою: Вінницька обл.: жінки – 6,1 %, 
чоловіки – 13,2 %; Тернопільська: 8 % та 12,6 %, Хмельницька 7,1 % 
та 10,5 %. Отже, стан Подільського РРП за 2009–2011 рр. відзнача-
ється нерівномірністю розподілу безробіття та висвітлює неефек-
тивність використання трудового потенціалу. 

Узагальнюючими показниками обсягу всіх видів втрат 
робочого часу є рівень використання фонду робочого часу та обу-
мовлений ним обсяг недоданої продукції, невиконаних робіт та 
ненаданих послуг. За даними Держкомстату України, коефіцієнт ви-
користання табельного фонду робочого часу працівників, зайнятих 
у галузях економіки, в 2011 р. становив – 0,871 [13, с. 130].  

Динаміка використання фонду робочого часу в Поділь-
ському регіоні була визначена за 2008–2011 рр. та проведено розра-
хунок темпу зростання (табл. 8.5).  

 
Таблиця 8.5 

Динаміка використання фонду робочого часу за регіонами* 

Країна, 
регіон, 
область 

У % до фонду робочого часу
Відпрацьовано Втрати робочого часу 

Рік

2009 2010 2011
Темп 

зростання 
2011/2009, %

2009 2010 2011
Темп 

зростання 
2011/2009, % 

Україна 83,4 85,5 87,1 104 16,6 14,5 12,9 78 
Вінницька. 84,4 85,6 87,2 103 15,6 14,4 12,8 82 
Тернопільська  84,7 84,9 86,6 102 15,3 15,1 13,4 88 
Хмельницька 84,3 85,9 87,6 104 15,7 14,1 12,4 79 

 

*Розроблено на основі [13, с. 130]. 
 
Наведені у таблиці дані свідчать, що використання фонду 

робочого часу протягом 2009–2011 рр. має тенденцію до збіль-
шення, як в цілому по Україні, так і в Подільському регіоні, зокрема.  

На окремих підприємствах, в організаціях та установах По-
дільського економічного регіону, як і в Україні загалом, протягом 
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2009–2011 рр. головну складову загального обсягу втрат фонду ро-
бочого часу становлять втрати, спричинені відпустками та скоро-
ченою тривалістю робочого дня (тижня) за ініціативою адмініст-
рації (табл. 8.6).  

 
Таблиця 8.6 

Динаміка втрат робочого часу працівників з причин перебування 
 в умовах вимушеної неповної зайнятості, годин* 

Країна, 
регіон, 
область 

Перебували у відпустках  
з ініціативи адміністрації 

Працювали у режимі скоро-
ченого робочого дня (тижня) 

Рік 

2009 2010 2011
Темп 

зростання 
2011/2009, %

2009 2010 2011
Темп 

зростання 
2011/2009, % 

Україна 272 251 224 82 330 305 277 84 
Подільський 
екон. регіон 815 649 603 74 956 958 882 92 
Вінницька  272 189 190 70 290 326 312 107 
Тернопільска 311 236 244 78 338 347 296 88 
Хмельницька 232 224 169 73 328 285 274 83 

 
*Розраховано на основі [13, с. 105]. 
 
Згідно з даними таблиці кількість працівників, які перебу-

вали у адміністративних відпустках в Подільському регіоні про-
тягом  2009 р. та 2011 р., зайнятих у галузях економіки в режимі 
неповного робочого дня: у відпустках з ініціативи адміністрації – 
зменшилась на 20 %; у режимі скороченого робочого дня (тижня) – 
зменшилась на 46 %. Аналіз показав, що втрати робочого часу По-
дільського регіону, викликані моральною і фізичною зношеністю 
виробничих потужностей, недоліками в організації виробництва і 
праці, зокрема труднощами зі збутом продукції, недостатнім за-
безпеченням чи нерегулярним постачанням сировини, матеріалів, 
комплектуючих виробів тощо. 

Отже, наявний трудовий потенціал, задіяний на підпри-
ємствах та установах областей Подільського регіону, не викорис-
товується ефективно, залишаються значні втрати робочого часу.  

Індикатори руху робочої сили в областях регіону за останні 
роки викликають тривогу та не дозволяють стверджувати на по-
доланні проблем стабілізації в сфері забезпечення зайнятості. Про-
тягом 2011 року звільнилось в Вінницькій обл. 104 тис. праців-
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ників, а було прийнято 95 тис., тобто компенсація вибуття праців-
ників прийняттям нових кадрів складала 91 % при від’ємному 
сальдо робочої сили області у 9 тис. працівників. Від’ємне сальдо 
руху робочої сили зберігалося й у Тернопільській та Хмельницькій 
областях, відповідно 0,6 та 5,5 тис. працівників [13, с. 38]. Серед 
звільнених за 2011 рік в усіх областях питома вага з причин плин-
ності була найбільшою. Таким чином, проведена нами оцінка си-
туації Подільського регіонального ринку праці, з урахуванням під-
ходів ЄС, МОП, дає підставу стверджувати про наявність ознак 
трудодепресивного стану Подільського  регіону, в цілому, та Тер-
нопільської області, зокрема.  

Основними тенденціями розвитку Подільського РРП є: змен-
шення трудового потенціалу Подільського регіону, в цілому, та зни-
ження кількості найманих працівників у віці 15–34 роки, праців-
ників передпенсійного і пенсійного віку, зокрема; старіння робочої 
сили регіону; неефективний розподіл зайнятих за секторами і га-
лузями; незначними темпами відбувається збільшення рівня еконо-
мічної активності та рівня зайнятості; збільшилась частка зайня-
тості у сфері торгівлі, значними є масштаби та сталість надлиш-
кової зайнятості; повільними темпами відбувається зменшення рівня 
безробіття (за методологією МОП); значним є рівень безробіття 
молоді; великим є розрив між високою вартістю життя і низькою 
ціною праці; високий рівень плинності кадрів; значною є чисель-
ність працівників, які працюють в режимі неповної зайнятості; 
ринку праці регіону є притаманним професійно-кваліфікаційний роз-
рив між попитом і пропозицією робочої сили регіону; зайнятість 
населення регіону здійснюється на робочих місцях, умови праці на 
яких не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; мають місце 
порушення роботодавцями законодавства з виплати заробітної 
плати та використання праці найманих працівників без офіційної 
реєстрації; відбувається деформалізація зайнятості значної частини 
населення, особливо молоді, яка сприяє розвитку “тіньового” РРП. 
Отже, ситуація щодо ефективного використання трудового по-
тенціалу Подільського РРП та його найбільш повного залучення у 
процесі суспільного виробництва з метою задоволення потреб на-
селення ще далека від сприятливої. Зайнятість характеризується 
загалом як мобільна, проте нераціональна та неефективна. Мо-
більність характеризує рух кадрів, пов’язаний, передусім, із виму-
шеною необхідністю шукати вищих заробітків, кращих умов праці.  
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8.2. Моделі функціонування регіонального ринку 
праці  

у забезпеченні економічної безпеки 

 
Нові орієнтири інноваційної моделі розбудови вітчизняної 

економіки в умовах її структурної модернізації та інтегрованості 
України в європейське середовище вимагають значного підви-
щення використання людського потенціалу, покращення сумарного 
інтелектуального капіталу нації та її динамічного розвитку. Відтак 
виникає потреба у формуванні особливої стратегії розвитку РРП, 
яка досягатиметься шляхом проведення досліджень регіональних 
аспектів проблем зайнятості, причин незбалансованості попиту-
пропозиції робочої сили та аналізу моделей регіонального ринку 
праці, з метою розв’язання проблем в середовищі соціально-тру-
дових відносин як України в цілому, так і регіонів зокрема [16].  

Сучасна ситуація пошуку шляху побудови в Україні ви-
сокоефективної конкурентоспроможної економіки ставить вимоги 
до регіональних досліджень, спрямованих на визначення нової ролі 
і місця людини, де вона виступає не тільки як суб’єкт, а й одно-
часно як об’єкт економічного процесу, як “центр перспективи”. На 
цьому шляху найбільш істотною проблемою постає нестабільність 
на регіональному ринку праці і неможливість охопити соціальним 
захистом все населення. Одним із факторів загострення соціально-
економічних диспропорцій РРП стала відсутність єдиного підходу 
до визначення регіональної моделі ринку праці і єдиних критеріїв  
для визначення типу моделі. Згідно з цим твердженням, вчені 
виокремлюють два типи моделей – зовнішній та внутрішній ринки 
праці [17]. При цьому наголошується, що модель зовнішнього ринку 
праці певним чином висвітлює ринок праці США, Великобританії, 
Німеччини, Швеції, а модель внутрішнього ринку праці – Японії та 
Франції [17, с. 10–27].  

Тумакова С. звертає увагу на те, що в наш час утворилися 
різні моделі ринку робочої сили, які відрізняються одна від одної, 
виходячи з різних підходів та критеріїв. Так, з точки зору руху 
робочої сили, гнучкості її використання розрізняють моделі зовніш-
нього, внутрішнього та гнучкого ринку робочої сили [18, с. 88].  

Лібанова Е., визначаючи типи моделей ринку праці зазна-
чає, що абстрагувавшись від випадковостей, можна виокремити три 
найпоширеніші моделі: патерналістську (Японія), ліберальну (США, 
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Канада, Австралія) та соціал-демократичну (Швеція) [19, с. 322–325]. 
На думку В. Лукашевича, аналіз характеру попиту та про-

позиції на ринку праці дозволяє описати декілька моделей взаємо-
дії продавців і покупців робочої сили залежно від рівня конкуренції 
[20, с. 74]. Серед них: чисто конкурентний ринок праці, модель моно-
псонії (монополії одного покупця), моделі з урахуванням дій проф-
спілок, модель двобічної монополії. Дослідниця С. Краснопьорова 
пропонує розрізняти три основні моделі ринку праці: європейську, 
американську та східну з метою здійснення порівняльного аналізу і 
з’ясування загальних характеристик сфери зайнятості окремих країн-
лідерів з урахуванням тенденцій розвитку світової цивілізації [21].  

Довгий час найбільш відомими в світовій практиці, за-
лежно від специфіки та стану розвитку країни, моделями ринку 
праці були: американська, шведська та японська, які  мають як 
певні спільні риси, так і свої особливості [16, с. 13]. Однак, аналіз 
світового досвіду господарювання в країнах з розвинутою еконо-
мікою за останні роки показав, що на думку одних вчених, існують 
чотири основні моделі ринків праці та стимулювання зайнятості, а 
саме: американська, японська, шведська та європейська [22, с. 56], а 
на думку інших – п’ять домінуючих моделей: американська, ні-
мецька, англійська, шведська та японська, кожна з яких, в свою 
чергу, має багато різновидностей, які відрізняються за вихідними 
принципами, методами і цілями формування політики зайнятості  
[23, с. 62].  

Одним із важливих положень японської моделі ринку праці 
є наявність “системи пожиттєвого найму” та створення профспілок 
безпосередньо на підприємствах, у компаніях, а не на рівні галузей, 
що відтворює специфічні особливості відносин між капіталом і 
працею. “Довічний найм” неофіційно гарантує зайнятість праців-
никам протягом усього активного життєвого циклу; визначення 
ставки заробітної плати та систематичне підвищення розмірів ма-
теріальних благ (заробітної плати, премій, заохочень, соціальних 
виплат тощо) залежно від стажу роботи, віку, складу родини; ство-
рення умов для професійного зростання аж до досягнення ними 
граничного віку, встановленого адміністрацією фірми. Дана сис-
тема передбачає підготовку і перепідготовку кадрів в межах самої 
фірми. Зазвичай, кожен японський працівник оволодіває кількома 
професіями, що забезпечує їх взаємозамінність у технологічному 
процесі та виключає простої робочих місць. В той же  час, в Японії 
існує порядок примусового звільнення персоналу за віком (система 
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граничного віку перебування у фірмі) – 60 років [22, с. 56]. Пошук 
робочого місця в Японії здійснюється завдяки використанню осо-
бистих зв’язків і зв’язків свого колишнього роботодавця. Праце-
влаштування безробітних і збір внесків, виплата допомоги з безро-
біття на практичному рівні зосереджені в руках служби – PESO. 
Отже, в Японії політика зайнятості не протиставляється тій па-
сивній частині трудової політики в цілому, що має соціально-за-
хисний характер [24, с. 56]. Однак, система довічного найму є ха-
рактерною тільки для середніх та великих підприємств.  

“Система пожиттєвого найму” підкріплена державними довго-
строковими програмами, законодавчими актами та іншими ініціа-
тивами, які в свою чергу, доповнюються аналогічними програмами 
великих фірм, що підтримуються державними субсидіями. Тому 
зміна форм, напрямів, методів та завдань загальнодержавного ре-
гулювання зайнятості супроводжується відповідною перебудовою 
економічного та організаційного механізму, цілей і завдань фірми в 
цій сфері. Ця перебудова обумовлюється такими факторами, як 
панівні тенденції в розвитку техніки і технології, що визначають 
динаміку і характер попиту на працю і його пропозицію.  

Таким чином, істотною вадою даної моделі є „консервація” 
трудових ресурсів. Японська модель відповідає рисам внутрішньо-
фірмового ринку праці, що характерний для Франції, Південної 
Кореї тощо та може бути реалізована в специфічному ментальному 
середовищі. На думку багатьох вчених, для України система до-
вічного найму є неприйнятною.  

На нашу думку, викликає інтерес, американська модель 
ринку праці, для якої характерними ознаками є: децентралізація як 
робочої сили, так і законодавства про зайнятість і допомогу по 
безробіттю. Ця модель заснована на таких ідеалах: індивідуалізмі, 
обмеженому впливу держави і конкуренції. Так, кожен штат США 
має свій закон про зайнятість населення, формування і викорис-
тання фондів страхування на випадок безробіття. При падінні ви-
робництва, американські фірми звільняють працівників або пере-
водять на іншу роботу, повідомляючи їх напередодні, а не зав-
часно. Колективними договорами охоплено лише чверть усіх ро-
бітників. Фірми приділяють мало уваги професійній підготовці 
робітників, за винятком підготовки специфічних робіт і робочих 
місць. Заробітна плата визначається на основі класифікації робіт і 
їх складності. Просування по службі відбувається швидко (3–5 ро-
ків) і пов’язане не з розширенням професійно-кваліфікаційного про-
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філю, а з переходом на нове місце роботи. З метою зменшення без-
робіття ця модель припускає створення робочих місць з низькою 
продуктивністю для значної частини працездатних громадян, які 
мають, відповідно, і низькі доходи. Формально безробіття зменшу-
ється, але виникає великий клас “нових бідних” – працюючої бідноти.  

Особливістю американського ринку праці є високий рівень 
контролю роботодавця за найманими робітниками, високою гео-
графічною і профспілковою мобільністю робітників і більш висо-
кому рівню безробіття, ніж в Японії. Американська модель відпо-
відає рисам зовнішнього ринку праці, що характерний для Велико-
британії та інших країн, і одночасно є найкращим прикладом “від-
критої” форми соціальної відповідальності бізнесу [25, с. 82–89]. 
Так, трудові відносини “роботодавець-робітник” є предметом двох-
сторонньої угоди цих сторін. Понад 6 % населення щороку пере-
міщується в інші регіони, а кожний десятий змінює професію, особ-
ливо молодь. Умови найму та матеріального забезпечення близько 
25 % працівників щороку визначаються колективними угодами, 
укладеними між працівниками, працедавцями та профспілками. 
Решта 75 % працюючих охоплена системою трудових контрактів. 
Розмір заробітної плати залежить, насамперед, від складності праці.  

В США попит на робочу силу корегується з допомогою 
фінансово-кредитної політики; штатної системи законодавства про 
зайнятість і допомогу безробітним із своїх фондів страхування по 
безробіттю і спеціальних федерально-штатних програм працевлаш-
тування. Уряд цієї країни виділяє в системі регулювання зайнятості 
такий важливий напрямок, як формування попиту на робочу силу, в 
рамках якого реалізується основна частина регулюючих важелів 
держави. Серед них можна виділити: здійснення широкомасш-
табних заходів щодо створенню нових, додаткових робочих місць, 
дотації підприємцям, які розширюють зайнятість і приймають на 
роботу осіб, які мають особливі проблеми з працевлаштуванням 
(молодь, інваліди); стимулювання створення робочих місць в сфері 
малого і середнього бізнесу; розширення зайнятості в галузях не-
ринкової економіки за рахунок створення робочих місць струк-
турами у справах праці в рамках “програм громадських робіт”; 
заходи щодо перерозподілу трудових навантажень – збільшення 
вікового цензу вступу молоді в трудову діяльність, лімітування 
найму іноземної робочої сили, розширення можливостей достро-
кового виходу на пенсію тощо; скорочення тривалості робочого 
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часу; розвиток неповної зайнятості її різновидів (неповний робочий 
день, скорочений робочий тиждень, альтернативний робочий час, 
розподіл одного робочого місця між двома-трьома працівниками, 
гнучкий робочий час), збільшення періоду відпусток; заходи зі 
збереження робочих місць: податкові пільги та дотації підпри-
ємцям за збереження робочих місць.  

На відміну від американської, шведська модель ринку праці 
відома тим, що спирається на політику, спрямовану на досягнення 
повної зайнятості населення та загальнообов’язкове соціальне стра-
хування. Особливостями цієї моделі є попередження безробіття,  
повернення безробітної людини до праці та недопущення її звіль-
нення через: стримування зростання прибутку та заробітної плати 
(обмежувальна фіскальна політика); підтримка і стимулювання під-
приємств для збереження робочої сили на період економічного спаду, 
систематичне створення нових робочих місць. В основі шведської 
політики активного ринку праці лежить ідея надання безробітним 
можливості досягти професійної мобільності, що зумовлює вкрай 
важливу роль їх професійного перенавчання.  

Ця модель застосовують скандинавські країни, в яких від-
дається перевага професійному навчанню, перепідготовці та підви-
щенню кваліфікації, з метою забезпечення зайнятості практично 
для всієї робочої сили. Шведська модель зайнятості спрямована на 
посилення конкурентоспроможності кожного працівника,  що 
потрапляє на ринок праці, завдяки набуттю іншої професії чи іншої 
спеціальності, особливо це стосується груп зі слабкою позицією на 
ринку праці (молоді, жінок, робітників-емігрантів, фізично неповно-
цінних людей). На вирішення цих проблем витрачаються значні 
кошти, що складають у Швеції 2 % ВНП (у США – 0,8 %) [89]. У 
результаті рівень безробіття в цих країнах значно нижчий порів-
няно з іншими державами. Основним недоліком такої політики є – 
розрахунок тільки на державні фінансові засоби, обмеження чи 
виснаження яких неминуче веде до спаду виробництва і різкого 
скорочення робочих місць.  

Однією з сучасних моделей ринку праці можна вважати 
датську модель. В основу функціонування цієї моделі покладено 
принцип “гнучкої захищеності”, який має на меті створення такого 
ринку праці, на якому працівники мали би високий рівень мо-
більності та свободи вибору між підприємствами, країнами та 
галузями, і водночас зберігали достатній рівень соціальної захи-
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щеності. “Щедро-гнучку” датську модель схематично зображають 
як “золотий трикутник”, в якому забезпечено чіткий взаємозв’язок 
між активною політикою ринку праці, гнучкими правилами праце-
влаштування та звільнення з роботи і “щедрою” сіткою соціальної 
безпеки [26].  

“Гнучка захищеність” – найкращий гарант того, що гро-
мадяни Європи зможуть гарантовано отримати високий рівень тру-
дової зайнятості. Отже, вони зможуть знайти гарну роботу в будь-
якому активному віці, в умовах економіки, що стрімко змінюється [27]. 
На думку експертів, нині в ЄС національні ринки праці здебіль-
шого страждають або від недостатньої гнучкості (обмеження сво-
боди працівника у виборі місця роботи чи свободи працедавця в 
найманні чи звільненні працівників), або від недостатнього со-
ціального захисту. У зв’язку з цим, “гнучка захищеність” має за-
безпечити баланс між правами та обов’язками робітників та ком-
паній, а також громадським управлінням, створивши позитивну 
взаємодію між гнучкістю та захищеністю. Отже, застосування “гнуч-
кої захищеності” сприятиме розвитку сучасного гармонійного ринку 
праці, одночасно гнучкого та захищеного. 

Для англійської моделі ринку праці характерним є форму-
вання активної політики зайнятості [26]. У Великобританії допо-
мога особам, які шукають роботу, може призначатись залежно від 
ступеня нужденності або залежно від сплачених страхових внесків, 
але за обов’язкової умови пошуку роботи. Тривалість одержання 
страхової допомоги по безробіттю скорочена з одного року до 
шести місяців, після завершення даного періоду безробітна особа 
має право на одержання допомоги за програмою підтримки доходів 
упродовж необмеженого періоду часу за умови, що вона активно 
шукає роботу і готова стати до роботи в будь-який момент часу. 
Законодавча система Великобританії надає можливість місцевим 
владним структурам самостійно заохочувати підприємницьку іні-
ціативу. Урядовими рішеннями передбачаються бюджетні асигну-
вання регіонам для розвитку сітки малих підприємств. Однак, дер-
жава залишає за собою право розробляти і координувати заходи по 
регулюванню зайнятості шляхом більш гнучкого перенацілювання 
фондів страхування по безробіттю на стимулювання виробництва, 
вдосконалення технологій з метою збільшення робочих місць, збіль-
шення зайнятості молоді, жінок і осіб похилого віку з допомогою 
систем професійної підготовки, перенавчання і працевлаштування, 
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вдосконалення системи соціального забезпечення.  
Німецька модель ринку праці ґрунтується на активній полі-

тиці зайнятості. Держава заохочує всіх виробників (роботодавців і 
найманих працівників), які створюють нові робочі місця, а також 
підтримують існуючий рівень зайнятості при модернізації діючих 
підприємств, надає пільги підприємствам, які утримуються від 
масових звільнень працівників. В Німеччині левова частка субсидій 
адресована кооперативам, які утворилися на базі підприємств-бан-
крутів з безробітних, які володіють певним багажем знань, але не 
мають навичок в організації бізнесу. Перепідготовка в Німеччині є 
однією з причин успіху країни на міжнародному ринку товарів. 
Здійснюють її в основному приватні компанії і профспілки при 
мінімальному втручанні держави. В порівнянні з іншими країнами – в 
межах природного, а рівень безробіття серед молоді один з най-
нижчих – біля 5 %.  

Основною рисою нідерландської моделі ринку праці є ви-
сокий рівень зайнятості населення. Однак проблеми тривалого без-
робіття серед окремих категорій громадян і безробіття молоді все ж 
ще залишаються нерозв’язаними. Для цієї моделі ринку праці ха-
рактерним є висока децентралізація зайнятості, яка дає муніципа-
літетам більшу свободу дій у працевлаштуванні безробітних, а та-
кож у випробуванні інноваційних підходів до виконання постав-
лених перед ними завдань з урахуванням місцевої специфіки. До-
датковим стимулом до пошуку ефективних за ціною послуг є фі-
нансова мотивація муніципалітетів до скорочення чисельності одер-
жувачів соціальної допомоги.  

Отже, зазначені моделі добре себе зарекомендували на за-
кордонних ринках праці. Проте, жодна із основних моделей ринку 
праці не діє в чистому вигляді, а є певним симбіозом кількох мо-
делей, найкорисніших для тієї чи іншої країни.  

В Україні, на відміну від світової практики, становлення 
моделі ринку праці відбувається емпіричним шляхом, через при-
стосування до вже складеної економічної ситуації. Існує думка, що 
за роки економічних реформ у нас в країні сформувалась досить 
специфічна “українська модель” ринку праці, яка ніким не конст-
руювалась, не нав’язувалась “згори” відповідно до заздалегідь скла-
деного плану, а формувалась спонтанно, під впливом мотиваційної 
поведінки та рішень, що приймались незалежно одне від одного 
державою, підприємцями-роботодавцями та найманими працівни-
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ками-працеємцями [28].  
Л. Шевченко стверджує, що окремі дослідники в рамках 

предмета економічної глобалістики виділяють регіональні моделі 
ринку праці, насамперед американську, західноєвропейську, япон-
ську, меркантилістичну (латиноамериканську) та таку, що розви-
вається [29, с. 278]. О. Фінагіна вважає, що для України є характер-
ними декілька моделей ринку праці: індустріально-аграрна, аграрно-
індустріальна, невиробничо-аграрна, ексклюзивно-столична, що вже 
сформувалися і одержують подальший розвиток, в основу яких 
покладено пріоритет праці найпоширенішої, визнаної значущої у 
даному регіоні [30, с. 96].  

Так, в основі індустріально-аграрної моделі ринку праці,  
О. Фінагіна виокремлює індустріальну працю, аграрна ж є залеж-
ною від рівня розвитку першої, а сполучною ланкою між ними стає 
бізнес. Базою для цієї моделі виступають стандарти професіона-
лізму в технічних і економічних спеціальностях, безробіття най-
більш високе серед жінок і молоді. 

Аграрно-індустріальна модель ринку праці ґрунтується на 
сільськогосподарській праці, індустріальна праця одержує розвиток 
у великих і середніх містах. Високий попит на фахівців аграрних 
професій і у галузі переробки, зберігання сільськогосподарської 
продукції.  

У невиробничо-аграрній моделі ринку праці переважає сфера 
послуг, яка формує основу господарської діяльності і ті професійні 
стандарти, які є базовими. Функціонування даної моделі ініціює 
високі темпи розвитку малого і середнього підприємництва у сфері 
обслуговування, орієнтацію на міжнародні стандарти туризму і 
готельного бізнесу, розвиток шоу-бізнесу.  

Ексклюзивно-столична модель ринку праці формується зав-
дяки розвитку сфери послуг і промислового виробництва, що сприяє 
ідентифікації адміністративної і професійної еліти, появі іноземних 
представництв і міжнародних банківських і страхових компаній, які 
обслуговують всю країну. Крім цього, для цієї моделі характерним 
є значний рівень інвестицій та високих стандартів інноваційної ак-
тивності, фондозабезпечення, інформатизації, що позначається на якіс-
них і кількісних характеристиках робочої сили, високий рівень 
оплати праці і соціальних пільг дозволяє формувати вагомий се-
редній клас. 

У праці У. Садової, Я. Гаврись відзначається, що моделі фор-
мування політики регіонального ринку праці України, у багатьох 
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випадках зорієнтовані на зарубіжні еталони [31, с. 19].  
Про “імпортування” стандартного набору інститутів ринку 

праці, таких як: законодавчий мінімум заробітної плати, система 
страхування від безробіття, легалізовані страйки, система колектив-
них переговорів, встановлення податків на фонд оплати праці, ін-
дексацію заробітної плати,  наголошує Т. Вергалес [28]. На ринку 
праці України введені такі базові інститути, як єдина тарифна сітка 
для оплати праці працівників бюджетних установ, державні про-
грами забезпечення зайнятості населення; виникли об’єднання ро-
ботодавців, переформатовані профспілки, запрацювала Тристо-
роння комісія, як вищий орган узгодження інтересів у соціально-
трудовій сфері; переглянуто трудове законодавство з метою його 
адаптації до нових ринкових відносин; широко використовувались 
стандартні зразки, рекомендовані міжнародними економічними ор-
ганізаціями (МОП та ОЕСР). Однак, на відміну від моделі, що скла-
лась у країнах Західної Європи, де ринок має високий ступінь 
захищеності зайнятості, складний механізм укладання колективних 
договорів, значну сегментацію робочої сили та стале довготривале 
безробіття, українська модель ринку праці не має достатнього фі-
нансового ресурсу для того, щоб копіювати інституційний каркас, 
який притаманний для “сталих” ринків праці. На моделювання 
політики РРП здійснюють вплив стратегічні цілі розвитку системи 
вищого порядку (національної економіки); стан сформованості та 
територіальної організації її мезорівневих РРП, методологія, ме-
тодика і практика аналізу політики РРП тощо [31, с. 19–24]. 

У процесі ринкової трансформації в Україні сформувалася 
своєрідна і специфічна модель ринку праці: рівень загального без-
робіття не досягав значень, характерних для країн ЦСЄ; не набули 
широкого поширення вимушені звільнення, серед причин вибуття 
ресурсу праці домінували звільнення за власним бажанням; три-
валість безробіття залишалася помірною [32]. Основними спосо-
бами адаптації суб’єктів ринку праці, що формується, стали виму-
шена неповна, додаткова або вторинна зайнятість, розвиток її 
фіктивної і тіньової форм.  

Отже, сучасна модель українського ринку праці фактично 
перетворилася на перешкоду для ефективної реструктуризації зай-
нятості. На даний час регіональні ринки праці продовжують роз-
виватися в різних умовах. З одного боку, вони перебувають під 
тиском глобалізації економіки, проникнення інформаційних і Інно-
ваційних технологій в сферу праці,  з іншого – територіальних від-
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мінностей ресурсного забезпечення регіонів, особливостей струк-
турної перебудови їх економіки, темпів інституційних перетворень, 
специфіки мотивації зайнятості та підприємницької активності 
населення тощо.  

Поштовхом для успішного розвитку економіки і подолання 
соціальних проблем, в тому числі безробіття і рівня бідності, має 
послужити зміна української моделі, як національного, так і ре-
гіонального ринків праці, та реконструкція її інституційного забез-
печення, що обумовлює необхідність цілеспрямованого потужного 
державного втручання і розвитку партнерства між державою та біз-
несом в галузі освіти з метою забезпечення якісної професійної 
підготовки фахівців у відповідності з потребами ринку. Важливим 
завданням сучасної економічної думки є формування нових підло-
дів до управління розвитком РРП. В Україні потреба вирішення 
цього питання ознаменована загальним курсом реформ і визна-
чається Стратегією інтеграції України до ЄС; Програмою економіч-
них реформ [33] та ін. Ціллю нової синтетичної регіональної моделі 
ринку праці є встановлення взаємозв’язку між організацію роботи 
всіх служб щодо забезпечення ефективної зайнятості, соціальної 
допомоги та соціальної відповідальності на всіх рівнях; між сукуп-
ністю кількісних і якісних характеристик та вимог до трудового по-
тенціалу, відповідність яких дозволить підтримувати високі темпи 
економічного розвитку і вирішення соціальних проблем суспільства.  

На жаль, немає такої моделі РРП, яку можна було б штучно 
перенести на наше національне підґрунтя, адже зарубіжні моделі 
ринку праці функціонують у країнах із усталеною ринковою інфра-
структурою і не розраховані на економіку, де лише формуються 
ринкові інституції. Зважаючи на суттєві відмінності у розвитку 
господарства регіонів, значну площу території України, ми про-
понуємо вирішувати проблеми, пов’язані з регулюванням зайня-
тості та її структури, з максимальним урахуванням регіональних 
особливостей, тобто за регіональним принципом.  

Вважаємо, що головні засади регулювання зайнятості насе-
лення повинні бути загальнодержавними, а конкретні механізми, ме-
тоди і заходи мають бути розроблені для кожного регіону зокрема. 
Для цього регіонам необхідно надати максимальні повноваження у 
вирішенні цієї проблеми, адже зрозуміло, що для Поділля та Донеч-
чини одні й ті самі підходи до регулювання зайнятості неприйнятні.  

На думку автора, важливим завданням можна вважати  
розробку синтетичної моделі регулювання розвитку регіонального 
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ринку праці за умов впливу євроінтеграційних процесів (рис. 8.6). 
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Рис. 8.6. Синтетична модель регулювання розвитком регіонального ринку праці 
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Метою зазначеної моделі є – попередження занепаду де-
пресивних територій і стимулювання розвитку активних зон; 
сприяння наближенню вітчизняних регіонів до європейського 
рівня; спрямовування на розвиток систем працевлаштування і ши-
роких програм соціального забезпечення (формування необхідних 
кон’юнктурних, організаційно-інституційних і соціальних умов для 
забезпечення гарантій зайнятості, соціального і правового захисту 
тимчасово незайнятих осіб); надання допомоги в розвитку про-
фесійно-технічного навчання, забезпечення інклюзивного підходу 
розвитку ринку праці в регіонах, профорієнтації і перепідготовки; 
стимулювання утворення гнучких форм зайнятості, які забезпечили 
б працездатному населенню найбільш прийнятні форми зайнятості 
чи режими праці з врахуванням потреб працівників і дозволяли б 
підприємцям оперувати кількістю і якістю трудового потенціалу, 
який використовується на підприємстві, виходячи з потреб роз-
витку підприємства і економічної ситуації на ньому.  

В основу формування політики зайнятості мають бути по-
кладені два типи регулювання зайнятості – централізований і де-
централізований, за умови обов’язкового зміщення центру ваги на 
децентралізацію та при одночасному збереженні і оптимізації окре-
мих традиційних елементів державного регулювання. 

Розробка нової регіональної моделі зайнятості має перед-
бачати забезпечення ефективної зайнятості за рахунок постійного 
розширення сфери прикладення праці на основі створення системи 
професійної орієнтації всього населення України, розвитку про-
фесійно-технічного навчання, безперервної освіти та забезпечення 
мінімального надійного соціального захисту населення. Регіони 
України мають обрати, з урахуванням особливостей свого еконо-
мічного становища, синтетичну модель формування політики РРП, 
яка б окреслювала основні шляхи: продуктивного використання 
наявного в регіонах трудового та людського потенціалу за умови 
зменшення соціальних витрат, передусім у вигляді високих мігр-
аційних інтенцій, знецінення і декваліфікації робочої сили; пере-
оцінки ролі та функцій регіонального управління щодо викорис-
тання трудового і людського потенціалу, його впливу на іннова-
ційний та соціально-економічний розвиток на місцях; підвищення 
мобільності і вивільнення зайвих працівників; використання світо-
вого досвіду в сфері зайнятості, але за умови врахування націо-
нальних, економічних і культурних особливостей; досягнення біль-
шої гнучкості та заміни: регламентуючих і обмежуючих заходів на 
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стимулюючі, регулювання попиту на робочу силу, на регулювання 
пропозиції, впливу на кількісні параметри робочої сили та впливу 
на якісні характеристики.  

Модель РРП в Україні необхідно так змінити, щоб до шоків 
пристосовувалася зайнятість, а не заробітна плата. РРП вимагає 
потужної інституційної реконструкції, що обумовлює необхідність 
цілеспрямованого державного втручання. Активізацію  розвитку 
РРП необхідно проводити завдяки: збільшенню видатків на про-
ведення активних заходів на ринку праці через посилення цільової 
кредитно-інвестиційної діяльності в регіонах; сприянню розвитку 
нових і збереженню існуючих перспективних робочих місць; роз-
витку самостійної зайнятості населення та малого і середнього біз-
несу; створенню мережі навчальних центрів, що займаються якіс-
ною професійною перепідготовкою дорослого населення; окре-
мому субсидуванню працевлаштування молоді; впровадженню єди-
ної інформаційної системи обліку вільних робочих місць та обліку і 
розподілу робочої сили. Реалізація цих заходів сприятиме форму-
ванню такого РРП, який відповідатиме сучасному стану економіки 
нашої держави і значною мірою зменшуватиме соціальні втрати 
значної частини населення, які негативно впливають на його розвиток. 

 
 

8.3. Кон’юнктурне та регіонально-інституційне 
забезпечення сучасного регіонального ринку праці 

 
Забезпечення сталого розвитку регіонів України за умов 

євроінтеграції можливе за наявності формування та розвитку ре-
гіонального ринку праці, дія якого презентується різнонаправле-
ними векторами та виявляється дуже складною. На думку фахівців, 
“сьогодні більшість елементів ринку – індустрія зайнятості, держава 
та економічно активне населення – діють на свій страх і ризик” [34].  

Невідповідна система регулювання ринку праці сприяє хао-
тичному руху людського капіталу в регіонах. Нормативно-правові 
засади формування та розвитку РРП в Україні за умов впливу євро-
інтеграційних процесів розроблені ще недостатньо, реалізація дер-
жавної регіональної політики не узгоджена з передовою європей-
ською практикою. На думку фахівців, необхідно міняти методи збору 
та аналізу інформації. Зібрати достовірну інформацію і спрогнозу-
вати кількісну та якісну потребу економіки у фахівцях наявними 
методами практично неможливо.  
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Механізми визначення потреби у фахівцях з вищою осві-
тою і формування державного замовлення на їх підготовку ще й 
досі залишаються законодавчо не врегульованими.  

Поштовхом для успішного розвитку економіки в умовах 
євроінтеграції і подолання соціальних проблем, в тому числі без-
робіття і рівня бідності, має послужити зміна української моделі 
регіонального ринку праці та реконструкція її кон’юнктурного, 
організаційного та інституційного забезпечення, які обумовлюють 
необхідність цілеспрямованого потужного державного втручання і 
розвитку партнерства між державою та бізнесом в галузі освіти з 
метою забезпечення якісної професійної підготовки фахівців у 
відповідності з потребами ринку.  

Організаційно-економічний механізм регулювання і роз-
витку РРП за умов євроінтеграції має передбачати відповідне його 
забезпечення (див. рис. 8.7). 

Важливе місце у процесі пошуку шляхів регулювання і роз-
витку РРП за умов євроінтеграції займає його інституціональне за-
безпечення, яке включає: цінності, рутини, неформальні інститути, 
формальні інститути, інститути-установи.  

Інститути-установи реалізують політику стабілізації в 
регіоні, ефективний розподіл, розміщення та використання робочої 
сили, перерозподіл регіональних доходів, впливають на правові ос-
нови, які враховують особливості функціонування РРП, інфраструк-
туру РРП і регіону, орієнтованої на розширення зайнятості, підви-
щення соціальної згуртованості.  

Інститути-установи, здійснюючи свою діяльність, зобов’я-
зані співпрацювати між собою, а також з іншими міністерствами та 
відомствами України, громадськими об’єднаннями учасників РРП, 
відповідними міжнародними організаціями. Так, функціонування 
РРП у межах Хмельницької обл. забезпечується через зв’язок більш 
ніж двадцяти однієї  установи. Однак, дослідження підтверджують, 
що такий взаємозв’язок є недостатнім для забезпечення паритету 
попиту та пропозиції робочої сили.  

Проблемою сьогодення є відносини на РРП, які базуються 
на партнерстві суб’єктів господарювання й тісно пов’язані з реа-
лізацією концепції соціально-економічної відповідальності, яка  роз-
глядається у проявах “відповідальності держави, роботодавців і най-
маного робітника” [35, с. 176]. Так, все частіше спостерігається: зрос-
тання недотримання соціально-етичних і правових норм поведінки 
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роботодавцями, яких працівники вважають невідповідальними у 
сфері виплати заробітної плати та оплати праці у відповідності до 
трудового вкладу; створення безпечних та сприятливих соціально-
психологічних умов праці, забезпечення соціального захисту най-
маних робітників; забезпечення умов кар’єрного зростання і роз-
витку трудового потенціалу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.7. Забезпечення організаційно-економічного механізму  
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Роботодавці висувають претензії до системи освіти щодо 
якості підготовки кадрів та зниження конкурентоспроможності ро-
бочої сили. Тому в організаційно-економічному механізмі регулю-
вання і розвитку РРП пропонується створити розгалужену інфра-
структуру РРП в напряму підготовки, перепідготовки кадрів і праце-
влаштування робочої сили. Необхідно активніше залучати, крім 
національних і місцевих органів, функціонуючі підприємства при-
ватного сектора, різні фонди, неформальні групи, зацікавлених гро-
мадян, некомерційні благодійні організації і окремих індивідів, 
створивши нові суб’єкти, завдяки яким формуватиметься попит та 
пропозиція на робочу силу, досягатиметься їх паритет, а саме: Де-
партамент розвитку РРП, спеціалізовані кадрові агентства з праце-
влаштування (висококваліфікованих працівників; молодь; жінок, 
які самостійно виховують одну, дві і більше дітей); віртуальні служби 
підбору кадрів. Важливим моментом у розвитку інфраструктури 
ринку праці є врахування вимог в “дусі часу”, принципів, цілей, нау-
ково обґрунтованих основоположних завдань, пріоритетів роз-
витку. Зазначене потребує змістовної програми дій представників 
усіх гілок влади, громадських об’єднань, засобів масової інфор-
мації, кожної людини, спрямованих на забезпечення добробуту та 
гідного рівня життя, який існує у передових країнах світу. За-
значені цілі, напрями та пріоритети повинні відображатися в стра-
тегічних завданнях та заходах національних програм реформування 
інфраструктури ринку праці, що ними формуються.  

Досягнення вільно обраної, ефективної, повної зайнятості 
населення регіонів України вимагає створення економіко-право-
вого забезпечення механізму регулювання та розвитку РРП за умов 
євроінтеграції – як сукупності внутрішніх та зовнішніх регламен-
тів, а також інших документів (законодавство, посадові інструкції, 
положення про оплату праці, коментарі до КЗоТ, внутрішні мето-
дичні рекомендації з боку служби персоналу для керівників струк-
турних підрозділів тощо). Основними засобами регулювання зай-
нятості в Україні є державні програми зайнятості населення, Ре-
гіональні програми зайнятості населення, Національна програма 
громадських робіт, річні та довгострокові територіальні програми 
зайнятості населення. Джерелом трудового права є акти Міжна-
родної Організації Праці (МОП), призначення яких – втілювати 
заходи, спрямовані на покращення умов праці і життя населення, 
шляхом прийняття конвенцій та рекомендацій. Правове підґрунтя 
регулювання і розвитку РРП за умов євроінтеграції в Україні скла-
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дають наступні нормативно-правові акти: Конституція України, за-
кони України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообо-
в’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, 
Кодекс законів про працю, а також законодавство про освіту, оплату 
праці, організацію роботодавців, професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності, місцеві державні адміністрації, місцеве само-
врядування, правовий статус іноземців та осіб без громадянства, 
інші закони, які приймає Верховна рада, укази Президента України,  
постанови Кабінету Міністрів, різноманітні відомчі акти, а також 
локальні норми, що діють в межах конкретних підприємств, уста-
нов та організацій; інші законодавчо-нормативні  документи, які 
сприяють розробці та встановленню загальних правових норм найму і 
звільнення працівників, здійсненню заходів гармонізації чинного 
законодавства щодо праці та зайнятості відповідно до вимог між-
народних, глобальних пактів, конвенцій МОП [31–46]. На жаль, 
багато норм, закріплених в сучасному вітчизняному законодавстві, 
носять декларативний характер, не відповідають умовам євроінте-
грації. Так, у Законі України “Про оплату праці” [47], наголошу-
ється на тому, що він “спрямований на забезпечення  відтворю-
вальної і стимулюючої функцій заробітної плати”. Проте, дослі-
дження підтверджують, що оплата праці на сьогодні не виконує 
навіть основної – відтворювальної функції, значною є частка забор-
гованості заробітної плати.  

На наш погляд, необхідно впроваджувати й надалі розви-
вати норми трудового законодавства та законодавства про зайня-
тість населення з метою приведення його у відповідність до су-
часних тенденцій у сфері праці у зв’язку з поглибленням різниці в 
змісті праці, формах її організації в різних секторах економіки ре-
гіону; здійснювати гармонізацію трудового законодавства та законо-
давства про зайнятість населення з міжнародними нормами. Необ-
хідно внести до Верховної Ради України на ратифікацію: в повному 
обсязі Європейську соціальну хартію; Конвенцію МОП № 117 
“Про основні цілі та норми соціальної політики”; Конвенцію МОП 
№ 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення”; Конвен-
цію МОП № 151 “Про захист права на організацію та процедуру 
визначення умов зайнятості на державній службі”; Конвенцію МОП 
№ 173 “Про захист вимог працівників у випадку неплатоспромож-
ності роботодавця” [46, 48–50]. Ситуація з високим рівнем тіньової 
зайнятості і нелегальними заробітними платами в регіонах України 
теж потребує обов’язкового вирішення. На думку фахівців, “лега-
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лізація заробітної плати вигідна як працівникам, так і соціально 
відповідальним роботодавцям”. Тому, необхідно прийняти закони: 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення)”; 
“Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно 
від форми власності, фізичних осіб – підприємців та інших суб’єк-
тів підприємницької діяльності у сфері праці”; “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідаль-
ності за порушення законодавства про працю)” [51–53].  

Отже, важливою є необхідність підвищення відповідаль-
ності держави щодо розробки нової законодавчо-правової бази ре-
гулювання регіонального ринку праці та відносин у сфері праці і 
щодо посилення контролю за дотриманням законодавства усіма 
суб’єктами регіонального ринку праці. Терміновими заходами ма-
ють стати: прискорення впровадження справедливої заробітної плати 
залежно від внеску, освіти та кваліфікації працівника; уникнення 
ситуацій заборгованості із фінансування виплати пенсій та со-
ціальної допомоги. 

Кон’юнктурне забезпечення включає сукупність елементів, 
які самостійно і у взаємозв’язку, прямо та опосередковано, кіль-
кісно і якісно впливають на: рівень задоволення попиту на працю, 
як з боку незайнятого населення, так і роботодавців на робочу силу 
потрібної кваліфікації; паритет попиту та пропозиції робочої сили; 
розвиток трудового потенціалу регіону. Важливе місце в здійсненні 
заходів скорочення пропозиції праці та її наближення до структури 
попиту, поліпшення якості й конкурентоспроможності робочої сили, 
поліпшення її трудової активності, мобільності, як професійної, так 
і територіальної, належить професійній орієнтації.  

Сучасна парадигма профорієнтації населення повинна перед-
бачати перехід до якісно нового стану зайнятості за умов досяг-
нення найбільшого ефекту в підготовці фахівця при найменших 
витратах зусиль і часу. Професійна орієнтація, за визначенням ав-
тора, – це науково обґрунтована, неперервна система взаємопов’я-
заних принципів, форм, методів, заходів соціального, медичного, 
економічного, психологічного і педагогічного напряму активізації 
підтримки, підготовки, участі у професійній діяльності та розвитку 
дітей дошкільного віку, учнів, молоді, дорослого працюючого на-
селення, безробітних, інвалідів на різних етапах їхнього життя з 
вирішення питань обрання декількох видів професій або зміни виду 
діяльності, місця роботи, режиму праці, що дозволить реалізувати 
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наявні здібності, нахили, бажання, з урахуванням потреб суспіль-
ства [54, с. 227].  

Важливою складовою організації процесу формування проф-
орієнтаційної роботи з усім населенням є розробка та теоретичне 
обґрунтування ефективно діючої її моделі, направленої на раціо-
нальне використання професійного потенціалу країни (див. рис. 8.8).  

Діяльність щодо організації професійної орієнтації насе-
лення в Україні розподіляється між: Міністерством соціальної по-
літики, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерством охорони здоров’я, Міністерством оборони, Мінагро-
промом політики, Мінпромполітики, Українським союзом промис-
ловців та підприємців, Всеукраїнським союзом сільськогосподар-
ських підприємств. Основними функціями профорієнтації даних інс-
титутів є: соціальна; медико-фізіологічна; психолого-педагогічна; 
економічна; виробничо-технічна. На наш погляд, профорієнтаційну 
роботу та професійний розвиток особистості необхідно здійсню-
вати і розпочинати задовго до професійної діяльності. Тому, на 
думку автора, необхідно створити при КМУ – Державний центр 
професійної орієнтації населення України (ДЦПОНУ) та кілька ре-
гіональних центрів, основними функціями яких будуть: коорди-
нація, ефективність та контроль проведення профорієнтації.  

Діяльність ДЦПОНУ повинна складається з об’єктних та 
суб’єктних компонентів. Зміст роботи ДЦПОНУ має спрямовува-
тися на використання ключових компетентностей: мотиваційної – 
формування у населення позитивної мотивації та стимулів участі в 
процесі профорієнтації, а в працівників різних інститутів – цін-
нісного відношення до профорієнтаційної роботи; психологічної – 
виявлення і врахування якостей темпераменту населення; інтелек-
туальної – розвитку інтелектуальних здібностей осіб; редукаційної – 
формування у населення освітньої та життєвої підстави вибору про-
фесій, місця роботи, кар’єрного росту та здатності навчатися все 
життя; рефлективної – формування самостійної активності насе-
лення щодо професійного розвитку; характерологічної – враху-
вання певних рис характеру та ставлення осіб до навколишнього 
світу, людей, речей, до себе при професійному самовизначенні; ко-
мунікативної – формування готовності осіб до спілкування при 
самовизначенні напрямів професійної діяльності; діяльнісної – фор-
мування здатності до професійної діяльності за потребнісно-моти-
ваційним, інформаційно-пізнавальним, цілеутворюючим, операційно-
результативним, емоційно-почуттєвим  вимірами; генетично-вікової – 
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Рис. 8.8. Модель професійної орієнтації населення України 
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Основні завдання: створення умов для:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

допомоги населенню всіх соціаль-
них груп, вікових категорій в
ознайомленні, самопізнанні, усві-
домленні та розкритті його мож-
ливостей у професійному само-
визначенні і саморозвитку щодо
вільного вибору роду занять або
зміни виду трудової діяльності,
професії, кваліфікації, місця ро-
боти та/або напряму подальшого
навчання відповідно до професій-
них інтересіви, нахилів, здібнос-
тей, загальноосвітньої та професій-
ної підготовки, стану здоров’я та
з урахуванням потреб РРП 

вироблення свідомої відмови від 
бездіяльності всіх осіб, стимулю-
вання максимального розвитку 
власної активності, її творчого, 
інтелектуального, духовного, фі-
зичного, особистнісного та трудо-
вого потенціалу 

соціального
захисту 
населення
від загрози
безробіття

набути досвід сучасної підготовки 
та вдосконалення навиків про-
ведення професійної орієнтації 
населення всіма суб’єктами шля-
хом оптимальної їх координації і 
взаємодії 

підвищення конкурентоздатності особи на РРП, реалізації її соціальної  
та професійної мобільності, збереження її здоров’я і працездатності 

Принципи: науковості; системності; безперервності; цілеспрямованості; плановості; ефективності;
ініціативи і активності; компетентності; гуманізації; узгодженості інтересів всіх соціальних груп та
вікових  категорій населення, особи та суспільства через РРП; рівних можливостей отримання
профорієнтаційних послуг; доступності професійної інформації; добровільності і безкоштовності
отримання профорієнтаційних послуг; додержання норм професійної етики 

Забезпечення: правове, науково-
методичне,  кадрове, інституціональне, 
організаційне, фінансове, матеріально-

технічне 

Суб’єктна компонента: особистість → сім’я → сім’я, дошкільні
заклади → сім’я, школа → сім’я, ПТНЗ, ВНЗ, наукові установи,
заклади охорони здоров’я, реабілітаційні установи, медико-со-
ціальні експертні комісії, ДЦПОНУ (Державна служба зайнятості),
центри професійної орієнтації населення, молодіжні центри праці,
військкомати, установи виконання покарань, органи місцевого
самоврядування, представники органів виконавчої влади, інші
підприємства, установи та організації незалежно від форм влас-
ності, виду діяльності та господарювання, а також особи, що
надають послуги з професійної орієнтації, організації робото-
давців, профспілок, громадських організацій, інші юридичні і
фізичні особи 

Методи і засоби 
 

Проектне моделювання. 
Імітація. 
Тренінгові технології. 
Ігри з професійними 
ролями. 
Психобіографія. 
Рефлепрактикум. 
Професіографія: інфор-
маційна, діагностична, 
коригуюча, формуюча,  
 професійна діагностика  

Форми: професійна інформація, професійна 
консультація, професійний добір, професійний відбір, 

професійна виробнича й соціальна адаптація 

Зміст роботи ДЦПОНУ → ключові компетентності: мотиваційна, психологічна, інтелектуальна, 
редукаційна, рефлективна, характерологічна, комунікативна, діяльнісна, генетично-вікова, діагностична 

ралізації 
права 

громадян
на працю;

Результатом готовності до професійного самовизначення та розвитку є досягнення 
певного рівня: нульового, початкового, низького, середнього та високого 

Мета – професійний розвиток всіх осіб завдяки вибору професій, спеціальностей,  
місця роботи й навчання, з урахуванням їх індивідуальних потреб, схильності,  

можливості, інтересів, досвіду, здібностей, кон’юнкури РРП 
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формування вікової та статевої готовності осіб до професійного 
самовизначення; діагностичної – формування здатності у населення 
оволодіння аналізом готовності до власної професійної діяльності.  

Важливою умовою ефективності системи профорієнтацій-
ної роботи населення є наступність окремих її етапів: І – проф-
орієнтаційна робота у дошкільних закладах, 1–4-х класах ЗОСШ, 
інших навчальних закладах, з сім’єю; ІІ – профорієнтаційна робота 
у старших класах ЗОСШ, з іншими навчальними закладами та сім’єю; 
ІІІ – профорієнтаційна робота з молоддю у ПТНЗ, ВНЗ, у т.ч., з 
абітурієнтами, студентами, випускниками, з сім’єю; ІV – проф-
орієнтаційна робота з різними категоріями дорослого населення. 
Професійну орієнтацію населення на всіх етапах його розвитку 
можна віднести до заходів підвищення ефективності використання 
трудового потенціалу, сприяння зайнятості населення та змен-
шенню рівня безробіття тощо.  

Результатом готовності до професійного самовизначення та 
розвитку вважатимуться досягнення певного рівня: нульового, по-
чаткового, низького, середнього та високого. Так, нульовий рівень 
визначатиметься відсутністю в осіб знань про світ професій, певних 
професійних дій та поведінки; для початкового – характерним буде 
усвідомлення необхідності підготовки до вибору професії, почат-
кова самооцінка здібностей, професійних знань; для низького – 
уміння вибрати професію, аналізувати види професійної діяльності 
та порівнювати свої можливості з вимогами професії до осо-
бистості та потребами РРП; для середнього – вдосконалення ба-
зового рівня знань осіб, оволодіння певною компетенцією стосовно 
майбутнього працевлаштування або соціального життя; відновлення і 
розвиток професійних здібностей після втрати роботи для по-
вернення на РРП; накопичення професійних, психологічних знань; 
для високого – здатність вчитися впродовж всього життя, набувати 
трудового досвіду, аналізувати суб’єктивні і об’єктивні чинники з 
наступним прийняттям рішення про вибір конкретних професій чи 
зміну виду діяльності, місця роботи; забезпечення  здатності до 
професійного вдосконалення; підвищення професійно-соціальної 
мобільності; створення роботи для себе.  

Отже, запропонована модель профорієнтації населення по-
винна сприяти: високій готовності до самовизначення та про-
фесійного розвитку всіх осіб; поширенню безперервної освіти; за-
побіганню безробіттю; заощадженню коштів, вкладених в про-
фесійну підготовку; зростанню ефективності РРП; підвищенню 
конкурентоспроможності країни. 
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Регулювання пропозиції робочої сили, забезпечення її на-
лежної якості необхідно здійснювати ціленапрямлено, з одного 
центру, корегуючи об’єми освітніх послуг в розрізі професій, ква-
ліфікацій, а також діяльність центрів професійної підготовки та пере-
підготовки кадрів, закладів професійно-технічної освіти, вищих на-
вчальних закладів, Державного комітету України у справах націо-
нальностей і міграцій, структур, діяльність яких спрямована на зрос-
тання економічної активності осіб з особливими потребами.  

Ключовою ознакою розвитку РРП є мобільність  робочої 
сили як можливість переміщення між групами спеціальностей та 
спеціальностями, місцями роботи, галузями та регіонами задля 
вирівнювання співвідношення паритету попиту і пропозиції робо-
чої сили. Регулювання мобільності робочої сили, зокрема тери-
торіальної, потребує залучення регіональних владних структур у 
сфері впливу на розвиток ринку житла. Реальні потреби регіо-
нальної економіки необхідно реалізовувати у напряму оптимізації 
структури підготовки кваліфікованих працівників, механізму екс-
порту та імпорту робочої сили в результаті коливань кон’юнктури 
ринку праці європейських держав. За умови врахування досвіду 
працевлаштування іноземної робочої сили на європейському ринку 
трудових ресурсів, розробки та впровадження стратегії інтеграції 
регіонів України у європейський простір можливим є задоволення 
потреби в ефективній реалізації потенціалу робітників-мігрантів та 
визначенні напряму досягнення конкурентоспроможності шляхом 
взаємодії з європейським ринком праці. 

Зниження рівня конкурентоспроможності та знецінювання 
трудових ресурсів відбувається через відплив найкваліфікованіших 
кадрів з виробництва у сферу діяльності, яка не потребує високої 
кваліфікації, але вище оплачується, міграції “мізків” на Захід. На по-
пит і пропозицію робочої сили впливають не тільки територіальні, 
професійно-кваліфікаційні характеристики, але й інфляційні про-
цеси в економіці, заходи, пов’язані з кредитно-фінансовою і 
податковою політикою. Сьогодні ситуація на РРП ще мало стиму-
лює роботодавців до створення нових робочих місць через нера-
ціональне використання робочої сили і низьку її якість. На наш 
погляд, вирішення проблеми залучення працездатного населення 
до трудової діяльності повинно розвиватися як через підприєм-
ництво, в тому числі соціальне, так і через розвиток економіки та 
інфраструктури сільських населених пунктів.  
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Збільшення кількості нових робочих місць в усіх сферах 
економіки є одним із стратегічних заходів активного державного 
регулювання стану ринку праці. Але кількість робочих місць, яка 
щорічно вводиться в дію, не відповідає існуючим обсягам безро-
біття. Пріоритети створення нових робочих місць зумовлюють 
основні напрями розвитку національного та регіональних еконо-
мічних комплексів, спеціалізацію окремих регіональних структур і, 
через попит на робочу силу, розвиток ринку освітніх послуг.  

Тимчасовим заходом пожвавлення економічної активності 
працюючих можна вважати стимулювання експорту; довгостроко-
вим – запровадження нових інноваційних програм та переорієн-
тація економіки регіонів на більш прогресивні галузі. Однак, випе-
реджальний розвиток прогресивних галузей неминуче призведе до 
вивільнення робочої сили, тому необхідно вжити заходів до ство-
рення додаткових робочих місць, оскільки держава не зможе фі-
нансувати велику кількість безробітних. Крім цього, має бути при-
скорена реформа у системі освіти та  професійної атестації всіх пра-
цівників. Для активізації інноваційних процесів в регіонах необ-
хідно стимулювати збільшення платоспроможного попиту на внут-
рішньому ринку, розширення можливостей доступу підприємств до 
зовнішніх ринків, що сприятиме накопиченню коштів та активізації 
інноваційних процесів методом “пріоритетного інвестування”.  

Важливим елементом збільшення насичення ринку якіс-
ними вітчизняними товарами й послугами, підвищення рівня дохо-
дів населення, зменшення рівня безробіття, зниження соціальної 
напруженості в суспільстві та розширення зайнятості населення на 
регіональному ринку праці є залучення до підприємництва та само-
зайнятості безробітних громадян. Мале підприємництво здійснює 
суттєвий внесок в економічний розвиток, виробляючи близько поло-
вини ВВП, генеруючи більше 50 % доданої вартості, забезпечуючи 
зайнятість 50–70 % працездатного населення [55, с. 132].  

Самозайнятість населення як система суб’єктивних, речо-
вих та інформаційних елементів, за допомогою яких у складному 
процесі їх взаємодії забезпечується виробництво та формується 
дохід, існує у певному часі та просторі, основними ознаками якої є: 
динамізм існування та просторове розміщення, яке забезпечується 
територіальною організацією самозайнятих. Самозайнятими вва-
жають ініціативних осіб, які за власні кошти створюють робочі 
місця. Розвиток самостійної зайнятості населення регіону, малого 
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та середнього бізнесу зумовлений здійсненням соціально-еконо-
мічних реформ, трансформацій сфери освіти і науки, покращенням 
соціальної залученості через зайнятість. Завдяки цьому збільшува-
тиметься кількість робочих місць, а у людей формуватиметься праг-
нення до самостійного планування власного часу, самореалізації, за-
безпечення фінансової незалежності, заняття улюбленою справою.  

Для реалізації самостійної зайнятості в обласних службах 
зайнятості діє певний механізм, який включає: проведення різного 
роду семінарів, круглих столів; проведення комп’ютерної діагнос-
тики щодо виявлення схильностей до заняття підприємницькою 
діяльністю; організації професійного навчання і надання фінансової 
підтримки. Фінансова підтримка ініціативи безробітних громадян 
здійснюється Державною службою зайнятості через одноразову ви-
плату всієї допомоги з безробіття, на яку має право громадянин, 
зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний.  

Однак, існуючий механізм розвитку підприємництва в 
регіонах України потребує вдосконалення, яке полягає у вирішенні 
проблем: недопущення або створення перешкод для отримання 
допомоги тими, хто не збирається займатися або не має для цього 
здібностей, бажання; усунення перешкод для осіб, які отримали 
допомогу, мають підприємницькі здібності і бажають займатися 
підприємництвом; налагодження зворотного зв’язку з молодими під-
приємцями з метою вивчення їх організаційно-інституційних проб-
лем; підвищення ефективності використання отриманих коштів 
особами, які займаються підприємницькою діяльністю тощо. На 
шляху ефективного ведення власної справи стоїть проблема поєд-
нання та стрімкого розвитку інновацій, досліджень та освіти до-
рослих як рушійного поштовху до підвищення конкурентоспро-
можності підприємств. Намагання організувати власне підпри-
ємство тісно пов’язується з інтеграцією дорослих людей у сучасне 
суспільство, усвідомленням себе ініціативним суб’єктом економіч-
них відносин, вибором активної життєвої економічної стратегії в 
подоланні проблем і керуванні невизначеністю. Отже, акценту-
ються причини, які можуть бути усунені через вдосконалення про-
фесійної орієнтації громадян та їх навчання.  

Аналіз результатів соціологічних досліджень, проведених 
безпосередньо за участю автора, підтверджують, що в організації 
власного бізнесу та самозайнятості на РРП, головним недоліком є 
відсутність або нерозвиненість у населення підприємницьких здіб-
ностей і професійних знань. Тому, значимість навчання для до-
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рослих постійно зростає та потребує суттєвих змін, як в Україні, 
так і в світі. Під час організації професійного навчання безробітних 
виникають проблеми. Так, нез’ясованим залишається стан профе-
сійних знань та навичок працездатного населення регіону, його 
ставлення до безперервної освіти; при навчанні необхідно врахо-
вувати специфіку підприємницької діяльності в різних сферах та 
регіонах; відсутньою є необхідна для навчання  інфраструктура 
РРП; професійна підготовка підприємців-початківців пов’язана з ві-
ковою специфікою слухачів та обмеженістю терміну навчання до-
рослої людини; неналежною є оцінка ефективності проведення про-
фесійного навчання у службах зайнятості; непоодинокими є прикрі 
факти небажання перенавчатися окремих  категорій безробітних, 
особливо людей старшої вікової категорії та осіб, які обіймали ви-
сокі керівні посади; нерегулярним є виділення коштів на навчання 
для підготовки підприємців тощо. 

Навчанню безробітних, які планують відкривати власну 
справу, повинні передувати основні форми профорієнтації: про-
фесійне інформування; професійна консультація; професійний до-
бір; професійний відбір. На нашу думку, науково-обґрунтованою і 
адаптованою за сучасних умов впливу євроінтеграції можна вва-
жати комп’ютеризовану методику дослідження підприємницького 
потенціалу особистості – психодіагностичну програму “Підприє-
мець-початківець” та методику написання бізнес-плану, які роз-
роблені в Хмельницькому ОЦЗ за безпосередньої участі автора. 
Структурно в першій методиці застосовується сукупність діагнос-
тичних інструментів: тести “Мотивація”, “Вірний шлях” тощо. За 
змістом програма “Підприємець-початківець” являє собою стандар-
тизоване дослідження комунікації людини; мотивації особи – міри 
її орієнтації на обрану сферу бізнесу. Позитивним при застосуванні 
цієї методики є те, що вона дозволяє не тільки сприяти самовизна-
ченню, а й визначає темп готовності до відкриття власної справи [97]. 
Основним критерієм готовності до підприємницької діяльності без-
робітних є високий рівень, прийнятний для осіб, здатних вчитися 
впродовж всього життя, набувати трудового досвіду, аналізувати 
суб’єктивні і об’єктивні чинники з наступним прийняттям рішення 
про вибір конкретних професій чи зміну виду підприємницької діяль-
ності, створювати роботу для себе.  

Важливою ознакою підприємництва є орієнтація на праг-
нення комерційного успіху та збільшення прибутку. Позитивне 
вирішення різних проблем безробітних та досягнення успіху в світі 
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бізнесу багато в чому залежать від чіткого уявлення про його мож-
ливості, кон`юнктуру ринку та планування процесу підприємниць-
кої діяльності. Тому, безробітні, які бажають зайнятися власною 
справою, обласними службами зайнятості залучаються до участі у 
курсовій підготовці за напрямами: підприємець-початківець та 
основи підприємницької діяльності. Відкриття власної справи по-
требує серйозної професійної підготовки, написання бізнес-плану, 
за допомогою якого можна працювати раціональніше, запобігти 
ризикам,  уникнути зайвих ускладнень або подолати їх. Безробітні 
як суб’єкти навчання – є особливою категорією, які втративши 
роботу, як свідчить аналіз, проведений автором [56], не завжди 
поспішають взяти новий старт у трудовій діяльності через: не-
рішучість, боязнь помилок, відсутність необхідних знань у сфері 
підприємництва. Тому політика розвитку РРП має передбачати 
таку організацію підготовки професійного навчання підприємців, 
яка б включала постійний  пошук застосування нових, ефективних 
форм і методів її організації.  

Підвищення ефективності професійного навчання безробіт-
них, на нашу думку, неможливе без звернення до андрагогіки, у 
центрі уваги якої знаходиться доросла людина-слухач, з його життє-
вим досвідом, проблемами, потенційними можливостями та інте-
ресами. Тому, важливою є вимога до спеціалістів ДСЗ, зокрема від-
ділів організації профнавчання, педагогічних працівників ВНЗ та 
центрів професійно-технічної освіти ДСЗ, які безпосередньо що-
денно працюють з безробітними, мати спеціальну підготовку з андра-
гогіки. У процесі навчання дорослих андрагог повинен враховувати 
як специфічні риси дорослих, так і особливості безробітних осіб, 
основними з яких є: перебування у психотравмуючій ситуації; на-
явність життєвого та виробничого досвіду; необхідність розуміння 
сенсу навчання; усвідомленість активного ставлення до навчання; 
чітке обґрунтування особистої оцінки знань та їх значення відпо-
відно до власного розуміння, досвіду, мотивів; відповідальність за 
результати навчання; втрачені навички пізнавальної діяльності, у 
зв’язку з чим постає необхідність самостійного пошуку нових знань, 
що дуже важливо з огляду на стислі терміни навчання.  

Отже, навчання дорослих, які планують самостійно від-
крити власний бізнес, буде ефективним якщо воно: спрямоване на 
розвиток активності учасників; здійснюється в неформальній, не 
авторитарній атмосфері, взаємодії, взаєморозумінні та взаємопо-
вазі, зорієнтоване на вирішення конкретних виробничих проблем; 
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базується на життєвому досвіді слухачів, з максимальним його 
використанням.  

Специфіка навчання дорослих висуває свої вимоги до 
викладача та до стилю викладання ним навчального матеріалу. Так, 
викладач повинен: спочатку визначити стартовий рівень, наявні як 
професійні, так і ті непрофесійні знання та вміння, які можна інте-
грувати в професійні; орієнтуватися на діалоговий стиль спілку-
вання зі слухачами та враховувати попередній досвід; із лектора 
перетворюватися на консультанта, тому повинен мати не лише 
ґрунтовні професійні знання, а й відповідні особисті якості; врахо-
вувати побажання слухачів щодо методів навчання, оскільки пра-
цює з групою людей, різних за віком, рівнем освіти, досвідом тощо; 
володіти різними педагогічними методами та прийомами, щоб 
забезпечити індивідуальний підхід до кожного слухача, надати 
йому необхідну допомогу; бути готовим до того, що хтось зі слу-
хачів у певному питанні виявиться компетентнішим за нього; 
працювати в одній команді з іншими педагогічними працівниками, 
орієнтуючись на кінцеву мету навчання. Зрозуміло, що традиційні 
форми навчання при застосуванні андрагогічного підходу не зав-
жди відповідають зазначеним вимогам. Тому, на нашу думку, за-
слуговують на увагу сучасні тренінгові технології навчання дорос-
лих, що враховують особливості такої категорії як “безробітні 
особи” і спрямовані на їх активну участь у навчальному процесі.  

З власного досвіду – викладача дисципліни “Бізнес-плану-
вання” – можна стверджувати, що високим рівнем активності слу-
хачів характеризуються проблемні, творчі, дослідницькі, ігрові тех-
нології, які від традиційних відрізняються не лише методикою ви-
кладання, а й високою ефективністю навчального процесу, оскільки 
дають змогу розвивати у слухачів спеціальні навички (здатність до 
соціальної інтеграції та компромісів, вміння приймати самостійні 
рішення), підвищувати мотивацію та самосвідомість слухачів, за-
кріплювати теоретичні знання на практиці.  

У андрогогічній практиці можна поширювати такі ефек-
тивні способи навчання як: особистий показ та пояснення викла-
дачем передових прийомів і методів роботи; спеціальні вправи на 
відпрацювання передових прийомів і методів роботи на робочих 
місцях; взаємонавчання, шляхом прикріплення слухачів, які вже 
оволоділи передовими прийомами і методами роботи, до менш 
підготовлених слухачів; бесіди висококваліфікованих робітників із 
слухачами про особливості організації та оснащення їхніх робочих 
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місць, організацію праці, високопродуктивні прийоми і методи ро-
боти; залучення кваліфікованих робітників підприємства, інших 
фахівців до показу передових прийомів і способів роботи; самос-
тійне спостереження слухачів за роботою фахівців; широке залу-
чення слухачів до раціоналізаторської діяльності, самостійного удос-
коналення трудових прийомів і методів з наступним колективним 
обговоренням запропонованих рішень.  

Таким чином, запропоноване забезпечення організаційно-
економічного механізму сприятиме швидкій  адаптації РРП до 
вимог світового та європейського середовища при одночасному 
збереженні та розвитку трудового потенціалу України.  
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9.1. Концепція формування корпоративної культури  

за умов розвитку ринкових відносин 

 
У середині 50-років минулого століття вчені західної управ-

лінської школи, такі як М. Вебер, Т. Парсонс, Ч. Барнард, Г. Сай-
мон та інші, започаткували використання терміна “культура” щодо 
економіко-управлінського розгляду методології підвищення ефек-
тивності діяльності організацій. А вже в 70-х роках розпочато де-
тальне вивчення явища “організаційної“ або ж “корпоративної“ куль-
тури як соціальної системи, що активно взаємодіє з чинниками зов-
нішнього та внутрішнього середовища організацій. Вже відомо, що в 
багатьох випадках культура визначається як якісний стан соціально-
економічних явищ (духовних і матеріальних, які з’являються у 
суспільстві і не зустрічаються в природному світі [1, с. 292–293]. 

Відомим є і той факт, що культура має узагальнююче по-
няття як система характерних образів, думок, уявлень, знань, цін-
ностей, дій і прикладів поведінки, організації життя, що несе на собі 
відображення конкретного суспільства, соціальних груп, окремого 
індивіда, що засновується на знаково-символьній та ціннісно-нор-
мативній системі, при чому регулює соціальні взаємодії, допомагає 
соціалізації, підтримує та орієнтує індивідів на певні довгострокові 
цілі, на певний стиль поведінки через вплив образів думок та при-
кладів поведінки. Ідентифікація особистості, реалізація її очікувань 
залежить від розмаїття варіантів культури, а також надає оцінку 
соціальної інформації, мотиви та реакції людей в соціальному та 
повсякденному житті. 

На думку П. Сорокіна, будь-яка культура має певну “со-
ціальну селекцію”, тобто вона здатна виявляти певний опір чужим 
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елементам в формах соціального “імунітету”. Система культурних 
взаємодій може будуватися добровільно, вимушено, або нав’язу-
ватися примусово [2, с. 79–81]. 

Хофстед Г., зважаючи на те, що саме цінності є основною 
ланкою в структурі корпоративної культури, розглядав її як “сис-
тему цінностей”, наголошуючи, що ця система становить “ко-
лективне відтворення свідомості, що відрізняє членів однієї групи 
від іншої” [3], що, згідно теорій піднесення потреб та розвитку 
соціальної та індивідуальної свідомості, не є вичерпним, оскільки 
охоплює лише вимірні явища, а в логічній послідовності соціально-
економічних досліджень вимагає подальшого розгляду корпоратив-
ної культури в контексті організаційних економічних систем,а саме 
підвищення ефективності останніх.  

Корпоративна культура безпосередньо пов’язана з успіхом 
будь-якої економічної системи (див. рис. 9.1) 

 

 
 

Віра в дії 

УСПІХ 

КОМПАНІЯ 

Зв’язок зі споживачем 

Заохочення автономії та заповзятливості 

Люди – головне джерело продуктивності та ефективності 

Знання того, чим управляеш 

Не займатися тим, чого не знаеш 

Проста структура 

Гнучкість і жорсткість 

 

Рис. 9.1. Модель зв’язку корпоративної культури  
з успіхом компанії як економічної системи* 

*Складено, розвиваючи ідеї Пітерса–Уотермана [4]. 
 

Петерс Т. і Уотерман Р. в роботі “В пошуках досконалості” 
натомість, пропонують надзвичайно звужений підхід, розглядаючи 
корпоративну культуру як набір цінностей, які сприяють “уні-
фікації функцій організації”, що забезпечують фінансову стабіль-
ність: “Кожна з успішних компаній має зовсім чіткі уявлення про 
те, за які принципи вона ратує, і дуже серйозно ставиться до про-
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цесу формування своїх цінностей і переконань. Досягнення орга-
нізації в набагато більшою мірою залежать від її фундаментальної 
філософії, ніж від технологічних або економічних ресурсів, органі-
заційної структури, інновацій та узгодженості дій” [4, с. 106].  

Діл Т. і Кеннеді А., в книзі “Корпоративные клики: опре-
деление культур”, намагаючись розглянути сутність корпоративної 
культури як “набір домінуючих цінностей”, що має організація, 
зазначають, що ці “ключові цінності” детермінують все, “розпочи-
наючи з продуктів, які виробляє організація, і закінчуючи тим, як 
вона ставиться до своїх працівників” [5, с. 98–112].  

Таким чином, все зазначене дає можливість стверджувати, 
ефективність корпорації залежить не лише від організаційної струк-
тури. Західні вчені, використовуючи економіко-математичні моделі, 
вивели формулу успіху організації, яка дістала назву “Рамка 7-S”, 
що містить сім змінних величин, назва яких англійською мовою 
починається літерою “S” (системи, стратегії, зв’язки, стиль, співро-
бітники, навички, спільні цінності), де “спільні цінності” є запору-
кою успіху (Shared values) [4, c. 10]. Це дало можливість дійти ви-
сновку, що усі відомі концепції корпоративної культури умовно 
можна поділені на дві групи:  

– продуктивно-економічну, за якої розглядають корпора-
тивну культуру як атрибут організації, що за умов ефективізації со-
ціально-трудових відносин дає можливість впливати на її формування;  

– філософсько-економічну, за якої корпоративну культуру 
розглядають як визначення самої суті організації (це не власти-
вості, якими володіє організація, а сама її сутність, форма, обо-
лонка тощо).  

На нашу думку, такий поділ не дає чітких уявлень щодо 
формування, впровадження, розвитку, закріплення та можливості 
впливу на інноваційні зміни корпоративної культури в управлінні 
соціально-трудовими відносинами в соціально-економічних системах.  

Уоттерман Р. і Пітері Т., Акофф Р., Шейн Е. та Ансофф І. 
розглядають корпоративну культуру як одну із змінних функції 
поведінки працівника в організації, де такими ж рівнозначними 
змінними є формальна або неформальна структура, організаційний 
клімат, технологія, при чому формування культури пов’язане пере-
важно з процесами, що відбуваються усередині організації, хоча на 
них можуть впливати і зміни стану внутрішнього та зовнішнього 
середовища, що загалом дає можливість розглядати корпоративну 
культуру як:  
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– чинник, використаний керівництвом для максимізації ефек-
тивності економічної системи, укріплення її цілісності, покращення 
ефективності та дієвості механізмів соціалізації працівників, під-
вищення їх продуктивності і мотивації;  

– сукупність керованих внутрішніх процесів в економічних 
системах [4, 6, 7, 19]. 

На думку Е. Шейна, корпоративна культура є “не набором 
особистісних уявлень, що дозволяє індивідам інтерпретувати си-
туацію і спонукає їх відповідно діяти. Поведінка може бути лише 
проявом культури, але не складає її змісту. В центрі уваги вияв-
ляється при цьому процес формування організаційних цінностей” 
[7, с. 26–28]. Виходячи з цього, Шейн дає наступне визначення 
культури організації: “корпоративна культура є інтегрований набір 
базових уявлень, які ця група винайшла, випадково розкрила, за-
позичила або досягла яким-небудь іншим шляхом в результаті 
спроб, вирішення проблем адаптації до зовнішнього середовища і 
внутрішньої інтеграції, які достатньо ефективно слугували орга-
нізації, щоб бути визнаними, дієвими і гідними закріплення і пере-
дачі новим поколінням членів організації” [7, с. 31–32], а саме кор-
поративна культура може проявлятися на декількох рівнях. по-
перше, сукупність видимих культурних артефактів, до яких можна 
віднести такі її прояви, як формально-ієрархічна структура орга-
нізації, система лідерства, технологія, стійкі способи відносин з 
середовищем, поведінка членів організації. Всі ці прояви корпора-
тивної культури більшою чи меншою мірою доступні для спосте-
реження і опису, але не відповідають на питання, чому в даній 
організації вони прийняли саме таку форму, що вимагає іншого 
рівня аналізу – рівня організаційних цінностей. На відміну від куль-
турних артефактів, цінності, не надані безпосередньо, вимагають 
всебічного розгляду та аналізу. Як метод їх виявлення і опису 
Шейн пропонує проведення глибинних інтерв’ю з представниками 
організаційного ядра, контент-аналіз внутрішньоорганізаційної доку-
ментації тощо. Проте, цей рівень дає можливість отримати тільки ті 
цінності, що більшою або меншою мірою усвідомлюються самими 
членами організації чи заохочуються її керівництвом. Але культура 
визначається не декларованими цінностями, а, як правило, неусві-
домленими “базовими уявленнями”, які складають третій рівень ор-
ганізаційної культури. Ці базові уявлення визначають те, як члени 
групи сприймають те, що оточує, що вони думають, роблять і від-
чувають. Особливістю цих базових уявлень є їх “апріорність”, уль-
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тимативність. Ключову роль тут грає організаційне ядро. Керівники 
організації, підтримуючи ті або інші цінності, що ще не прийма-
ються як “самі собою зрозумілі” протягом більш менш тривалого 
часу, можуть трансформуватися в ті, що володіють найбільшою 
мотивуючою силою [19, с. 37–48].  

Підхід, запропонований Шейном, є, на нашу думку, про-
дуктивно-економічним поглядом на характер і функції корпора-
тивної культури. Хоча природні механізми формування корпора-
тивної культури не заперечуються, і тому корпоративна культура 
оцінюється з позицій вирішуваних завдань, коректується і направ-
ляється організаційним ядром або лідером організації. Вона роз-
глядається як засіб підвищення ефективності (ціледосягнення, реа-
лізація проекту, функціонування) організації або як чинник, стри-
муючий її забезпечення, тобто як один з атрибутів організації, 
схильний до цілком раціонального впливу. Шейн і інші прихиль-
ники цього підходу констатують, що здатність створювати куль-
туру і управляти нею – основна якість лідера організації. 

Інший, багато в чому адаптивний погляд на природу і 
функції корпоративної культури, створений в рамках соціально-
економічного явища в теорії організацій. Прихильники останнього 
трактують корпоративну культуру як суть організації, а не її атри-
бут; вони не розглядають корпоративну культуру як чинник, що 
прямо програмує поведінку індивіда в організації, але швидше як 
чинник, що забезпечує умову узгодженого сприйняття реальності і 
узгодженої групової поведінки людей. Для цього підходу характер-
ний розгляд поведінкових актів як первинних по відношенню до їх 
осмислення. Інтерпретація останніх і є одна з найважливіших функ-
цій корпоративної культури. В питанні про джерела формування 
корпоративної культури представники цього підходу поєднують 
екзогенну (макрокультурне походження) і ендогенну логіку її форму-
вання, тому пряме управління корпоративною культурою неможливе.  

Трансформація організаційної культури – тривалий процес, 
вплив на який завжди носить опосередкований характер і вимагає 
від керівництва організації достатньо глибокої рефлексії з приводу 
особливостей своєї організації, її історії.  

Як основний метод вивчення корпоративної культури про-
понується так званий “етнографічний” підхід, близький до методу 
включеного спостереження. Вивчаючи організацію із середини і, 
спостерігаючи за повсякденною поведінкою її членів, їх пове-
дінкою, зміною соціально-психологічного стану в нестандартних 
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ситуаціях, необхідно визначити цінності, що стоять за ними. За 
такого підходу маємо можливість отримати нетривіальні дані, але 
їх аналіз вимагає багато часу і потужної аналітико-теоретичної бази 
за умови спостереження великої кількості економічних систем або 
організацій. Тому такого роду дослідження практично не прово-
дяться. Це призвело до того, що теоретичні гіпотези впливу органі-
заційної культури на її ефективність, поки не знайшли свого під-
твердження.  

Вважаємо за необхідне наведення визначення корпоратив-
ної культури, яким в даний час найчастіше користуються фахівці та 
практики в галузі досліджень стану корпоративної культури. В су-
часному світі практики використовують обидва теоретичних під-
ходи. Тобто корпоративна культура визначається як невід’ємний 
атрибут організації, те, що створюється саме собою, є безпосеред-
ньою формою і суттю економічної системи, основним важелем діє-
вості системи підвищення ефективності останньої, не регулюється 
чинним законодавством, факторами якої є система цінностей, пере-
конань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також корпора-
тивних принципів, норм поведінки і традицій, що склалися в орга-
нізації за час її діяльності і сприймаються та підтримуються біль-
шістю співробітників, але на що можна впливати певними мето-
дами та інструментами.  

Однак, слід зазначити, що спроби ідентифікації різних ти-
пів організаційних корпоративних культур здебільшого здійсню-
валися з урахуванням обмеженої кількості чинників. Разом з тим, 
зосереджуючи увагу здебільшого на основних чинниках, що детер-
мінують організаційні процеси, зокрема на загальних характерис-
тиках внутрішньої і зовнішньої (щодо організації) культури, здійс-
нені лише поодинокі спроби визначити зв’язок між організаційною 
культурою та практикою зв’язків із громадськістю (PR), що істотно 
впливає на формування того чи іншого типу корпоративної культури. 

Розвиваючи спроби сучасних вчених Е. Шейна, Дж. Грю-
ніга, Т. Ханта, М.В. Семикіної систематизувати чинники, що впли-
вають на вибір організаційної моделі корпоративної культури, а 
також досліджуючи тісноту зв’язку між елементами останньої у 
будь-якій економічній системі, життєдіяльність якої знаходиться в 
конкурентних умовах, дійшли висновків щодо взаємозалежності 
елементів організаційних процесів системи та дієвістю корпора-
тивної культури організації (рис. 9.2). Підприємство, організація як 
відкриті економічні системи знаходяться в соціальному середовищі 
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й взаємодіють з певними елементами оточення, цілі та інтереси 
яких часто не співпадають з цілями та інтересами останніх. 

 

 
 

Рис. 9.2. Взаємозв’язок елементів організаційних процесів  
економічної системи щодо дієвості корпоративної культури* 

*Розроблено, розвиваючи ідеї Дж. Грюніга, Т. Ханта, Е. Шейна, 
М.В. Семикіної [7–11]. 

 
Використовуючи терміни системного аналізу, зазначимо, 

що оточення на вході (inputs) постачає організацію сировиною, 
робочою силою тощо, і в той же час на виході (outputs) висуває 
певні вимоги до створюваних нею продуктів, що є важливими не 
тільки для оточення, але й для функціонування власне організації.  

Очевидно, що культура на рівні організації створює певну 
спільну мову, універсальні способи комунікацій, закріплює форми 
організаційних структур і системи управління організацією, еко-
номічно-соціальною системою, робить їх більш чутливими до куль-
турних традицій, ментальності та загальній ситуації в ринковій еко-
номіці. Корпоративна культура організації виступає як прояв суб-
культури, тобто як автономний прошарок культури суспільства, що 
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є дещо відображенням культури певного типу суспільства, що збе-
рігає характерні для нього цінності, менталітет і приклади пове-
дінки (традиції, обряди тощо). Але корпоративна культура як різно-
вид субкультури має свої нормативні та функціональні особли-
вості, при чому зазвичай, не береться до уваги, але помічається 
тільки тоді, коли організація намагається змінити стратегію, або реор-
ганізувати свою структуру, тобто привнести будь-які зміни. І якщо 
ці зміни ідуть у розріз з певними усталеними цінностями, нормами 
тощо, тоді організація стикається з величезною силою культури.  

Культура організації формується і розвивається під впли-
вом сукупності чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Особливості культури організації значною мірою залежать від 
особливостей культури суспільства, яка, у свою чергу, у значній 
мірі базується на його національній культурі. Чим ефективніше 
працює організація, чим більше вона сприяє зростанню матеріаль-
них та духовних благ працівників, що є членами всього сус-
пільства, чим більший внесок у цю роботу саме корпоративної 
культури, тим більшою мірою зближаються ці аспекти. 

В успішно працюючих організаціях існує власна культура, 
яка приводить їх до досягнення позитивних результатів. Корпо-
ративна культура дозволяє відрізняти одну організацію від іншої, 
створює атмосферу ідентифікованості для членів організації, гене-
рує прихильність цілям організації; укріплює соціальну стабіль-
ність; служить контролюючим механізмом, який направляє і фор-
мує відносини і поведінку працівників.  

Отже, корпоративна культура, що виступає одним з основ-
них важелів, що визначають процес функціонування організації і 
поведінку її членів, може розглядатися, з одного боку, як продукт 
функціонування організації, а з іншої – як основа її формування. 
Корпоративна культура виконує в організації ті ж функції, що і 
культура в суспільстві в цілому, тобто пов’язана із сприйняттям і 
структуризацією соціальної реальності та регуляцією поведінки. 

Шейн Е. пропонує дослідження корпоративної культури по-
чинати з поверхні. Залежно від того, які з вказаних рівнів ви-
вчаються, існує поділ рівнів корпоративних культур на суб’єктивні 
і об’єктивні. Перший включає елементи символіки: герої орга-
нізації, міфи, історії про організацію і її лідерів, обряди і ритуали, 
табу, сприйняття мови спілкування і гасел. Вона служить основою 
формування управлінської культури і ухвалення рішень, тобто сти-
лів керівництва і вирішення проблем [7, 11]. 
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Об’єктивний рівень корпоративної культури зазвичай спів-
відноситься з фізичним оточенням і сприйняттям організації: бу-
дівля і його дизайн, місце розташування, устаткування і меблі, 
кольори і об’єм простору, їдальня, стоянка для автомобілів тощо.  

Існуючий погляд на корпоративну культуру як багато-
гранний елемент, що складається з субкультур та контркультур, за 
яким організація може мати одну домінуючу культуру, решта ж бу-
дуть субкультурами, при чому субкультура отримує розвиток в ве-
ликих організаціях і відображає загальні проблеми, ситуації, з якими 
стикаються працівники, або досвід їх вирішення, дає можливість 
зробити висновки, що вони розвиваються географічно або по окре-
мих підрозділах, вертикально або горизонтально, коли одне вироб-
ниче відділення якогось конгломерату має унікальну культуру, що 
відрізняється від інших відділень організації, то існує вертикальна 
субкультура; коли специфічний відділ функціональних фахівців (та-
кий, як бухгалтерський або торговий) має набір загальноприйнятих 
понять, то формується горизонтальна субкультура. Таким чином, 
будь-яка група в організації може створити субкультуру, проте 
переважно субкультура визначається департаментською (відділь-
ною) структурною схемою або географічним розділенням.  

Домінуюча корпоративна культура охоплює ті ключові цін-
ності, яких дотримується більшість членів організації, а серед суб-
культур можна виділити принаймні три різні типи: підсилюючу, 
ортогональну та контркультуру, де підсилююча субкультура нале-
жить керівній частині організації та підсилює основні цінності до-
мінантної культури; ортогональна субкультура належить тим чле-
нам організації, які, підтримуючи основні цінності домінантною 
культури, мають при цьому і свою особливу культуру, яка є не-
конфліктною. 

Контркультура має цінності, що вступають в протидію де-
яким або всім цінностям домінантної культури. Контркультури ви-
никають у централізованих організаціях, що передбачають певний 
поділ на структурні підрозділи. Цей поділ обумовлює те, що у 
кожному з підрозділів є свої окремі лідери та складається своя 
субкультура. Контркультури не завжди є функціонально негатив-
ним. Вони виконують і деякі позитивні функції, як стверджують 
дослідники. В тому числі сприяють розвитку інновацій [3, с. 120].  

Існують й інші підходи до виділення різних атрибутів, що 
характеризують і ідентифікують корпоративну культуру. Ф. Харріс 
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і Р. Моран пропонують розглядати конкретну корпоративну куль-
туру на основі десяти характеристик. У кожній категорії виділя-
ються дві взаємопов’язані, але відмінні особливості культури. Ці 
особливості можуть служити базою для дослідження різних аспек-
тів культури незалежно від того, національна це або корпоративна 
культура, робоча культура або культура команди [26].  

Культура дає людям відчуття ідентичності відносно групи 
і, до деякої міри, визначає їх місце в житті: сенс “Я”, усвідомлення 
себе і свого місця в організації (приховування працівником своїх 
внутрішніх настроїв або їх зовнішній прояв; прояв незалежності і 
творчості через співпрацю або через індивідуалізм). Межі, які від-
значають і визначають групу можуть бути конкретними або абст-
рактними. Культура, що сприяє надання сенсу об’єднання людей в 
групу за допомогою місії і цілей, і є ідентифікацією і метою. 

Група, що відрізняється своїми власними системами, як вер-
бального, так і невербального зв’язку: усна, письмова, невербальна 
комунікація, в якій процеси взаємодії розвиваються за допомогою 
використання спеціального набору слів, особливої термінології і 
кодів, діалектів, сленгу, жаргону, абревіатур, жестикуляції, які ва-
ріюються залежно від галузевої, функціональної та територіальної 
приналежності організації тощо є культурою комунікації і мови. 

Культура, що проявляє себе через предмети одягу, художнє 
оздоблення, прикраси тощо, наявність коштовностей, спецодяг або 
уніформу, характеризується як група, плем’я, так і підрозділ ком-
панії (пірати, люди похилого віку, підлітки, терористи, військові, 
медпрацівники, залізничники тощо) як культура одягу і зовніш-
нього вигляду. 

Культури, що встановлюють людські і організаційні відно-
сини за віком, статтю, статусом і ступенем спорідненості, ба-
гатства, влади і мудрості, рангу, протоколу, релігії і громадянства, 
роду, нагород і визнання є культурами взаємовідносин та від-
мінностей індивідів.  

Культура, що впливає на те, як люди сприймають свої по-
треби і як вони ранжують їх за пріоритетами. На рівні потреб ви-
живання оцінюються такі базові потреби, як житло, їжа, одяг; на 
рівні потреб безпеки – громадський порядок, права власності; на 
рівні потреби самоствердження і самоактуалізації – потреба у ви-
знанні, значущості, якості життя і самовдосконаленні. Цінності куль-
тури і норми поведінки виражені в суспільстві відкрито або при-
ховано. Ці прийнятні стандарти поведінки можуть бути представ-
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лені у формі робочої етики, в принципах етикету, кодексах по-
ведінки, нормативах і законах. Процес засвоєння норм і цінностей 
починається в сім’ї і продовжується в організаційному житті, де 
стандарти поведінки службовця заявлені формально або нефор-
мально і є цінностями і нормами. 

Культура, що дозволяє забезпечувати керівництво людьми, 
формуючи систему поглядів на такі фундаментальні питання життя, 
як: особливості людської суті; сенс життя людини; ставлення лю-
дей до природи; часовий фокус життя (на минуле, сьогодення або 
майбутнє); ставлення однієї людини до іншої є системою пере-
конань і відносин. 

У корпоративних культурах домінуюча ділова філософія ві-
дображається в документах, процедурах і публікаціях. Організа-
ційні переконання і відносини визначають системи визнання і ви-
нагороди через обряди і ритуали, а також включаються в міфи, тра-
диції, легенди. Переконання можуть проявляти себе в організації у 
відношенні до молоді, ветеранів, жінок, керівництва і так далі. 

Ментальні звички і навчання, способи обдумування, ви-
вчення, організації і обробки інформації у всіх людей унікальні і 
часто різні. Деякі культури використовують цілісне мислення, інші 
віддають перевагу поетапному розвитку. У деяких компаніях ви-
соко цінується логіка, в інших – інтуїція. Форми освіти і навчання 
також можуть бути дуже різними. 

Культури відрізняються особливостями і методами роботи, 
способом сприйняття і ставлення до роботи: типи схвалюваної ро-
боти, методи і спрямованість роботи, робочі процедури, управління 
і лідерство, трудова етика і мотивування, відповідальність, роз-
ділення і заміщення посад; оцінка, контроль і винагорода. 

Таким чином, в результаті досліджень визначено, що еле-
ментами корпоративної культури є декларовані цінності – лозунги, 
місії, девізи, символи, гімни, тощо. Основні цінності і переконання 
знаходять віддзеркалення не тільки в програмних документах, за-
конах, кодексах честі, книгах про внутрішньоорганізаційні стан-
дарти ведення діяльності, але і в девізах, гаслах. Будучи одним з 
елементів корпоративної культури, вони в вичерпній лаконічній 
формі підкреслюють найбільш сильні, значущі сторони тієї або 
іншої організації; 

Певні сталі, можливо “історичні” форми, які наочно відоб-
ражають декларовані цінності – міфи, легенди, герої. Важливими 
складовими розвиненої корпоративної культури є міфи і легенди. 
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Вони існують, як правило, у вигляді яскравих, метафоричних іс-
торій, анекдотів, які постійно циркулюють в організації і переда-
ються одними поколіннями керівників і співробітників іншим. За-
звичай вони пов’язані із створенням організації, життям її “батьків-
засновників”, яскравими сторінками в її історії.  

Значне місце в міфології організації займають герої, що ві-
дображаються в пам’яті працівників в образах-легендах. Героями 
можуть стати успішні менеджери, службовці, які принесли най-
більший успіх, “герої ситуації” – це працівники, що добилися вра-
жаючих результатів, в той або інший період своєї діяльності. У 
міфології організації можуть існувати легенди про “героїв-експе-
риментаторів”, “героїв-новаторів”, “героїв, що весь час віддають 
роботі”. Міфи, легенди, історії про героїв покликані в наочній, 
образній, живій формі довести до службовців загальнокорпо-
ративні цінності. Виконуючи сильний емоційний вплив на служ-
бовців, вони дають необхідні орієнтири для вчинків, етичні зразки 
поведінки, типи і норми досягнень.  

Легендарні герої, що знаходять відгук в серцях співробіт-
ників, служать прикладом для наслідування. Міфи і легенди по-
кликані продемонструвати, що старанність, праця, ініціатива, вина-
хідливість можуть вивести рядового колективу, що працює, в лі-
дери; що в критичних, екстремальних ситуаціях “герой” не гу-
биться, проявляє сміливість, рішучість, цілеспрямованість, а го-
ловне – зберігає лояльність організації і її цінностям; що керівник – 
теж людина і “ніщо людське йому не чуже”. Легенди про історію 
компанії і її героїв дозволяють зберігати і укріплювати культурні 
цінності, робити їх частиною особистої мотивації співробітників, пере-
творюючи на зацікавлених союзників, зраджених на загальній справі. 

Наочна демонстрація цінностей – ритуали, традиції, заходи. 
Видимими проявами корпоративної культури є ритуали. Ритуали 
служать засобом для наочної демонстрації ціннісних орієнтацій ор-
ганізації, вони покликані нагадувати співробітникам про стандарти 
поведінки, норми взаємин в колективі, які від них очікуються ком-
панією. Деякі американські консультанти з менеджменту виокрем-
люють наступні групи ритуалів: 

– “ритуали заохочення” – покликані показати схвалення 
компанією певного досягнення або певного стилю поведінки, що 
вписується в рамки корпоративних культурних цінностей. Це мо-
жуть бути вечірки з приводу успішної реалізації проекту, тради-
ційні обіди на честь того, хто виділився, або довго і продуктивно 
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працює для компанії. Такий ритуал заохочує інтерес співробітника 
до своєї організації, підкреслює доступність вищого керівництва, 
забезпечує зворотний зв’язок, що дозволяє керівництву отримати 
інформацію про своїх підопічних; 

– “ритуали осуду” – показують несхвалення людини, що 
веде себе не відповідно до норм певної корпоративної культури. 
Офіційними ритуалами осуду є звільнення, пониження в посаді, 
зниження заробітку.  

Менш формальним ритуалом такого плану може бути не 
запрошення на регулярний захід, де збирається весь колектив. Ри-
туали осуду допомагають зберігати цілісність компанії. Коли люди 
усвідомлюють, що наслідки певної небажаної поведінки однакові 
для будь-якого члена команди і покарання застосовуються спра-
ведливо, вони починають відчувати пошану до організації як до 
єдиного цілого; 

– “ритуали інтеграції” – ті дії керівництва, які збирають служ-
бовців компанії разом і допомагають їм усвідомлювати, що між 
ними є спільне. У контексті роботи – це конференції, семінари, ді-
лові ігри тощо. Це різні світські заходи, вечірки, сумісні поїздки, 
заняття спортом.  

Саме ритуали, традиції і заходи компанії, на мою думку, є 
найбільш ефективними засобами управління корпоративною куль-
турою і настроями людей. Через систему заходів можна не тільки 
підтримувати культуру, але і вирішувати конфліктні ситуації, здійс-
нювати запобіжні засоби (наприклад, перед ухваленням непопуляр-
них рішень), настроювати людей на вирішення завдань, підтри-
мувати корпоративний дух у важкі для організації часи.  

На основі цих елементів корпоративної культури можна буде 
зробити певні висновки щодо якості корпоративної культури, поба-
чити чи намагається організація нею управляти і як й це вдається.  

Отже, корпоративна культура має свою структуру та групи 
елементів, які можна групувати за різними показниками. Структура 
корпоративної культури доволі складна та включає себе безліч 
аспектів життя організації.  

В результаті проведених досліджень на основі аналізу 
ознак, що свідчать про необхідність зміни корпоративної культури 
з метою ефективного управління корпоративною культурою, а та-
кож, розвиваючи ідеї О. Стєклової [12, с. 98], пропонуємо схему реа-
лізації концепції формування корпоративної культури за умов роз-
витку ринкових відносин (табл. 9.1). 
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Таблиця 9.1 
Концепція формування корпоративної культури  

за умов розвитку ринкових відносин* 
Ознака 

корпоративної 
культури 

економічної 
системи 

Мета 
вдосконалення 
корпоративної 

культури 

Метод  
реалізації 
заходів змін

Результат  
вдосконалення 
корпоративної 
культури 

Стратегічна 
ціль 

корпоративної 
культури 

1 2 3 4 5 
Зниження 
зацікавленості 
працівників  
у поточному 
стані та перс-
пективах 
підприємства 

Формування єди-
ного бачення май-
бутнього, єднання 
всіх співробітни-
ків навколо до-
сягнення цілей 
підприємства зав-
дяки досягненню 
особистих цілей 
співробітників

Проведення 
лекцій і се-
мінарів з 
персоналом 
організації  
з питань 
вдоскона-
лення кор-
поративної 
культури

Орієнтація 
працівників 
на передба-
чення, заслу-
ховування їх 
пропозицій 

Ефективне 
використання 
персоналу 
підприємства 
для реаліза-
ції його 
стратегії 

Низька якість 
продукції або 
послуг, втрата 
відповідаль-
ності й само-
стійності 

Створення прос-
тої та ефективної 
системи обміну 
інформацією 
усередині  
підприємства 

Проведення 
нарад з під-
готовки нор-
мативної до-
кументації 
щодо питань 
регламентації 
корпоратив-
ної культури 
співробітників

Усвідомлення 
необхідності 
створення й 
впровадження
у діяльність 
працівників 
етичного 
кодексу 

Підвищення 
рівня керо-
ваності під-
приємством 

Нечіткі вимоги 
з боку керів-
ництва, відсут-
ність довіри й 
делегування 
повноважень  

Створення сприят-
ливого соціально-
психо-логічного 
клімату підпри-
ємства 

Створення 
спеціальних 
“скриньок 
ідей” 
 

Забезпечення 
двосторон-
нього зв’язку 
між праців-
никами та 
керівництвом

Підсилення 
згуртованості 
команди 

Нездоровий 
морально-
психологічний 
клімат у колек-
тиві, конфлікт-
ність, втрата 
відданості 
персоналу 

Створення необ-
хідних умов для 
розкриття потен-
ціалу всього пер-
соналу, що буде 
важливим стиму-
лом до продук-
тивної та якісної 
роботи 

Створення 
індивідуальн
их планів 
розвитку 
персоналу 

Підвищення 
рівня мотива-
ції персоналу

Використання 
культури, як 
стратегічного 
мотивуючого 
інструменту, 
що направляє 
співробітників 
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Продовження таблиці 9.1 
1 2 3 4 5 

Плинність кад-
рів, втрата 
найбільш ква-
ліфікованих 
працівників 

Розбудова сис-
теми виробни-
чого навчання  

Широке ви-
користання 
символіки 

Ідентифікація 
персоналу з 
організацією

Підвищення 
кваліфікацій-
ного рівня 
персоналу 

Неефективні 
витрати 
робочого часу 

Запровадження 
системи тайм-
менеджменту 

Підвищення 
ефективності 
проведення 
нарад і пере-
говорів 

Ефективне 
управління 
часом 

Підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
економічної 
системи 

Втрата інте-
ресу до роботи 

Створення кор-
поративної карти 
працівника – бу-
клету, що відоб-
ражає цінності й 
норми корпора-
тивної культури 

Створення 
мотиваційної 
карти 
працівника 

Краща адап-
тація нових 
працівників 
у колективі 

Створення 
позитивної 
історії під-
приємства, 
його тради-
цій як стриж-
невого чин-
ника сильної 
корпоративної 
культури 

Заміна профе-
сійних інте-
ресів іншими, 
не пов’язаними 
з роботою  

Гнучка реакція 
керівництва на 
опір персоналу 
змінам 

Розробка ін-
дивідуальних 
мотиваційних 
механізмів 
конкуренто-
спроможності

Швидке реа-
гування пер-
соналу  
на зміни 

Забезпечення 
рівних мож-
ливостей 
кар’єрного 
зростання 

Незадоволе-
ність кар’єр-
ним ростом  
і заробітною 
платою  

Розробка системи 
кадрового аудиту 
та нормування 
праці 

Проведення 
корпоратив-
них заходів 
тощо 

Згуртованість
колективу 

Подальший 
розвиток 
економічної 
системи та її 
конкуренто-
спроможності 

 
*Розроблено, розвиваючи ідеї О. Стєклової [12, с. 98]. 
 

Таким чином, з метою запровадження концепції форму-
вання корпоративної культури за умов розвитку ринкових відно-
син, на нашу думку необхідно визначити проблеми корпоративної 
культури в економічній системі, а саме: 

− зниження зацікавленості працівників у поточному стані й 
перспективах підприємства; 
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− втрата інтересу до роботи, заміна професійних інтересів 
іншими, непов’язаними з роботою, незадоволеність кар’єрним зрос-
танням і заробітною платою, низька якість продукції або послуг, 
втрата відповідальності й самостійності; 

− нечіткі вимоги з боку керівництва, відсутність довіри й де-
легування повноважень зверху – вниз; 

− нездоровий морально-психологічний клімат у колективі, 
конфліктність, втрата відданості персоналу; 

− плинність кадрів, втрата найбільш кваліфікованих працівників. 
Якщо аналіз цих ознак показує щодо необхідності зміни 

цінностей культури на підприємстві, доцільно розробити програму 
формування та розвитку необхідної корпоративної культури. Ме-
тою такої програми є розробка та впровадження “сильної” корпо-
ративної культури, яка буде створювати: 

− єдине бачення майбутнього, єднання всіх співробітників 
навколо досягнення цілей підприємства завдяки досягненню осо-
бистих цілей співробітників; 

− просту й ефективну систему обміну інформацією усере-
дині підприємства; 

− сприятливий соціально-психологічний клімат підприєм-
ства, здатний утримати співробітників на підприємстві навіть у 
скрутні для нього часи; 

− необхідні умови для розкриття потенціалу всього персо-
налу, що буде важливим стимулом до продуктивної та якісної роботи. 

Що стосується заходів щодо реалізації цієї програми, то 
слід зазначити наступне: 

− проведення лекцій і семінарів із персоналом організації з 
питань вдосконалення корпоративної культури; 

− проведення нарад з підготовки нормативної документації 
щодо питань регламентації корпоративної культури співробітників; 

− створення спеціальних “скриньок ідей”; 
− створення індивідуальних планів розвитку персоналу; 
− широке використання символіки; 
− підвищення ефективності проведення нарад і переговорів; 
− створення корпоративної карти співробітника – буклету, 

що відображає цінності й норми корпоративної культури, історію 
підприємства, його традиції; 

− гнучка реакція керівництва на опір персоналу змінам; 
− проведення корпоративних заходів тощо. 
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У разі вдалої реалізації запропонованих заходів ми отри-
маємо такі результати, як: 

− орієнтація працівників на передбачення, заслуховування 
їхніх пропозицій; 

− усвідомлення необхідності створення й впровадження у 
діяльність працівників етичного кодексу; 

− забезпечення двостороннього зв’язку між працівниками 
та керівництвом; 

− підвищення рівня мотивації персоналу; 
− ідентифікація персоналу з організацією; 
− ефективне управління часом; 
− краща адаптація нових працівників у колективі; 
− швидке реагування персоналу на зміни; 
− згуртованість колективу. 
Цілеспрямоване управління корпоративною культурою до-

зволить: 
− ефективно використовувати персонал підприємства для 

реалізації його стратегії; 
− підвищити рівень керованості підприємством; 
− підсилити згуртованість команди; 
− використовувати культуру, як стратегічний мотивуючий 

інструмент, що направляє співробітників. 
На нашу думку, розгляд корпоративної концепції, корпо-

ративного духу, духовного менеджменту, бренд-культури (бренд-
менеджмент) необхідно здійснювати як точки зростання і зони роз-
витку сучасних конкурентних корпорацій: духовний фокус, що кон-
центрує енергію людського ресурсу, грає роль попередньої і обов’яз-
кової умови підвищення продуктивності праці, прибутковості, 
досягнення успіху, конкурентоспроможності в задоволенні своєю 
продукцією потреб споживача (покупця) тощо. По суті це є основ-
ним змістом корпоративної культури як самостійної культурної 
форми і нової галузі знань, що входить до сфери управлінських наук. 

Отже вважаємо, що питання формування корпоративної 
культури в управлінні соціально-трудовими відносинами є нова-
ційним і дискусійним, обумовлюючим проблему співвідношення 
(взаємини) її з організаційною культурою, по функціонуванню якої 
були накопичені достатні і глибокі матеріали.  

Вітчизняні вчені Баб’як М.М., Коренєв Е.Н., Мажура І.В., 
Кузьмін О.Є., Хаєт Г.Л., Рудинська Є.В., Яромич С.А. досліджу-



 
Розділ IX. Структура системи корпоративної культури 

  

 447

вали корпоративну культуру в різних сферах економічної діяль-
ності в Україні, але проблема формування ефективної корпора-
тивної культури у процесі становлення сучасного типу суспільного 
устрою в Україні викликає підвищений інтерес з боку предста-
вників національного бізнесу, громадських і державних організацій.  

Таким чином, ефективне управління корпоративною куль-
турою дає людям відчуття причетності та прихильності, сприяє ко-
мунікаціям та ініціативі, створює ефективний і високопродуктив-
ний трудовий колектив. Тому для забезпечення стабільного функ-
ціонування і розвитку виробничої організації, керівництво повинне 
інвестувати ресурси у розвиток корпоративної культури і меха-
нізми її управління, як у дієвий неформальний інструмент впливу 
на поведінку персоналу в робочому середовищі. 

 
 

9.2. Елементи розвитку корпоративної культури  
та їх взаємозв’язок 

 
Зростання економічного потенціалу України, інвестиційної 

привабливості підприємств, добробуту громадян безпосередньо 
пов’язані з підвищенням продуктивності суспільної праці. Гострота 
і складність цієї проблеми обумовлюються рядом економічних та 
соціальних причин. Всебічне вивчення проблеми зростання при-
бутковості праці передбачає дослідження факторів, що впливають 
на цей показник. Реалізація суб’єктивних можливостей кожного 
учасника господарської діяльності залежить від множини різних 
обставин різноманітних рівнів. В першу чергу це зумовлюється 
суспільним і державним устроєм. В межах нашого суспільства по-
ведінка і економічна діяльність в основних своїх рисах детермі-
нується різноманітністю господарського механізму. Але при одна-
кових господарських ситуаціях поведінка конкретного робітника 
залежить від колективу і якості керівництва ним, від рівня сталості 
корпоративної культури підприємства, а саме її конкурентоспро-
можності, що безумовно є основою інвестиційної привабливості 
даного підприємства. 

Пошуки сучасних вчених-економістів України, таких як 
Амоша О.І., Бандур С.І., Богиня Д.П., Войнаренко М.П., Грішнова 
О.А., Дмитренко Г.А., Задихайло Д.В., Євтушевський В.О., Карлін 
М.І., Кібенко О.Р., Колот А.М., Нижник В.М., Новіков В.М., Се-
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микіна М.В., Сорока І.В., Солодухова О.Г., Хаєт Г.Л. істотно зба-
гатили наукові уявлення про соціальні та економічні чинники 
корпоративного управління підприємствами й формування цінніс-
них механізмів як елементів управління людськими ресурсами че-
рез формування корпоративної культури підприємств, організацій, 
будь-яких економічних систем. 

У ринковій економіці функціонують різні типи економіч-
них систем, що формалізують різні типи власності. Але не зва-
жаючи на те, що різні форми власності диференціюють типологію 
підприємств, існує загальне, що робить їх абсолютно схожими: 
система управління і функції володіння, розпорядження й корис-
тування власністю, система й принципи менеджменту в головному 
одинакові для всіх підприємств. Власність і менеджмент є в су-
часних умовах головними фундаментальними конструкціями під-
приємництва в цілому [2, с. 214–241].  

Поняття “корпоративна культура” почало формуватися на 
початку 80-х років XX ст., коли було накопичено достатній обсяг 
знань для визначення професійних і особистісних взаємин усере-
дині компанії, визначення її підприємницьких можливостей, усві-
домлення необхідності формування останньої, впровадження, роз-
робки механізмів підвищення ефективності з метою. 

Провідний фахівець у галузі досліджень проблем економіки 
праці та конкурентоспроможності трудового потенціалу Семикіна М.В. 
вважає корпоративну культуру однією із основних ідей підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва поряд зі зрос-
танням технологічного рівня виробництва і залучення інвестицій, 
гідним стимулюванням наполегливої творчої праці керівників і 
персоналу підприємств щодо вдосконалення інноваційного мене-
джменту, створення умов для постійного збагачення й оновлення 
знань, зацікавленості працівників у розробці та ефективному впро-
вадженні нових проектів і технологій [13, с. 549–554]. 

На сьогодні поняття “корпоративна культура” характеризу-
ється широкою різноманітністю, однак більшість авторів вважає, 
що воно виявляється у стандартах мислення, цінностях та пере-
конаннях, а також інших чинниках у діяльності організації. 

Так, Рубцов С.В. вважає, що корпоративна культура – це 
набір найбільш важливих уявлень, які приймаються членами ор-
ганізації та виражаються як цінності, що визначають орієнтири по-
ведінки та дій усередині компанії [14]. На думку В.В. Томілова 
остання є системою матеріальних і духовних цінностей, що взаємо-
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діють між собою в окремо взятій компанії та відображають її інди-
відуальне бачення, яке виявляється в поведінці, взаємодії, усвідом-
лення себе і зовнішнього середовища [15], відоме також визначення 
корпоративної культури як сукупності комунікаційного (артефакти 
й етикет), поведінкового (поведінка і дії), а також етичного (мо-
раль, переконання, цінності) рівнів. 

На думку С. Роббінса, корпоративна культура – це “со-
ціальний клей”, який допомагає утримати цілісність організації за 
рахунок створення прийнятних стандартів мислення й поведінки [16]. 

Джаффі Д. визначає корпоративну культуру підприємства 
як систему вірувань і цінностей, які спрямовують і підтримують 
поведінку організації [29]. 

Вітчизняні вчені Рудинська О.В. та Яромич С.А., досліджу-
ючи ефективність діяльності корпорацій, визначають корпоративну 
культуру як “молекулярний рівень”, що, з одного боку, надає їй 
унікальності, а, з іншого – дозволяє корпораціям адаптуватися до 
зовнішнього середовища, а працівникам – до існування всередині 
корпорацій та разом надихає їх на вирішення спільних завдань, при 
чому визначають корпоративну культуру як принципи виробництва 
й норми поведінки людей в корпораціях, зміст якої складають ідеї, 
погляди, основоположні цінності, що поділяються всіма членами. 
Виокремлення цінностей як “ядра корпоративної культури” і є, на 
думку вчених, головним важелем впливу на стиль поведінки, спіл-
кування, рівень вмотивованості, активність працівників [17, с. 223–224]. 

Коротков Е.М. систематизував низку визначень поняття 
організаційної та корпоративної культури зарубіжними вченими. 
Культура підприємства – це образ мислення та спосіб дій, що став 
традицією та поділяється працівниками організації; це унікальна 
сукупність норм, цінностей, очікувань, що зумовлюють спосіб об’єд-
нання груп та окремих особистостей в організацію для досягнення 
певних цілей; це унікальні характеристики особливостей організа-
ції, що відрізняє її від усіх інших в галузі; це набір важливих уста-
новок, що поділяється членами даного суспільства; це комплекс 
базових припущень, винаходів, знайдений чи розроблений групою 
для того, щоб справлятись з проблемами зовнішньої адаптації та 
внутрішньої інтеграції [18]. 

Не можна не погодитись з наведеними визначеннями цього 
поняття, втім необхідно зазначити, що в жодному з них не йдеться 
про те, що є кінцевою метою формування корпоративної культури.  
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На нашу думку, основою розвитку будь-якого бізнесу ви-
ступає створення добробуту власників компанії, а саме – максимі-
зації її ринкової вартості. Тому корпоративна культура економіч-
них систем є засобом для збільшення капіталізації організації та 
підвищення її вартості на ринку, що в свою чергу повинно призво-
дити до збільшення матеріальних ресурсів управління соціально-
трудовими відносинами останніх.  

Таким чином, корпоративна культура економічних систем - 
не тільки сукупність специфічних для даної організації цінностей, 
відносин, стандартів мислення, а також норм поведінки, які спря-
мовані на підвищення вартості компанії (рис. 9.3), а і економічний 
стрижень посилення механізмів управління соціально-трудовими 
відносинами з метою підвищення конкурентоздатності будь-якої 
економічної системи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.3. Ціннісні терміни ефективності корпоративної культури 

в управлінні соціально-трудовими відносинами економічних систем 
 
Проведені дослідження та розвиток ідей Т. Діла і А. Кен-

неді [5], дали змогу визначити ознаки слабкої корпоративної куль-
тури та ознаки сильної корпоративної культури та необхідні умови 
та засоби перетворення однією в іншу. Порівняльна характеристика 
елементів зведена в таблицю 9.2. 

Таким чином, сильними культурами є ті, до складу яких 
входять наступні елементи:  

− сильна, об’єднуюча корпоративна філософія і місія;  
− лідер, який довіряє іншим і в якого вірять;  
− відкриті канали комунікацій і доступ до вищого керів-

ництва;  
− особлива увага приділяється людям і продуктивності;  
− особлива увага приділяється клієнтам і сервісу;  
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Таблиця 9.2 
Порівняльна характеристика елементів  

слабкої та сильної корпоративної культур* 
Слабка корпоративна культура Сильна корпоративна культура 

Елемент Характеристика 
елемента Елемент Характеристика 

елемента 
1 2 3 4 

Місія визначена 
не чітко, корпо-
ративна філосо-
фія відсутня 

Споративна діяль-
ність щодо ефектив-
ності економічної 
системи 

Сильна, об’єд-
нуюча корпо-
ративна філо-
софія і місія 

Негласні правила 
“завжди діяти” (навіть 
коли не вистачає фак-
тів), не здаватися 

“Герої” організа-
ції деструктивні 

Клієнти не розгля-
даються як елемент 
системи ефективі-
зації організації 

Лідер, який 
довіряє іншим
і в якого ві-
рять 

Ніколи не втрачати  
з поля зору клієнти  
та його потреби 

Ритуали повсяк-
денного життя 
неналагоджені 

Щоденне існування 
залежить лише від 
настрою керівників

Відкриті ка-
нали комуні-
кацій і доступ
до вищого 
керівництва 

Автономність і підпри-
ємницький дух; ус-
пішні фірми організо-
вуються в менш крупні 
підрозділи, мотиво-
вані на ризик, творчість, 
новаторство 

Слабкі культури 
не володіють 
ясними ціннос-
тями і переко-
наннями 

Не існує чіткого 
бачення напряму 
руху організації 

Особлива 
увага приді-
ляється лю-
дям і продук-
тивності 

Продуктивність через 
людей. Культура бу-
дується навколо при-
хильності, поваги, гід-
ності, віри в людей 

Слабкі культури 
характеризу-
ються коротко-
строковою, 
оберненою на 
себе (всередину) 
стратегією 

Управлінські зав-
дання не відповіда-
ють місії та цілям, 
їх визначення по-
стійно відкладається 
або безпідставно 
змінюється 

Особлива 
увага приді-
ляється клієн-
там і сервісу

Активний менеджмент, 
тобто коли менеджери 
не сидять за дверима 
своїх кабінетів, а зав-
жди на виду, готові 
до дії 

Існують проб-
леми міжособо-
вого характеру, 
битви між окре-
мими угрупуван-
нями, відсут-
ність команди  
і відчуття при-
четності 

Опір змінам та інно-
ваціям тим сильні-
ший, чим більша 
кількість угруповань

У організації 
помітно особ-
ливе відчуття 
задоволеності і 
приналеж-
ності, влас-
тиве всім 
працівникам

Установка “не відри-
вайтеся від головної 
справи”, тобто не за-
хоплюватися дивер-
сифікацією 
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Продовження таблиці 9.2 
1 2 3 4

Занадто велика 
кількість адмі-
ністраторів  
і роздуті штати  

Керівники всіма 
своїми вчинками  
і поведінкою не до-
тримуються ними 
встановлених і про-
голошених елемен-
тів корпоративної 
культури 

Дотримання 
простих форм 
організаційної 
структури 
управління  

Оптимальна управ-
лінська структура, 
ефективні комунікації 

Існують проблеми 
міжособового 
характеру, битви 
між окремими 
угрупуваннями, 
відсутність ко-
манди і відчуття 
причетності 

Опір змінам та інно-
ваціям тим сильні-
ший, чим більша 
кількість угруповань

У організації 
помітно особ-
ливе відчуття 
задоволеності і 
приналежності,
властиве всім 
працівникам 

Установка “не від-
ривайтеся від го-
ловної справи”, 
тобто не захоплюва-
тися диверсифіка-
цією 

Занадто велика 
кількість адмі-
ністраторів і 
роздуті штати  

Керівники всіма 
своїми вчинками  
і поведінкою не до-
тримуються ними 
встановлених і про-
голошених елемен-
тів корпоративної 
культури 

Дотримання 
простих форм 
організаційної 
структури 
управління  

Оптимальна управ-
лінська структура, 
ефективні комуні-
кації 

Поєднання гнуч-
кої і жорсткої 
організації  

Жорстка організа-
ція навколо ключо-
вих цінностей у по-
єднанні з гнучкістю 
структур 

Загальний емо-
ційний підйом, 
що стосується 
роботи і май-
бутнього 

Символізують зміни, 
що відбуваються  
в економічній сис-
темі, організації 

Недолуга сис-
тема 
стимулювання 
продуктивності 
праці 

Відсутній індиві-
дуальний підхід  
до управління 
персоналом 

Відчуття задо-
волення, пов’я-
зане з виконав-
ською майстер-
ністю, вкладе-
ними в спільну 
справу зусил-
лями і винаго-
родою

Індивідуальна мо-
тиваційна картка 
потреб працівника, 
наявність підтриму-
ваних всіма цере-
моній, ритуалів, 
звичаїв  

 
*Розроблено, розвиваючи ідеї Т. Діла і А. Кеннеді [5]. 
 
− у організації помітно особливе відчуття задоволеності і 

приналежності, властиве всім;  
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− наявність підтримуваних всіма церемоній, ритуалів, звичаїв;  
− загальний емоційний підйом, що стосується роботи і май-

бутнього;  
– відчуття задоволення, пов’язане з виконавською майстер-

ністю, вкладеними в спільну справу зусиллями і винагородою. 
Слабкими культурами вважаються наступні:  
− “герої” організації деструктивні;  
− ритуали повсякденного життя неналагоджені;  
− слабкі культури не володіють ясними цінностями і пере-

конаннями;  
− слабкі культури характеризуються короткостроковою, обер-

неною на себе (всередину) стратегією;  
− існують проблеми міжособового характеру, битви між окре-

мими угрупуваннями, відсутність команди і відчуття причетності.  
Характеристики, що відрізняють сильні культури:  
− негласні правила “завжди діяти” (навіть коли не вистачає 

фактів), не здаватися;  
− ніколи не втрачати з поля зору клієнта;  
− автономність і підприємницький дух; успішні фірми орга-

нізовуються в менш крупні підрозділи, мотивовані на ризик, твор-
чість, новаторство;  

− продуктивність через людей. Культура будується навколо 
прихильності, поваги, гідності, віри в людей. Саме все це і веде до 
продуктивності;  

− активний менеджмент, тобто коли менеджери не сидять 
за дверима своїх кабінетів, а завжди на вигляді, готові до дії;  

− установка “не відривайтеся від головної справи”, тобто не 
захоплюватися диверсифікацією;  

− дотримуватися простих форм організаційної структури управ-
ління через те, що занадто велика кількість адміністраторів і роз-
дуті штати призводять до неефективності економічної діяльності;  

− поєднання гнучкої і жорсткої організації. Жорстка органі-
зація навколо ключових цінностей у поєднанні з гнучкістю структур. 

Таким чином, створення ефективної корпоративної куль-
тури можливе тоді, коли:  

− існує чітке бачення напряму руху організації;  
− вище керівництво активно прихильне новим цінностям і 

усвідомлює необхідність змін;  
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− керівники всіма своїми вчинками і поведінкою симво-
лізують зміни, що відбуваються в корпоративній культурі;  

− культурні зміни мають бути підтримані всіма існуючими 
системами в організації;  

− створюється команда однодумців.  
Корпоративна культура розглядається нами як специфічна 

форма існування взаємозв’язаної системи, що включає, по-перше, 
ієрархію цінностей, домінуючу серед співробітників підприємства і 
керуючої системи та маючу абсолютну підтримку та бездоганне 
виконання; по-друге, сукупність способів їх реалізації, що перева-
жаючих в організації на певному етапі її розвитку, не викликаючих 
опору змінам та інноваціям за умов стабільно сприятливого мо-
рально-психологічного клімату.  

В результаті проведених досліджень та розвиваючи ідеї Гріш-
нової О.А. [1] були уточнені зв’язки елементів корпоративної куль-
тури через цілі, завдання економічних систем за умов визначення 
етапів розвитку економічної системи та факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища (табл. 9.3). 

 
Таблиця 9.3 

Взаємозв’язок елементів корпоративної культури* 

Ціль Завдання Показник 
Зв’язок з елементами 

корпоративної 
культури 

1 2 3 4 

Споживачі 
Підвищення 
привабли-
вості про-
дукції ком-
панії для 
споживачів 

Покращення якості 
продукції. Гнучка 
цінова політика. 
Покращення інфор-
мованості спожи-
вачів. Підвищення 
якості обслугову-
вання 

Динаміка цін. Кіль-
кість пунктів збуту.
Динаміка показ-
ників якості. 
Думка споживачів 
про якість обслу-
говування 

Виготовлення якісної 
продукції або надання 
послуг високої якості 
декларується в ціннос-
тях компанії, на яких 
базується корпоративна 
культура. Вона куль-
тура забезпечує пози-
тивний імідж компанії 
для споживачів, які 
формують думку про 
якість товарів/послуг 
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Продовження таблиці 9.3 
1 2 3 4

Акціонери та інвестори
Підвищення 
інвестицій-
ної приваб-
ливості 

Підвищення рин-
кової капіталізації.
Розширення ринку
збуту. Підвищення 
ділової активності

Зростання прибут-
ковості акцій. Об-
сяг реалізованої 
продукції. Кількість 
ділових партнерів.
Участь у ділових 
заходах (виставки, 
конференції,  
бізнес-саміти)

Розвинена корпора-
тивна культура забез-
печує привабливе ін-
вестиційне середо-
вище корпоративна 
культура створює 
стійку базу для підви-
щення ділової актив-
ності компанії

Співробітники
Підвищення 
привабли-
вості ком-
панії для її 
співробіт-
ників 

Гідна оплата праці.
Можливість про-
фесійного зрос-
тання. Компенса-
ційний пакет. Не-
матеріальна моти-
вація 

Лояльність праців-
ників. Рівень 
оплати праці по-
рівняно із серед-
нім по галузі. Кое-
фіцієнт плинності 
персоналу. Кіль-
кість навчальних 
тренінгів 

Корпоративна культура: 
– створює сприятливий 
психологічний клімат; 
–спрямовує праців- 
ників на професійне 
зростання; 
–підвищує лояльність 
працівників, пов’язану 
з нематеріальною мо-
тивацією працівників 

Держава 
Сприяння 
поступаль-
ному роз-
витку дер-
жави 

Вчасна та повна 
сплата податків і 
відрахувань до бю-
джету. Дотримання 
вимог законодав-
ства. Забезпечення 
продуктивної зай-
нятості 

Рівень заборгова-
ності перед бюдже-
том. Відсутність по-
рушень і штрафів. 
Думка працівників 
про дотримання 
вимог законодав-
ства їх компанією 

Відображення етичних 
засад ведення бізнесу 
у корпоративному ко-
дексі. Ведення бізнесу 
за вимогами законо-
давства є діловим імі-
джем компанії і де-
кларується на рівні 
цінностей 

Суспільство
Сприяння 
підвищенню 
добробуту 
суспільства 

Реалізація соціаль-
них програм. Ра-
ціональне вико-
ристання ресурсів.
Утилізація відхо-
дів виробництва 
Етичне ведення 
бізнесу 

Кількість реалізо-
ваних компанією 
соціальних проек-
тів; Сума їх фінан-
сування. Зменшення 
витрат ресурсів на 
одиницю продук-
ції. Рівень утилі-
зації відходів 

Корпоративна куль-
тура сприяє розвитку 
соціальної відповідаль-
ності. Принципи еко-
логічної відповідаль-
ності перед суспільст-
вом декларуються в 
цінностях компанії 

*Розроблено, розвиваючи ідеї [1, 3, 15]. 
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Таким чином, джерелами формування корпоративної куль-
тури виступають: 

− система особистих цінностей і індивідуально-своєрідних 
способів їх реалізації;  

− способи, форми і структура організації діяльності, які об’єк-
тивно утілюють деякі цінності, у т.ч. і особисті цінності керівників 
підприємства;  

– уявлення про оптимальну і допустиму модель поведінки 
співробітника, а колективі, які відображають систему внутрішньо-
групових цінностей, що стихійно склалися. 

На сьогодні виділяють три рівні корпоративної культури:  
1) поверхневий “символічний”. Символічний аспект під-

тримує певні моделі організаційної поведінки. Символи, як пра-
вило, використовуються в організації для зменшення невизначе-
ності, а при зіткненні з нестабільністю стають орієнтирами поведінки; 

2) підповерхневий. Об’єднує цінності і норми, свідомо за-
фіксовані в документах організації і покликані бути керівними в 
повсякденній діяльності членів організації; 

3) базовий або глибинний. Базові припущення, що виника-
ють у членів організації на підставі особистого досвіду, підкріплю-
ваного або змінюється успішнішим досвідом сумісних дій. 

У цілому основна функція корпоративної культури – ство-
рити відчуття ідентичності всіх членів організації. 

Механізм формування корпоративної культури полягає у 
взаємодії її джерел. Перехрещуючись, вони обмежують сферу 
реально можливих на цьому підприємстві способів реалізації осо-
бистих цінностей і тим самим визначають їх домінуючий в ко-
лективі зміст і ієрархію. Ієрархічна система виділених таким чином 
цінностей породжує найбільш адекватну вже саме їй сукупність 
способів їх реалізації, які утілюючись а способах діяльності фор-
мують внутрішньогрупові норми і моделі поведінки.  

Потужність корпоративної культури описується Е. Шейном 
системою ознак, заданих трьома підставами [19]:  

1) ступінь взаємоадекватності домінуючої ієрархії ціннос-
тей і переважаючих способів їх реалізації, що дає можливість на 
цій основі культури підрозділити на “стабільні” (високий ступінь 
адекватності) і “нестабільні” (низький ступінь адекватності), серед 
яких стабільна характеризується чітко заданими нормами пове-
дінки і традиціями, а нестабільна відсутністю чітких уявлень про 
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оптимальну, допустиму і неприпустиму поведінку, а також “коли-
ваннями” соціально-психологічного статусу працівників; 

2) ступінь відповідності ієрархії особистих цінностей кож-
ного із співробітників та ієрархічної системи внутрішньогрупових 
цінностей, що дає можливість виділити “інтеграційну” (високу сту-
пінь відповідності) і “дезінтегративну” (низьку ступінь відповід-
ності), за якої інтеграційна характеризується єдністю громадської 
думки і внутрішньогруповою згуртованістю, а дезінтегративна – від-
сутністю єдиної громадської думки, роз’єднаністю і конфліктністю;  

3) зміст домінуючих в організації цінностей, за яких кор-
поративна культура організації може бути розділена на “особис-
тісно-орієнтовану” і “функціонально-орієнтовану”, причому перша фік-
сує цінності самореалізації і саморозвитку особистості співробітника 
в процесі і за допомогою здійснення його професійно-трудової 
діяльності, а друга – цінність реалізації функціонально заданих ал-
горитмів здійснення професійно-трудової діяльності і статусних 
певних моделей поведінки.  

Підтверджуючи висновки Шейна та залежно від характеру 
впливу корпоративної культури на загальну результативність діяль-
ності підприємства ми виділяємо “позитивну” і “негативну” сто-
рони корпоративної культури. Позитивна корпоративна культура 
стимулює результативність діяльності підприємства (її ознаки: осо-
бово-орієнтована: інтеграційна, стабільна) або його розвитку (осо-
бово-орієнтована: інтеграційна; нестабільна). Негативна – перешко-
джає ефективному функціонуванню підприємства і його розвитку 
(її ознаки: функціонально-орієнтована; дезінтегративна; стабільна, 
або нестабільна).  

У результаті проведених досліджень і використовуючи за-
сади корпоративної стратегії для дослідження і практичного роз-
витку культури організації, слід зазначити, що всі перетворення 
корпоративної системи необхідно розглядати крізь призму куль-
турної мотивації діяльності організації [20, с. 154–158] сформова-
ний взаємозв’язок елементів становлення та розвитку корпоратив-
ної культури (див. табл. 9.4.) 

Таким чином, концепція формування корпоративної куль-
тури полягає у детермінації елементів її становлення, постійного 
розвитку та закріплення, при чому тісний взаємозв’язок елементів 
корпоративної культури приводить до підвищення ефективності 
корпоративної культури, що в межах нової корпоративної стратегії 
дозволяє набути нових конкурентних переваг. 
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Таблиця 9.4 
Взаємозв’язок елементів становлення та розвитку корпоративної культури 

Характеристика  
елемента формування 
корпоративної культури Ск

ла
до
ва

 

Характеристика елемента 
розвитку корпоративної 

культури 
1 2 3

Власна історія
Міфи, легенди щодо: 
− формування компанії, виходу 
зі скрутного становища; 
− прийняття неординарних 
рішень;  
− підбір, навчання та мотивація 
персоналу; 
− вшановування “героїв”; 
− підбірки статей та очерків ЗМІ;
− громадська думка або 
“людський поголос” 

Дже-
рела

– система особистих цінностей 
та індивідуально-своєрідних 
способів їх реалізації; 
– форми, структура і способи 
організації діяльності, що вті-
люють деякі цінності, у т.ч. й 
особисті цінності керівників; 
– подання про оптимальну і до-
пустимої моделі поведінки спів-
робітника в колективі, яка ві-
дображає систему сформованих 
внутрішніх групових цінностей 

Місія
В місії поєднано позицію компа-
нії щодо задоволення потреб 
споживачів, її конкурентні пере-
ваги та ставлення до своїх спів-
робітників: 
1. Історія компанії. 
2. Стиль поведінки керівництва.
3. Стан зовнішнього середовища.
4. Ресурси, якими володіє 
компанія. 
5. Відмінні характеристики  
та конкурентні переваги

Фак-
тори 
змін

– дія зовнішнього середовища; 
– організаційна криза; 
– зміна керівництва; 
– стадія розвитку підприємств 
галузі 

Стратегічне бачення
Складання та досягнення стра-
тегічних напрямів спрямовано 
на виконання місії.  
1. Куди та яким чином повинна 
прямувати компанія в майбут-
ньому. 
2. Якими в майбутньому ста-
нуть сучасні споживачі, товари 
та технології 

Шляхи

– довгострокова практична 
діяльність керівника чи влас-
ника (власна культура); 
– штучне формування корпора-
тивної культури спеціалістами 
консультаційних організацій; 
– природний відбір найкращих 
норм, правил і стандартів, за-
пропонованих керівником  
і колективом
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Продовження таблиці 9.4 
1 2 3

Фірмовий стиль
− одяг співробітників; 
− індивідуальний шрифт, колір;
− логотип; 
− слоган; 
− шаблони документів; 
− поліграфічна продукція (ката-
логи, буклети, візитні картки); 
− сувенірна продукція; 
− рекламні матеріали; 
− корпоративний сайт; 
− архітектурне середовище 
компанії

Інстру-
менти

– універсальна знаково-симво-
лічна система, що включає 
знаки, систему ідентифікації 
підприємств; 
– система комунікацій (“офі-
ційна” мова підприємств, різно-
манітні мови, система нефор-
мального спілкування); 
– постійна ротація керівників і 
спільне навчання працівників 

Етичний кодекс
Етичний кодекс може містити 
регламентації поведінки співро-
бітника у складній ситуації або 
порядок прийняття важливих 
для компанії рішень, підви-
щувати статус певної компанії  
в очах представників її мікро- 
та макросередовища та служити 
для розвитку корпоративної 
культури організації 

Етапи – визначення конкурентоспро-
можних цілей підприємств; 
– визначення основних базових 
цінностей; 
– формування правил поведінки 
працівників, виходячи з базо-
вих цінностей; 
– опис традицій і символіки, що 
відображають все перераховане 

Традиції (корпоративні заходи)
− зміцненню корпоративного 
духу, розвитку почуття гордості 
за компанію; 
− єдності працівників; 
− виявленню талановитих спів-
робітників; 
− згладжуванню конфліктних 
ситуацій; 
− розвитку корпоративної культури;
− покращенню показників 
роботи учасників заходів. 
Головними умовами дієвості кор-
поративних подій є регуляр-
ність їх проведення і паралельне 
застосування методів стимулю-
вання співробітників 

Ролі, 
стан-
дарти

– організація рольового роз-
поділу; 
– характерні способи органі-
зації проходження взаємодії 
(тобто процесів координації, 
комунікації, вирішення конф-
ліктів і прийняття рішень, нала-
годження зовнішніх зв’язків) 
 



 
Розділ IX. Структура системи корпоративної культури 

  

 460

Як пише Кривенко Л.В., важливою проблемою у корпо-
ративній культурі є вивчення наукових поглядів на неї та вико-
ристання універсальних підходів до її аналізу, що передбачає роз-
робку корпоративної стратегії. Це дозволить якісно на мікрорівні 
досліджувати корпоративну культуру, ефективно контролювати і 
регулювати внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Це 
дасть змогу відійти від недоцільних щодо корпоративної культури 
позицій підпорядкованості і сприятиме встановленню ефективного 
управління організацією [21]. 

Специфіка корпоративної культури як форми існування по-
лягає в тому, що, відображаючи реальну ситуацію, вона особливо 
акцентує тенденції її зміни. Механізми впливу на діяльність під-
приємства полягають в тому, що працівники прогнозують розвиток 
ситуації, відносно чого вони оцінюють і вибудовують моделі своєї 
поведінки. Реалізовуючи їх в діяльності, вони підсилюють ті або 
інші тенденції і створюють таким чином адекватні ним ситуації. Зміст 
корпоративної культури визначається ступенем особистісної значу-
щості професійно-трудової діяльності для більшості співробітників.  

Особистісно-значущою є діяльність, за допомогою якої пра-
цівник реалізує і розвиває свої актуальні і потенційні здібності, важ-
ливі особисто для нього, виходячи із загального контексту його інди-
відуальної життєдіяльності; реалізує суб’єктивне ставлення до дійс-
ності, що відображає специфічний людський спосіб життєдіяльності.  

Позитивна корпоративна культура фіксує цінність профе-
сійно-трудової діяльності як способу реалізації цінності самороз-
витку і суб’єктності, а також цінність підприємства як умови реа-
лізації такого роду способу. Негативна ж відображає ситуацію коли 
діяльність на конкретному підприємстві в різному ступені вигідна, 
проте, не цінна для співробітника з погляду його саморозвитку і 
самореалізації.  

Позитивна культура характеризується наступним.  
1. Сприйняттям співробітником себе як суб’єкта, чия профе-

сійно-трудова діяльність впливає на загальну результативність діяль-
ності підприємства і визначає стратегію його розвитку.  

2. Усвідомленим прийняттям особистої відповідальності за 
загальний продукт спільної діяльності організації, що в сукупності, 
породжує добросовісне ставлення до своїх виробничих обов’язків 
як норми поведінки працівника, регульованих громадською дум-
кою, негативно настроєною до проявів фіктивно-трудової активності;  
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3. Орієнтацією співробітника на пошук, розробку, вибір і вті-
лення найбільш оптимальних способів здійснення своєї діяльності. 
Реалізацій такого роду орієнтації формує у працівників відчуття своєї 
відповідальності за якість продукту власної діяльності і породжує 
зацікавленість в його підвищенні. Професійно-трудова діяльність 
набуває творчого характеру, навіть якщо об’єктивно вона такою не 
є, з метою створення спільної атмосфери захопленості своєю працею;  

4. Позитивною оцінкою впливу професійно-трудової діяль-
ності на особовий розвиток;  

5. Відчуттям взаємоадекватності особистих і колективних 
критеріїв власної цінності. Успішність співробітника в результаті 
стає основою і для самоповаги і для поваги з боку колег. Підвищу-
ється ефективність корпоративної взаємодії, що є об’єктивною умо-
вою встановлення доброзичливих міжособових стосунків в колективі.  

Позитивна корпоративна культура, асимілює позитивні міфи, 
засновані не на маніпулятивно-психологічній пропаганді, “ви-
криття” яких істотно погіршує стосунки працівників до організації, 
а що відображають реальне положення справ. Міфи позитивної кор-
поративної культури, відображаючи тенденції розвитку сфери цін-
ностей організації орієнтують співробітників на побудову відпо-
відних ним моделей поведінки, реалізація яких в діяльності сти-
мулює ефективність діяльності підприємства.  

У науковій літературі немає однозначної згоди з питання 
розмежування понять “корпоративна культура” і “організаційний 
клімат”. Для подолання методологічної невизначеності, ми пропо-
нуємо порівняльний аналіз цих двох понять, що наводить Черних Е.А., 
(табл. 9.5) [22].  

На думку Ч. Ханді, в одній організації в процесі її еволюції 
можна прослідкувати всі типи культур. Так, на стадії зародження 
переважає культура влади, на стадії зростання – культура ролі, на 
стадії розвитку може формуватися культура завдання або культура 
особистості. На стадії розпаду може бути використаний будь-яка з 
чотирьох типів культур [23]. Враховуючи вищенаведене, на нашу 
думку, мета корпоративної культури полягає в забезпеченні реалі-
зації фінансових інтересів власників за допомогою ефективного 
управління трудовими ресурсами шляхом розвитку корпоративних 
і професійних якостей співробітників компанії. 

На нашу думку, ключова відмінність організаційної куль-
тури від корпоративної культури полягає в тому, що культура ор-
ганізації характеризує реальний стан речей в компанії, а корпо-
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ративна культура – те, як співробітники відчувають і сприймають 
цей стан речей. Тому, наприклад, при загальній культурі організації 
в компанії, клімат у різних підрозділах може відрізнятися. 

 
Таблиця 9.5  

Порівняльний аналіз понять “корпоративна культура”  
і “організаційний клімат” 

“Корпоративна культура” “Організаційний клімат” 
Моріс Тевене 

Культура відноситься до того, що 
люди роблять. Її аналіз пов’яза-
ний з практикою управління, ухва-
ленням рішень і поведінкою 

Під кліматом розуміють ставлення 
працівників до різних аспектів під-
приємства, при цьому аналіз їх  від-
повідей на питання дає “акт стану” 
настроїв і моралі на підприємстві. 
Клімат є колективною думкою лю-
дей та їх реакцією на ситуацію 

Френч і колеги 
Культура організації – це реальна 
ситуація 

Клімат – це сприйняття людьми 
культури свого підприємства, тобто 
як вони її бачать і відчувають 

Д. Денісон 
Культура відноситься до глибин-
ної структури організації (цінності,
переконання і припущення) 

Клімат пов’язаний з аспектами нав-
колишнього середовища, які усві-
домлено сприймаються членами 
організації 

К. Камерон і Р. Куїнн 
Культура – це довгостроковий, по-
волі змінний стрижньовий атри-
бут організації. Про культуру мо-
виться як про невиражені, часто 
непомітні аспекти життя органі-
зацій 

Клімат, оскільки в його основі ле-
жать стосунки, може мінятися швидко 
і кардинально. Клімат визначається 
як очевидніші, доступніші спосте-
реженню атрибути організацій 

Дж. Хант 
Культура має відношення до гі-
потез, переконань і цінностей, які 
відбиваються у відповідях на пи-
тання анкет і інтерв’ю. На куль-
туру будь-якої організації впли-
ває культура суспільства 

Поняття організаційного клімату від-
носиться до відчуттів людей в пев-
ний момент часу, вимірюваним од-
ним або декількома параметрами 
(задоволеність роботою, ефектив-
ність управління). Клімат оцінюють 
на підставі даних, що отримують за 
допомогою анкет або інтерв’ю 
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Продовження таблиці 9.5 
“Корпоративна культура” “Організаційний клімат” 

М. Пул, М. Уорнер
Поняття “корпоративна культура”
демонструє, як щось освоюється, 
і формуються способи що-небудь 
робити. Культура організації може
бути визначена як віддзеркалення 
напряму динаміки організації. Куль-
тура швидше пов’язана з функ-
ціонуванням організації, ніж з су-
мою думок її членів. Довгостро-
кова і стабільна характеристика 
організації 

Клімат – відносно стабільні харак-
теристики організації, при цьому 
виключаються поверхневі, миттєві 
реакції на приватні ситуації, але не 
зачіпаються глибинні уявлення, що 
лежать в основі функціонування 
організації. Клімат стосується тільки 
індивідуумів і їх сприйняття реаль-
ності, включає менш стійкі харак-
теристики, більшою мірою схиль-
ний до зовнішнього і внутрішнього 
впливу. Короткострокова, більш мін-
лива характеристика 

Е. Моран і Д. Фольквейн 
– Клімат – відносно довготривала ха-

рактеристика організації, що відріз-
няє її від інших і є колективним 
ставленням до організації 

 
Якщо досліджувати корпоративну культуру як основу скла-

дової розвитку соціально-трудових відносин, що набуває особ-
ливого значення у зв’язку з переходом до постіндустріальної стадії 
розвитку економіки, то вагомим є визначення, запропоноване ро-
сійським вченим А.Є. Капітоновим. Корпоративна культура органі-
зації, на його погляд, являє собою “систему базових цінностей і 
уявлень, суспільно прогресивних формальних і неформальних пра-
вил і норм діяльності, звичаїв і традицій, які сприймаються чле-
нами організації, спрямовують поведінку персоналу та задають 
орієнтири, структуру організації, систему управління, процес праці, 
що сприяє в умовах приватної власності і ринкових відносин об’єд-
нанню організації в єдине ціле. Як система символів, корпоратив-
них установок, мотивацій, зразків дій, способів мислення вона за-
дає загальну орієнтацію та упорядкований характер корпоративних 
відносин усіх учасників життєдіяльності підприємства” [24]. 

Для аналізу основних інноваційних складових корпоратив-
ної культури необхідно висвітлити деякі проблеми, що виникають 
у процесі формування її вітчизняної моделі. Зокрема, досить часто 
культурний рівень керівників акціонерних товариств не відповідає 
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стандартам розвинених країн. Оскільки, корпоративна культура є 
нематеріальною стороною діяльності організації, то в нашій країні, 
де ще не сформовані етичні правила корпоративної поведінки, важко 
говорити про розвиток інноваційної моделі вітчизняної корпора-
тивної культури, хоча саме вона формує ставлення один до одного 
учасників корпоративних відносин та створює належну атмосферу 
для діяльності акціонерного товариства. 

В роботі Т. Парсонса “Система координат дії та загальна 
теорія систем дії. Функціональна теорія змін. Поняття суспільства” 
запропоновані гіпотези щодо системних змін на основі специфі-
кації певних функцій, де будь-яка соціальна система повинна ви-
конувати, щоб вижити [25]. Перші букви англійських назв цих функ-
цій в абревіатурі дали назва моделі – АGIL: адаптація, досягнення 
цілей, інтеграція, легітимність. Суть моделі в тому, що для вижи-
вання, процвітання і визнання іншими організаціями, необхідно 
інтегрувати свої частини в єдине ціле, вміти адаптуватися до мін-
ливих умов і, постійно пам’ятаючи про місію своєї компанії, дома-
гатися поставлених цілей, були розвинені і конкретизовані Р. Квін і 
Дж. Рорбахом в їх моделі “Конкуруючі цінності і організаційна ефек-
тивність”, що пояснює вплив тих чи інших груп цінностей на орга-
нізаційну ефективність про що зазначає і Віханський О.С. [26]. У 
розвиток моделі AGIL було запропоновано розглядати цей вплив не в 
одному, а в трьох вимірах. Тому використовувалася модель так зва-
них “конкуруючих цінностей”. Ця модель включає три виміри: 

– інтеграція – диференціація: відноситься до проектування 
робіт і організації в цілому. Цей вимір вказує на ступінь, з яким в 
організації робиться упор або в бік контролю (передбачається ста-
більність, порядок і передбачуваність), або в бік гнучкості (перед-
бачаються нововведення, адаптація та зміни); 

– внутрішній фокус – зовнішній фокус: це вимір відображає 
переважання в організації інтересу або до пристрою її внутрішніх 
справ (координованість і задоволеність працівників) або до зміц-
нення положення організації як цілого в зовнішньому середовищі; 

– засоби/інструменти – результати/показники: вимірювання 
в моделі демонструє відмінність в концентрації уваги, з одного боку, 
на процеси і процедури (Планування, встановлення цілей тощо), а з 
іншого – на остаточні результати і показники їх вимірювань (про-
дуктивність, ефективність тощо). 

Підсумовуючи наведене, пропонуємо модель конкуруючих 
цінностей формування корпоративної культури в управлінні со-
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ціально-трудовими відносинами через взаємозв’язок елементів 
останньої. 
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Рис. 9.4. Модель конкуруючих цінностей формування  
корпоративної культури в управлінні соціально-трудовими відносинами 

через взаємозв’язок елементів 
 

На рис. 9.4 квадрант 1 – підхід “людських відносин”, що ві-
дображає стан підтримки системи соціальних: відносин, зобов’я-
зань людей, децентралізації і диференціації через розвиток згурто-
ваності кваліфікаційних навичок у працівників; квадрант 2 – підхід 
“відкритої системи”, що відображає стан децентралізації та ди-
ференціації, зростання та адаптації, поліпшення конкурентної по-
зиції для всієї організації через концентрацію на розвитку гнучкості 
та здатності до придбання необхідних ресурсів; квадрант 3 – підхід 
“раціонально-цільовий”, що відображає посилення конкурентної по-
зиції організації в цілому, максимізацію результатів, централізацію 
і інтеграцію через акцентування уваги на плануванні, ефективності 
та продуктивності; квадрант 4 – підхід “внутрішніх процесів”, що 
відображає стан централізації та інтеграції, консолідації та наступ-
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ності, підтримки системи соціальних відносин через розподіл ін-
формації і зміцнення стабільності і порядку. 

Корпоративна культура визначає індивідуальність компанії 
більшою мірою, ніж продукція, яку вона випускає. Саме індиві-
дуальності часто й не вистачає акціонерним товариствам України. 
Нерозвиненість корпоративної культури призводить до послаб-
лення міжособистісних та міжгрупових зв’язків в організації. Од-
ним з аспектів корпоративної культури, які також потребують уваги, є 
етичні цінності корпорації, до яких належать ритуали і церемонії, 
історії, символи та мова. Для більшості вітчизняних організацій, які 
порівняно нещодавно стали на шлях розвитку, такі елементи кор-
поративної культури не властиві. В країнах з розвиненим корпо-
ративним сектором корпоративна культура є невід’ємною часткою 
їх діяльності. Українські компанії в умовах глобалізації, як пра-
вило, просто копіюють деякі елементи західних корпоративних цін-
ностей. В гіршому випадку вони навіть не прагнуть її розвивати, 
що призводить до створення “кланової” корпоративної культури, за 
якої норми та правила поведінки формуються ніби самі собою, за 
умов найменшого впливу традиційних моральних цінностей. 

Узагальнюючи концепції становлення та розвитку корпора-
тивної культури економічних систем, зазначимо, що процес трива-
лий і охоплює наступні етапи: визначення головної мети, підцілей і 
завдань, діагностика потенціалу підприємств галузі та їх ресурс-
ного забезпечення, вибір моделі розвитку корпоративної культури, 
визначення шляхів і способів реалізації цілей і завдань, розробка сис-
теми заходів і механізмів, оцінка результату і моніторинг ситуації. 

Діагностика умов і факторів зовнішнього середовища функ-
ціонування має важливе значення, однак більш комплексно врахо-
вується при визначенні необхідності внесення змін в корпоративну 
культуру, тобто при розробці напрямів її розвитку. Аналіз умов 
зовнішнього середовища господарювання досліджуваного підпри-
ємства галузі передбачає встановлення ступеня впливу факторів на 
розвиток корпоративної культури на різних рівнях культурної ієрар-
хії. Мова йде про дослідження факторів макросередовища функ-
ціонування, зокрема факторів національного економічного прос-
тору, які зумовлюють рівень сформованості і розвитку національ-
ної економічної культури [27]. 

Матеріально-ресурсне забезпечення підприємств галузі є ос-
новою ефективної корпоративної культури, оскільки сам процес 
новоутворення вимагає, по-перше, значних фінансових вкладень, 
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пов’язаних з виробленням зовнішніх (видимих) атрибутів корпо-
ративної культури та їх впровадженням, а, по-друге, залучення люд-
ського капіталу. Застосування знань, зусиль, практичного досвіду 
та таланту сильної команди топ-менеджерів або експертів і кон-
сультантів з управління персоналом, що залучаються, є в даному 
випадку необхідним, а оплата наданих послуг – досить високою. 
Вивчення ресурсного потенціалу дозволяє визначити ступінь його 
матеріально-технічної готовності до засобів з удосконалення [28]. 

Діагностика інформаційно-інноваційного потенціалу дозво-
ляє виявити приховані резерви для вдосконалення корпоративної 
культури, а саме системи внутрішніх і зовнішніх комунікацій, ав-
томатизації трудової діяльності тощо. 

Найбільш продуктивним є розгляд корпоративної культури 
у взаємозв’язку зі структурою власності, а саме: аналіз культури 
організації як відносини між власниками з їх конкретними управ-
лінськими діями і найманими робітниками, що є предметом функ-
ціонування соціально-трудових відносин в економічних системах. 
Водночас важливе значення має проблема виявлення механізмів, 
що існують в організаціях, якими керівники всіх рівнів просувають 
свої ідеї з метою отримання необхідних результатів, а також за-
безпечення стабільності розвитку економічних систем, набуття ними 
нових конкурентних переваг. 

Виходячи з особливостей формування корпоративної куль-
тури, слід виділити три принципово важливих моменти, пов’язаних 
з появою визначеності в статусі власників, тобто в тих організаціях, 
які пережили процес переділу власності, а саме: 

− входження підприємства в холдинг без кардинальної 
зміни управлінської команди (спроби керуючої компанії ззовні на-
в’язати нові принципи управління, що може призвести до пору-
шень існуючих корпоративних зв’язків); 

− прихід нової команди управлінців, унаслідок перерозпо-
ділу власності (поява зовнішнього власника, який несе нові кор-
поративні цінності, що в свою чергу може призвести до дестабі-
лізації соціально-трудових відносин); 

− спроби нової команди зсередини нав’язати нову культуру 
управління, при чому, чим сильніший тиск з боку новачків, тим 
сильніший опір новим змінам здійснюватиметься в економічній 
системі, але за умов сили уставленої корпоративної культури та 
додаткового пошуку шляхів злагодження спільних інтересів, по-
шуку спільних цінностей для системи так і для працівників, то ефек-
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тивність новоствореної корпоративної культури, точніше, онов-
леної в рамках нової корпоративної стратегії, буде значно вищою. 

У сучасних умовах експертні оцінки свідчать про те, що в 
більшості економічних систем йде процес розмежування ролей ме-
неджерів та власників, що, на жаль, в свою чергу призводить до не-
задовільного стану внутрішньокорпоративного і зовнішньокорпо-
ративного середовища останніх, що обумовлене не усвідомленням 
сутності, функцій, етапів реалізації корпоративної культури мене-
джментом на практиці, неякісною корпоративною стратегією. Це про-
вокує необхідність теоретико-методологічного розгляду корпора-
тивної культури, визначення її сутності функцій та етапів реалізації. 

На основі використання засад конкурентних стратегій еко-
номічних систем у дослідженні корпоративної культури в управлінні 
соціально-трудовими відносинами, визначимо її основні функції: 

– структурно-генеруючу, що полягає у формуванні необхід-
ного потенціалу корпоративних відносин в управлінні соціально-
трудовими відносинами за сферами діяльності; 

– дослідну – передбачає використання аналізу та прогно-
зування інструментів впливу на соціально-трудові відносини в еко-
номічних системах; 

– інформаційно-комунікативну – полягає у використанні по-
зитивного досвіду в розбудові структури соціально-трудових від-
носин, що сприятиме забезпеченню якісного стратегічного мене-
джменту економічних систем; 

– ціннісно-орієнтаційну – передбачає можливість розробки 
системи ціннісних орієнтацій у становленні корпоративної куль-
тури в управлінні соціально-трудовими відносинами в залежності 
від прийнятої нової корпоративної стратегії економічної системи; 

– контрольно-регулятивну – полягає у розробці норм по-
ведінки управлінського складу у співвідношенні до виробничого 
складу працівників, підвищення ефективності комунікативної сис-
теми та здійснення на цій основі контролю за діяльністю учасників 
корпоративних відносин. 

 
 

9.3. Вплив корпоративної культури  
на ефективність стимулювання трудової діяльності 

 
Першорядною задачею українського бізнесу є підвищення 

продуктивності праці. І тут виникає проблема управлінських пріо-
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ритетів у стимулюванні людей, створюванні для них реальних поліп-
шених матеріальних можливостей. Зростання заробітку ще не є 
гарантією підвищення рівня життя в умовах глобальної економіч-
ної кризи та дрейфуючої інфляції. Через це виникають специфічні 
потреби – не тільки забезпечити господарський підйом підпри-
ємства і доходів працівників, але і створити конкретну систему мате-
ріального забезпечення, а також здійснити її соціальний захист.  

Розробка і реалізація програми використання соціальних 
резервів підприємства є невід’ємним елементом бізнесу в сучасних 
умовах. Впровадження механізації й автоматизації, безпечних для 
людей, чистих в екологічному відношенні технологій, усунення 
невдячної ручної праці, причому не на окремих ділянках, а по 
усьому виробничому ланцюжку в цілому, удосконалювання режиму 
праці і відпочинку, організації робочих місць, рішення проблем ме-
дичного і побутового обслуговування працівників і багато чого ін-
шого в соціальній сфері повинно залучити фахівців і практиків управ-
лінської сфери щодо пошуку нових методів, механізмів і методологій. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що еволюція наукових 
уявлень щодо ефективності стимулювання трудової діяльності від-
бувалася у руслі зміни різноманітних управлінських концепцій, у 
тісному зв’язку з радикальними політичними, економічними, со-
ціальними, духовними, екологічними змінами світу, що наразі, най-
більш контрастно заявили про себе на межі ХХ й XXI ст. Це обу-
мовлено світовими процесами глобалізації, умовами розвиненого 
конкурентного середовища та глибокими перетвореннями індуст-
ріального суспільства в інформаційне (постіндустріальне), де го-
ловну роль мають грати знання, інтелект, інновації. Саме низка 
останніх чинників призвела, на нашу думку, до якісної трансфор-
мації форм і методів стимулювання трудової діяльності і зміни нау-
кових поглядів зокрема на вплив корпоративної культури на ефек-
тивність останньої. 

Сутність стимулювання трудової діяльності визначається 
всією сукупністю виробничих відносин, що виникають як усе-
редині підприємства, або іншого типу економічної системи, так і в 
зовнішньому середовищі: у взаєминах суб’єкта, що господарює, з 
іншими суб’єктами господарювання і державою. Виробничі відно-
сини, породжувані зовнішнім середовищем, що моделюються як 
виробничі і ще ширше – соціально-економічні відносини, вини-
кають усередині підприємства у процесі його господарської діяль-
ності. І якщо перші від власної діяльності підприємства не залежать 
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(іншими словами, у кожен певний момент вони статичні), внут-
рішньо підприємницькі відносини досить мобільні, оскільки фор-
муються під впливом чітко визначеної конкурентної політики під-
приємства, що сама може змінюватися, виходячи з конкретних по-
треб працівників підприємства в той чи інший період часу.  

Аналіз літератури свідчить, що стратегії сучасних підпри-
ємств можуть передбачати цілий спектр цілей, що вимагає присут-
ності не одного, а декількох мотиваційних механізмів. Наприклад, 
завдання зростання обсягу послуг на певному сегменті ринку ви-
магають функціонування мотиваційного механізму забезпечення 
результативності праці, що безпосередньо пов’язано зі збільшен-
ням товарообігу та зростанням прибутку. Інша ситуація – поява 
конкурентів – вимушує забезпечити функціонування механізму за-
безпечення конкурентоспроможності послуг. Такий механізм, у свою 
чергу, мусить запровадити дещо інші важелі впливу на персонал, 
які спонукатимуть працівників до підвищення конкурентоспромож-
ності власної робочої сили шляхом підвищення рівня освіти, ква-
ліфікації, до поліпшення культури обслуговування споживачів, до 
уважного вивчення споживчого попиту на ринку тощо. На нашу 
думку, структура методів стимулювання трудової діяльності по-
винна розглядатися разом зі специфікою економічної ситуації, у 
якій протікає їх діяльність, факторів впливу корпоративної куль-
тури на трудову діяльність колективу підприємства і може бути 
представлена наступним чином. 

Економічне, матеріальне стимулювання праці передбачає 
внесення в процес мотивації вартісних важелів залучення людей до 
праці, тобто безпосередній економічний вплив на мотивацію, за-
безпечення особистої і групової заінтересованості суб’єктів праці в 
матеріальному заохоченні. Тут застосовуються як безпосередні (зар-
плата, премії, доходи від прибутку та ін.), так і опосередковані (ціни, 
податки, кредити) важелі регуляції трудової поведінки. 

У вузькому розумінні стимулювання праці фактично збіга-
ється з соціальною регуляцією праці – соціальною мотивацією 
трудової поведінки, коли спонукання до діяльності здійснюється 
через задоволення різноманітних потреб особистості, соціальної 
групи чи трудового колективу. 

Як бачимо, подібний вплив пов’язаний з одержанням лю-
диною задоволення від реалізації її цілей, потреб. І воно нерідко 
спонукає особистість до певної трудової поведінки сильніше, ніж 
безпосередній (адміністративний, економічний) вплив. Однак вико-
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ристання соціальних регуляторів як стимулів трудової поведінки є, 
безумовно, досить складним питанням. По-перше, подібні стимули 
мають опосередкований характер. По-друге, за організації подіб-
ного стимулювання виникає проблема виокремлення й порівняння, 
з одного боку, системи стимулів, з другого боку – системи цілей і 
потреб, на задоволення яких спрямовуються ці стимули. У разі 
збігу (тобто якщо використовувані стимули спрямовані на задово-
лення саме тих потреб, які необхідно, з погляду суб’єкта управ-
ління, задовольнити) ефективність стимулювання праці підвищу-
ється, і навпаки. 

Таким чином, завдання управління полягає в такому впливі 
стимулів на потреби, мотиви суб’єкта праці, який викликав би ба-
жану та ефективну для організації поведінку. У цьому, власне, й 
проявляються розбіжності між соціальною мотивацією трудової 
поведінки і стимулюванням праці. Якщо перша допускає наявність 
певного механізму входження індивідів, соціальних груп у кон-
текст соціальної дійсності, вибору ними способу, спрямованості та 
активності своєї участі в трудовій діяльності під впливом різних 
факторів, то стимулювання праці – спосіб управлінського впливу 
на трудову поведінку, соціальну мотивацію праці. 

Досліджуючи вплив корпоративної культури на ефектив-
ність стимулювання трудової діяльності, нами розглянуті певні 
економічні показники, аналіз яких свідчитиме про рівень та якість 
впливу корпоративної культури на ефективність стимулювання 
трудової діяльності в Україні. Для більш достовірного аналізу, ре-
левантність та легітимність даних якого залишить без сумніву пра-
вильність наших тверджень. Аналіз соціально-економічного стано-
вища України здійснювався в період з 2003 по 2012 роки, який був 
поділений нами на три періоди для більшої наочності виявлених 
закономірностей: 

– перший – з 2003 по 2007 рр. – роки економічного зрос-
тання та розбудови незалежної України; 

– другий – з 2008 по 2010 рр. – роки глобальної економічної 
кризи; 

– третій – з 2011 по 2012 рр. – роки поступового виходу із 
глобальної кризи та пошуку нових адаптивних методів управління 
соціально-трудовими відносинами щодо ефективізації діяльності 
економічних систем. 

За даними Державної служби статистики, найвищий рівень 
середньої зарплати в Україні в лютому 2012 року спостерігався в 
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Києві – 4,306 тис. грн (зростанняпорівняно з січнем 2012 року – на 
3,8 %, порівняно з лютим 2011 року – на 21,1 %), а також в До-
нецькій – 3,254 тис. грн (порівняно з січнем зростання на 3,3 %, по-
рівняно з лютим 2011 року – на 19,4 %), Дніпропетровської, – 
2,965 тис. грн (+3,7 %; +19,8 % відповідно) і Київською областях – 
2,941 тис. грн (+3,9 %; +18,8 %, відповідно). 
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Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована 
на одного штатного працівника, за січень–листопад 2003 р. порів-
няно з відповідним періодом 2002 р. підвищилася на 22,7 % і склала 
454,56 грн, що на 24,5 % перевищувала розмір встановленого про-
житкового мінімуму для працездатних осіб (365 грн) та у 2,5 рази 
розмір мінімальної заробітної плати (185 грн) у цьому періоді. 

У січні–листопаді 2004 р. середньомісячна номінальна за-
робітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без ура-
хування працівників статистично малих підприємств та зайнятих у 
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), дорівню-
вала 579,45 грн, що в 1,5 рази перевищує рівень прожиткового міні-
муму для працездатних осіб (386,73 грн) та на 27,5 % відповідний 
показник у цьому періоді 2003 р. 

У січні–листопаді 2005 р. середньомісячна номінальна заро-
бітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування пра-
цівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), 
становила 787,22 грн, що на 35,9 % більше, ніж у відповідному 

Рис. 9.5. Динаміка середньомісячної заробітної плати в Україні, грн* 
*Розроблено за даними Держкомстату. 
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періоді попереднього року та в 1,7 рази перевищує законодавчо вста-
новлений прожитковий мінімум для працездатної особи (453 грн). 

У січні–листопаді 2006 р. середньомісячна номінальна за-
робітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування 
працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підпри-
ємців), становила 1020,64 грн, що на 29,7 % перевищила відповід-
ний показник 2005 р. та у два рази – прожитковий мінімум для 
працездатних осіб (505 грн). 

У січні–листопаді 2007 р. середньомісячна номінальна заро-
бітна плата штатних працівників (без урахування найманих пра-
цівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-під-
приємців) становила 1323 грн, що на 29,6 % більше порівняно з 
відповідним періодом 2006 р. 

У січні–листопаді 2008 р. середньомісячна номінальна заро-
бітна плата штатних працівників (без урахування найманих праців-
ників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприєм-
ців) становила 1790 грн, що на 35,3 % більше, ніж у відповідному 
періоді 2007 р. При цьому у листопаді 2008 р. порівняно з жовтнем 
відбулося зменшення розміру заробітної плати – на 4,9 %. Причи-
ною такого явища стало зменшення у листопаді кількості відпрацьо-
ваного робочого часу в середньому на одного працівника, зокрема 
через застосування адміністрацією підприємств вимушених неоплачу-
ваних відпусток та режиму скороченого робочого дня (тижня). 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних пра-
цівників (без урахування найманих працівників статистично малих 
підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у січні–листопаді 2009 р. 
становила 1877 грн, що у 2,5 рази перевищує рівень мінімальної за-
робітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи, 
встановлений з 1 листопада 2009 р. (744 грн). Порівняно з відповід-
ним періодом 2008 р. розмір середньомісячної заробітної плати збіль-
шився на 4,9 %. 

У січні–листопаді 2010р. розмір середньомісячної номі-
нальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, 
організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2205 грн 
і порівняно з відповідним періодом 2009 р. збільшився на 20,0 %. 

У січні–листопаді 2011 р. розмір середньомісячної номі-
нальної заробітної плати штатних працівників підприємств, уста-
нов, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 
2598 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився 
на 17,9 %. 
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У січні–листопаді 2012 р. розмір середньомісячної номіналь-
ної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, ор-
ганізацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2999 грн, 
що на 15,4 % більше, ніж у відповідному періоді 2011 р. 

З таблиці 3.6 видно, що в 2003 р. найбільші розміри се-
редньомісячної заробітної плати спостерігались у працюючих на 
підприємствах транспорту і зв’язку, у фінансових установах і пере-
вищували середній показник по економіці в 1,5–2,2 рази. Серед 
промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати 
відзначався на підприємствах по виробництву коксу та продуктів 
нафтопереробки (у 2,1 рази більше від середнього по економіці). 

Разом з тим розмір заробітної плати працівників сільського 
та рибного господарства, установ охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, підприємств та організацій, що надають колективні, гро-
мадські та особисті послуги залишався значно нижчим і не пере-
вищував двох третин від середнього по економіці. В 2004 р. най-
більш оплачуваними залишаються працівники фінансових установ, 
авіаційного транспорту та допоміжних транспортних послуг, а се-
ред промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по 
виробництву коксу, продуктів нафтопереробки, розмір оплати праці у 
цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,7–2,1 рази. 

 
Таблиця 9.6 

Середньомісячна заробітна плата  
за видами економічної діяльності в Україні, грн 

Вид діяльності 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всього 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633 3026 
Сільське  
господарство, 
мисливство  
та пов’язані  
з ним послуги 210 295 415 553 733 1076 1206 1430 1800 2023 
Лісове господар-
ство та пов’язані 
з ним послуги 350 498 668 851 1100 1311 1341 1787 2300 2534 
Рибальство, 
рибництво 291 375 499 607 721 913 1028 1191 1369 1552 
Промисловість 591 743 967 1212 1554 2017 2117 2580 3120 3500 
Будівництво 546 709 894 1140 1486 1832 1511 1754 2251 2491 
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Продовження таблиці 9.6 
Вид діяльності 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Торгівля; ремонт 
автомобілів, по-
бутових виро-
бів і предметів 
особистого 
вжитку 394 509 713 898 1145 1514 1565 1874 2339 2696 
Діяльність готе-
лів і ресторанів 340 429 566 735 944 1221 1267 1455 1777 2057 
Діяльність 
транспорту  
та зв’язку 685 843 1057 1328 1670 2207 2409 2726 3138 3474 
Фінансова 
діяльність 1051 1258 1553 2050 2770 3747 4038 4601 5340 5954 
Операції з не-
рухомим май-
ном, оренда, 
інжиніринг і 
надання послуг 
підприємцям 527 667 900 1193 1595 2085 2231 2436 2935 3436 
Державне 
управління 577 691 1087 1578 1852 2581 2513 2747 3053 3442 
Освіта 340 429 641 806 1060 1448 1611 1889 2081 2527 
Охорона здо-
ров’я і надання 
соціальної 
допомоги 279 351 517 658 871 1177 1307 1631 1778 2201 
Надання кому-
нальних та ін-
дивідуальних 
послуг; діяль-
ність у сфері 
культури і спорту 299 400 620 828 1090 1511 1783 2065 2380 2964 

 
*Розроблено за даними Держкомстату. 
 
Значно нижчою залишається заробітна плата працівників 

сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, де її роз-
мір не перевищив 68 % від середнього рівня по економіці країни. 
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В 2005 році найбільш оплачуваними в економіці країні є пра-
цівники, авіаційного транспорту, фінансових установ, а серед про-
мислових видів діяльності – зайняті на підприємствах по вироб-
ництву коксу, продуктів нафтопереробки, металургії. Розмір оплати 
праці у цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 
1,7–2,0 рази. 

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників 
сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, текстильної промисловості, де її розмір не перевищив 
66% середнього по економіці 

В 2006 році в економіці країни залишається значною ди-
ференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності 
та регіонів. Найбільш оплачуваними є працівники авіаційного транс-
порту та фінансових установ, а серед промислових видів діяльності – 
зайняті на підприємствах по виробництву коксу, продуктів нафто-
переробки. Рівень оплати праці у цих видах діяльності перевищив 
середній по економіці в 1,6–2,0 рази. 

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників 
сільського, рибного господарства, охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, роздрібної торгівлі, текстильної промисловості та по-
шиття одягу, виробництва шкіри та шкіряного взуття, де її розмір 
був на 33–46 % менше від середнього по економіці країни. 

У 2007 році в економіці країни залишається значною дифе-
ренціація рівня оплати праці за видами економічної діяльності та 
регіонами. Найвищий рівень оплати праці спостерігався у фінан-
сових установах та на підприємствах авіаційного транспорту, а 
серед промислових видів діяльності – на виробництві коксу, продук-
тів нафтопереробки, готових металевих виробів та в добуванні па-
ливно-енергетичних корисних копалин, де заробітна плата праців-
ників перевищувала середній показник по економіці в 1,5–2,0 рази. 

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників 
підприємств сільського господарства та мисливства, рибальства та 
рибництва, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а 
також підприємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з 
хутра та шкіри був більше ніж на третину нижчим за середній по 
економіці. 

В 2008 році в економіці країни, як і раніше, спостерігається 
надмірна диференціація рівня оплати праці за видами економічної 
діяльності та регіонами: різниця між найвищим та найнижчим 
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рівнем серед видів діяльності становила 4,3 рази, а серед регіонів – 
2,3 рази. 

Найвищий рівень заробітної плати спостерігається на під-
приємствах авіаційного транспорту й у фінансових установах, а 
серед промислових видів діяльності – на виробництві коксу, про-
дуктів нафтопереробки й у добуванні паливно-енергетичних корис-
них копалин, де у січні–листопаді 2008 р. заробітна плата праців-
ників перевищила середній показник по економіці в 1,5–2,2 рази. 

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників 
рибальства та рибництва, сільського господарства та мисливства, 
установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також підпри-
ємств по виробництву текстилю, одягу, виробів з хутра та шкіри не 
перевищив 65 % від середнього по економіці.  

В 2009 році до видів економічної діяльності з найвищим 
рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт і фінансова 
діяльність, а в промисловості – добування паливно-енергетичних ко-
рисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, 
де заробітна плата працівників перевищила середній показник по 
економіці в 1,6–2,7 рази.  

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в ри-
бальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та по-
в’язаних із ними послугах, а також на підприємствах з виробництва 
текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі 
шкіри і не перевищував 64 % від середнього по економіці. 

У 2010 році до видів економічної діяльності з найвищим рів-
нем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяль-
ність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та вироб-
ництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата праців-
ників перевищила середній показник по економіці в 1,5–3,0 рази.  

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у ри-
бальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, 
одягу, хутра та виробів із хутра, шкіри та виробів зі шкіри, у 
сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах 
і не перевищував 65 % від середнього по економіці. 

В 2011 році до видів економічної діяльності з найвищим рів-
нем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяль-
ність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та ви-
робництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата пра-
цівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–3,3 рази. 
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Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у ри-
бальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та ви-
робів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, закладах охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги, готелях та ресторанах і не пере-
вищував 68 % від середнього по економіці. 

У 2012 році до видів економічної діяльності з найвищим рів-
нем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяль-
ність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та вироб-
ництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата праців-
ників перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,3 рази. 

 
Таблиця 9.7 

Середньомісячна заробітна плата  
за видами промислової діяльності в Україні, грн 

Вид діяльності 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Промисловість 591 743 967 1212 1554 2017 2117 2580 3120 3500 
Добувна 
промисловість: 701 910 1246 1536 1970 2681 2894 3539 4370 4881 
добування паливно-
енергетичних 
корисних копалин 698 908 1245 1568 2041 2880 3135 3763 4690 5225 
з нього добування 
кам’яного вугілля, 
лігніту і торфу 670 869 1198 1513 1978 2848 3104 3742 4724 5233 
добування корис-
них копалин,  
крім паливно-
енергетичних 709 916 1247 1458 1803 2216 2275 2945 3526 3979 
Переробна 
промисловість 553 701 905 1137 1456 1849 1856 2281 2759 3085 
виробництво хар-
чових продуктів, 
напоїв та тютюно-
вих виробів 496 597 780 986 1223 1618 1777 2137 2541 2893 
текстильне вироб-
ництво; виробництво
одягу, хутра та 
виробів із хутра 315 418 523 646 801 1011 1037 1322 1598 1731 
виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 374 444 553 691 854 1033 1117 1403 1658 1824 
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Продовження таблиці 9.7 
Вид діяльності 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

оброблення дере-
вини та виробництво
виробів з деревини, 
крім меблів 450 561 707 879 1078 1347 1313 1511 1802 1974 
целюлозно-паперове 
виробництво; ви-
давнича діяльність 666 800 998 1275 1545 1938 1981 2197 2635 3000 
виробництво коксу, 
продуктів нафто-
переробки 951 1174 1470 1697 2145 2689 2974 3454 3867 4170 
хімічне 
виробництво 581 748 1012 1261 1586 2047 2003 2586 3169 3804 
виробництво гумо-
вих та пластмасо-
вих виробів 519 649 814 1020 1251 1598 1593 1880 2194 2533 
виробництво іншої 
неметалевої міне-
ральної продукції 490 625 824 1067 1440 1818 1644 2001 2525 2778 
металургійне вироб-
ництво та вироб-
ництво готових 
металевих виробів 781 994 1287 1560 2003 2418 2429 2916 3539 3875 
виробництво  
машин та устатку-
вання 493 639 832 1068 1380 1791 1744 2253 2770 3092 
виробництво елект-
ричного, електрон-
ного та оптичного 
устаткування 416 555 737 952 1264 1633 1658 2098 2539 2777 
виробництво тран-
спортних засобів 
та устаткування 563 704 864 1129 1492 1901 1704 2411 2926 3315 
інші галузі 
промисловості 443 583 704 846 1053 1364 1248 1463 1892 2062 
Виробництво та 
розподіл електро-
енергії, газу і води 651 767 969 1228 1577 2111 2394 2843 3353 3821 

 
*Розроблено за даними Держкомстату. 
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Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у ри-
бальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виро-
бів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та ви-
робів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з 
ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68 % від 
середнього по економіці. За видами промислової діяльності зведені 
показники середньомісячної заробітної плати складені в таблиці 9.7.  

В Україні середня заробітна плата в лютому 2012 р. склала 
2,799 тис. грн, що на 2,8 % більше, порівняно з січнем. Порівняно з 
лютим 2011 року рівень середньої заробітної плати підвищився на 
19,7 %. Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де се-
редня зарплата склала 4148 грн/місяць. Таким чином, кияни майже 
вдвічі багатші за решту українців. 
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Рис. 9.6. Розподіл кількості працівників за розмірами  

заробітної плати, нарахованої за грудень 2012 р. (кумулятивно) 
 
Найнижчий рівень зафіксований в Тернопільській області, 

де середня зарплата склала1941 грн/місяць. 
Дослідні інститути, що займаються моніторингом со-

ціально-економічного становища в країні постійно відслідковують 
рейтинги середніх зарплат в Україні, де ТОП-10 середніх зарплат в 
Україні: Київ – 4148 грн; Севастополь – 2587 грн; Донецька обл. – 
3151 грн; Дніпропетровська обл. – 2860 грн; Луганська обл. – 2842 грн; 
Київська обл. – 2829 грн; Запорізька обл. – 2653 грн; Полтавська 
обл. – 2609 грн; Одеська обл. – 2553 грн; Миколаївська обл. – 2503 грн. 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нара-
хованої їм заробітної плати за грудень 2012 року та видами еко-
номічної діяльності зведений в таблицю 9.8. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати 
праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, до-
бування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво 
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коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників 
перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,3 рази. 

 
Таблиця 9.8 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами  
нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 

Вид 
діяльності 

Кількість 
працівників, 

яким 
оплачено 

50 %  
і більше 
робочого 
часу, 

встанов-
леного на 
грудень, 
тис. осіб 

З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата за грудень нарахована у межах, %: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Усього 9885,2 5,2 19,6 14,1 11,9 10,0 8,1 4,2 3,7 5,0 4,2 14,0 
Сільське 
господар-
ство, мис-
ливство  
та пов’язані 
з ними 
послуги 475,1 12,7 32,8 18,5 11,5 7,5 4,7 2,4 2,0 2,2 1,8 3,9 
Лісове гос-
подарство 
та пов’я-
зані з ним 
послуги 61,6 3,5 13,0 17,5 17,6 15,5 10,5 5,2 4,2 4,6 3,2 5,2 
Рибальство, 
рибництво  4,8 15,8 40,5 17,1 8,2 4,5 3,1 1,6 2,3 2,5 1,2 3,2 
Промис-
ловість 2530,8 3,5 12,7 10,9 11,5 10,9 9,1 4,3 4,0 6,4 5,4 21,3 
Будів-
ництво 262,5 7,3 27,1 15,3 11,2 8,4 6,0 3,0 2,9 3,7 3,4 11,7 
Торгівля; 
ремонт ав-
томобілів, 
побутових 
виробів  
і предметів 
особистого 
вжитку 928,9 6,9 40,4 17,0 8,6 5,5 4,2 2,0 1,7 2,3 2,2 9,2 
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Продовження таблиці 9.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Діяльність 
готелів та 
ресторанів 95,7 8,3 42,5 16,1 8,8 5,3 3,8 1,8 1,8 2,4 2,1 7,1 
Діяльність 
транспорту 
та зв’язку 873,4 4,8 13,8 10,8 10,5 10,4 9,7 5,7 5,6 7,0 6,1 15,6 
Фінансова 
діяльність 265,1 3,7 9,6 7,7 8,2 8,4 7,7 3,9 3,6 6,1 5,4 35,7 
Операції з 
нерухомим 
майном, 
оренда, 
інжиніринг 
та надання 
послуг під-
приємцям 654,6 4,6 25,1 13,1 10,9 8,6 6,3 3,1 2,7 4,0 3,6 18,0 
Державне 
управління 589,8 2,2 6,7 8,1 10,9 12,1 11,3 5,8 5,3 7,8 6,6 23,2 
Освіта 1609,3 5,6 20,2 15,4 12,8 11,4 9,2 5,2 4,3 5,1 3,9 6,9 
Охорона 
здоров’я 
та надання 
соціальної 
допомоги 1188,1 5,1 19,6 21,3 17,1 11,3 7,7 3,8 3,1 3,4 2,6 5,0 
Надання 
комуналь-
них та ін-
дивідуаль
них послуг; 
діяльність 
у сфері 
культури 
та спорту 345,5 7,1 20,3 15,0 12,7 10,6 8,5 4,1 3,5 4,3 3,5 10,4 

 
*Розроблено за даними Держкомстату. 
 
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у ри-

бальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та ви-
робів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та 
виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’я-
заних з ними послугах, готелях і ресторанах і не перевищував 68 % 
від середнього по економіці. 
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Таблиця 9.9 
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  

їм заробітної плати та видами промислової діяльності 

Вид 
діяльності 

Кількість 
працівників, 
яким опла-
чено 50 % 
і більше 
робочого 
часу, 

встанов-
леного  

на грудень, 
тис. осіб 

З них питома вага працівників, яким заробітна  
плата за грудень нарахована у межах, %: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Промис-
ловість 2530,8 3,5 12,7 10,9 11,5 10,9 9,1 4,3 4 6,4 5,4 21,3 
Добувна 
промис-
ловість:  402,6 1,1 3,6 5,3 8,3 9,3 7,8 4,2 4,2 8 8,3 39,9 
добування 
паливно-
енерге-
тичних  
корисних 
копалин  292,3 0,5 2,6 4,2 7,6 8,6 6,9 3,8 3,9 7,9 8,8 45,2 
з нього 
добування 
вугілля, 
лігніту  
і торфу 252,9 0,5 2,9 4,3 7,8 8,4 6,1 3,4 3,5 7,5 8,3 47,3 
добування 
корисних 
копалин 
крім па-
ливно-енер-
гетичних  110,3 2,7 6,2 8,2 10,1 11,2 10,3 5,1 4,9 8,3 7 26 
Переробна 
промис-
ловість 1643,4 5 17,4 13 12,1 10,6 8,8 4,2 3,7 5,6 4,4 15,2 
вироб-
ництво 
харчових 
продуктів, 
напоїв  
і тютюнових
виробів 341,7 5,6 23,1 13,7 12,7 10,4 7,9 3,8 3,2 4,2 3,4 12 
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Продовження таблиці 9.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

текстильне 
вироб-
ництво, 
одягу, хутра
та виробів 
з хутра  68,2 13 35,8 17,7 12,4 8,5 4,7 1,8 1,2 1,5 1 2,4 
вироб-
ництво 
шкіри, 
виробів  
зі шкіри 
та інших 
матеріалів 18,7 6,6 38,5 18,9 12,1 6,9 4,5 2,5 2,4 3,1 1,8 2,7 
обробка 
деревини 
та виробів 
з неї, крім 
меблів  30,3 8,8 38,3 14,2 11,8 8,1 4,9 2,8 1,6 2,4 1,8 5,3 
целюлозно-
паперове 
вироб-
ництво 63,7 4,6 25,6 15,7 10,7 8,6 6,6 3,2 2,5 3,9 3,9 14,7 
вироб-
ництво 
коксу, про-
дуктів 
нафто-
переробки 29,4 0,3 2,6 4,3 9,3 13,9 14,9 7,4 7,1 10,8 8,2 21,2 
хімічне ви-
робництво 96,4 2,4 10,7 10,2 11 11 10,5 4,8 4,4 7,1 5,4 22,5 
вироб-
ництво 
гумових  
і пласт-
масових 
виробів  47,3 8,8 31,7 16,5 9,6 6,8 5,4 2,8 2,7 3,8 3,1 8,8 
вироб-
ництво 
іншої неме-
талевої мі-
неральної 
продукції  82,9 7,3 18,7 15,6 12,3 11,1 8,2 3,6 3 4,7 4,2 11,3 
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Продовження таблиці 9.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

металур-
гійне ви-
робництво 
та готових 
металевих 
виробів  288,7 2,5 9 8,3 9,2 10,3 10,8 5,6 5,4 9,1 6,7 23,1 
вироб-
ництво ма-
шин і устат-
кування 219,1 4,3 12,7 13,1 12,9 11,2 9,1 4,4 4 5,9 4,9 17,5 
вироб-
ництво 
електрич-
ного, елект-
ронного та 
оптичного 
устатку-
вання  132 4,8 15,7 15,7 15,7 12,9 9,5 3,7 3,3 4,6 3,4 10,7 
вироб-
ництво 
транспорт-
них засо-
бів і устат-
кування 172,8 3,7 9,2 12,8 14,1 12,7 10,2 4,8 3,9 6,3 4,8 17,5 
інші галузі 
промис-
ловості  52,2 8,5 34,4 17 11,6 7,1 5,4 2,2 2 2,4 1,8 7,6 
вироб-
ництво та 
розподіл 
електро-
енергії, 
газу і води 484,8 0,7 3,7 8,3 12,4 12,9 11 5,1 4,6 7,7 6,3 27,3 

 
*Розроблено за даними Держкомстату. 
 
У таблиці 9.10 зведений розподіл кількості штатних пра-

цівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за грудень 
2012 року та регіонами. 

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за 
мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у п’яти з них за-
робітна плата перевищила середню по країні: у м. Київ – 4548 грн, 
Донецькій обл. – 3488 грн, Київській – 3127 грн, Дніпропетровській – 
3117 грн та Луганській – 3069 грн. Найнижчий рівень заробітної 
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плати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській 
та Чернівецькій областях і не перевищував 77 % від середнього по 
економіці. 

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2012 р. 
порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 114,7 %. 

 
Таблиця 9.10 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами  
нарахованої їм заробітної плати за грудень 2012 року та регіонами 

Регіон 

Кількість 
працівників, 

яким 
оплачено 

50 %  
і більше 
робочого 
часу, 

встанов-
леного на 
грудень, 
тис. осіб 

З них питома вага працівників, яким заробітна  
плата за грудень нарахована у межах, %: 

до
 1
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00
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50
00
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0 
гр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Україна 9885,2 5,2 19,6 14,1 11,9 10,0 8,1 4,2 3,7 5,0 4,2 14,0 
АР Крим 347,8 6,3 20,8 14,8 12,3 10,6 8,3 4,2 3,8 4,8 3,9 10,2 
Вінницька 289,3 7,9 22,0 15,6 13,3 10,5 8,2 3,9 3,4 4,4 3,6 7,2 
Волинська 182,2 6,9 22,5 16,3 14,0 10,6 8,3 4,0 3,0 4,0 3,1 7,3 
Дніпропет-
ровська 890,0 4,5 19,5 12,0 10,7 10,0 8,5 4,3 3,8 5,9 4,9 15,9 
Донецька 1070,8 3,6 13,7 13,2 11,7 10,8 9,0 4,6 4,1 6,1 4,8 18,4 
Житомир-
ська 232,9 5,6 22,0 15,2 13,4 11,2 8,6 4,8 4,0 4,5 3,4 7,3 
Закарпат-
ська 181,4 6,7 20,0 16,4 14,9 11,0 8,8 4,8 3,7 3,9 3,0 6,8 
Запорізька 408,9 5,5 20,2 14,2 11,9 10,1 8,2 3,7 3,3 5,0 4,2 13,7 
Івано-Фран-
ківська 207,2 6,8 21,7 15,6 13,4 11,1 8,5 4,3 3,5 4,2 3,1 7,8 
Київська 361,2 4,1 22,4 15,1 11,4 9,4 7,2 4,1 3,6 4,6 4,0 14,1 
Кірово-
градська 190,8 6,8 21,0 16,4 12,8 10,5 8,0 4,4 4,0 4,8 3,8 7,5 
Луганська 486,8 4,4 17,0 12,7 11,6 10,7 8,3 4,1 3,7 5,8 4,8 16,9 
Львівська 505,8 6,7 21,5 15,1 13,7 10,7 7,8 4,1 3,4 4,3 3,5 9,2 
Миколаїв-
ська 213,6 6,3 18,5 13,9 11,9 9,3 7,8 4,1 3,4 4,6 3,9 16,3 
Одеська 471,3 4,6 23,4 15,3 11,6 9,4 7,5 4,1 3,7 4,6 4,2 11,6 
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Продовження таблиці 9.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Полтавська 350,0 6,2 17,6 13,9 12,2 9,9 8,1 4,1 3,8 5,2 4,6 14,4 
Рівненська 196,8 7,5 19,9 13,5 12,9 11,6 8,9 4,2 3,4 4,2 3,3 10,6 
Сумська 235,3 7,9 20,5 15,7 12,8 10,9 8,3 4,1 3,3 4,3 3,3 8,9 
Терно-
пільська 164,6 6,9 23,9 17,3 14,0 10,3 7,7 4,3 3,3 3,5 3,0 5,8 
Харківська 621,1 5,2 21,4 14,2 12,0 10,1 8,3 3,9 3,6 5,2 4,2 11,9 
Херсонська 179,7 7,6 24,1 16,4 13,0 9,9 7,4 4,3 3,5 4,2 3,2 6,4 
Хмельницька 228,0 5,4 23,7 16,2 13,4 11,2 8,2 3,8 3,4 4,0 2,9 7,8 
Черкаська 243,9 5,3 22,3 16,7 14,0 10,9 8,2 4,2 3,5 4,0 3,2 7,7 
Чернівецька 123,7 8,5 19,8 17,2 14,0 11,0 8,2 3,7 2,8 3,8 3,1 7,9 
Чернігівська 202,0 8,1 23,4 18,0 13,1 10,0 7,5 3,4 2,7 3,9 2,8 7,1 
м. Київ 1224,3 2,4 17,8 10,7 8,7 7,6 7,0 4,1 4,0 5,6 5,4 26,7 
м. Севасто-
поль 75,8 5,4 18,1 12,2 12,8 11,1 9,3 4,5 3,5 4,9 4,4 13,8 

 
*Розроблено за даними Держкомстату. 
 

З таблиці 3.10 видно, що найнижчий рівень середньої зар-
плати відмічений в Тернопільській обл. – 1,996 тис. грн (+2,8 %; 
+19,4 %), Херсонській – 2,055 тис. грн (+1,9 %; +17,4 %), Волин-
ській – 2,075 тис. грн (+0,6 %; +19,4 %). 

Загалом зростання рівня середньої заробітної плати в лю-
тому проти січня 2012 року спостерігалося в 21 області, а також в 
Києві, Севастополі, відповідно зниження спостерігалося в трьох 
областях і АР Крим. 

Зокрема, в лютому 2012 року середня зарплата в АР Крим 
склала 2,304 тис. грн (–1,9 %; +15,9 %), у Вінницькій обл. – 
2,177 тис. грн (+1,6 %; +18,7 %), Житомирській – 2,117 тис. грн 
(+1 %; +14,9 %), Закарпатській, – 2,132 тис. грн (+2,7 %; +17,4 %), 
Запорізькій – 2,786 тис. грн (+5 %; +21,4 %), Івано-франківській – 
2,335 тис. грн (+2,1 %; +16,4 %), Кіровоградській – 2,194 тис. грн 
(+1,8 %; +18,1 %), Луганській – 2,826 тис. грн (–0,6 %; +117,1 %), 
Львівській – 2,351 тис. грн (+3,3 %; +17,5 %), Миколаївській – 
2,767 тис. грн (+10,5 %; +25,3 %), Одеській – 2,466 тис. грн (–3,4 %; 
+16,2 %), Полтавській – 2,603 тис. грн (–2,1 %; +14,7 %), Рівненській – 
2,554 тис. грн (+14,4 %; +33,1 %), Сумській – 2,27 тис. грн (+1,5 %; 
+17,4 %), Харківській – 2,535 тис. грн (+4,6 %; +17,4 %), Хмельниць-
кій – 2,276 тис. грн (+7,2 %; +25,9 %), Черкаській – 2,278 тис. грн 
(+2,3 %; +19,6 %), Чернівецькій – 2,08 тис. грн (+0,6 %; +19,9 %), 
Чернігівській– 2,052 тис. грн (+0,6 %; +18,2 %) та у м. Севастополі – 
2,649 тис. грн (+2,4 %; +17 %). Розмір фонду оплати праці в січні–
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лютому 2012 року склав 60,097 млрд грн, що на 19,8 % більше, ніж 
в січні–лютому 2011 р., пише УНІАН.  

Таким чином, проведені дослідження дають підстави зро-
бити висновки щодо впливу факторів становлення корпоративної 
культури в економічних системах залежно від загального соціально-
економічного стану в державі, виду діяльності, стану розвитку га-
лузі, розмірів систем та необхідності більш детального їх аналізу. 

Проблематика досліджень корпоративної культури – перс-
пективна, динамічно розвивається (з погляду теорії і управлінської 
практики), але надто строката і поки слабо інтегрована область 
дослідження; 

Корпоративна культура, виступаюча одним з основних чин-
ників, що визначають процес функціонування організації і пове-
дінку її членів, може розглядатися, з одного боку, як продукт функ-
ціонування організації, а з іншого, – як основа її формування. Кор-
поративна культура виконує в організації ті ж функції, що і куль-
тура в суспільстві в цілому, тобто пов’язана із сприйняттям і струк-
туризацією соціальної реальності і регуляцією поведінки; 

При вивченні корпоративної культури треба розглядати не 
стільки зовнішній її прояв – корпоративна поведінка, скільки при-
ховані базові, що лежать в його основі значення, уявлення, цін-
ності, особливості сприйняття працівниками навколишнього сере-
довища. Для вирішення цих завдань поки не розроблені достатньо 
адекватні засоби дослідження; 

Корпоративна культура робить сильний вплив на різні ас-
пекти функціонування організації. При цьому корпоративна куль-
тура може як “гальмувати” розвиток, так і стимулювати його. По-
зитивна або негативна роль корпоративної культури визначається 
не стільки характеристиками самої культури (її “силою” або “слаб-
кістю”), скільки ситуацією і цілями, в контексті яких вона вияв-
ляється, а саме в управлінні соціально-трудовими відносинами. 
Визначення того, який тип корпоративної культури є адекватнішим 
управлінській стратегії, що розробляється, або типу регуляції по-
ведінки – одна із складних і поки невирішених завдань. 

Особливо впливає корпоративна культура на вироблення кор-
поративної стратегії в управлінні соціально-трудовими відноси-
нами і на можливості її реалізації. 

В інноваційній практиці корпоративна культура найчастіше, 
і не без підстав, розглядається як консервативний елемент, що об-
межує можливості довільних радикальних змін. 
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Принадна перспектива безпосереднього ефективного управ-
ління і цілеспрямованого формування корпоративної, характерна 
для ранніх моделей корпоративної культури, стає все більш проб-
лематичною. 
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Додаток А 
 

Результати анкетного експрес-опитування 
 

Запитання Кількість балів 
1. На рівень мотивації високопродуктивної роботи у найбільшій мірі, 
на Ваш погляд, впливають: 
а) матеріальні фактори  
(заробітна плата, надбавки, доплати, премії тощо) 4010 
б) моральні фактори (грамоти, подяки тощо) 2860 
в) психологічні фактори (сприятливий психологічний  
клімат, взаємовідносини з колегами тощо) 2300 
г) організаційні фактори (умови праці, графік роботи,  
розширення сфери діяльності тощо) 3650 
2. Які мотиви у найбільшій мірі впливають на Ваше бажання  
ефективно працювати?
а) заробітна плата 4106 
б) можливість отримувати різні доплати 3560 
в) можливість отримувати надбавки 3804 
г) самостійність у роботі, кар’єрне зростання,  
просування по службі 2960 

д) участь у розподілі прибутку підприємства 1650 
е) самореалізація власних здібностей 1150 
є) творчість у роботі 875 
ж) престиж підприємства 438 
з) соціальна безпека 265 
і) комфортні умови роботи 1890 
3. Вам у роботі більше подобається: 
а) режим роботи 1648 
б) умови роботи 3465 
в) забезпеченість технікою та автоматизація праці 2870 
г) рівень заробітної плати 3860 
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Продовження додатка А 
Запитання Кількість балів 

4. Вам важливо те, що на роботі існують виплати на:
а) оздоровлення і часткову компенсацію путівок 3256 
б) страхування 1128 
в) обіди 3650 
г) проїзд на місце роботи і додому 2150 
д) кредитування житла 875 
е) абонемент до спортивних клубів за інтересами 723 
5. Яке місце в оплаті затрат і результатів та створенні ефективної 
мотивації займає: 
а) професійно-кваліфікаційний рівень персоналу 3680 
б) особистісні якості персоналу 2195 
в) складність робіт 1875 
г) продуктивність робіт 1920 
6. Якість роботи у першу чергу залежить від: 
а) кваліфікації та освіти працівника 4100 
б) стажу роботи 2420 
в) винахідництва і раціоналізаторства працівника 1680 
7. Які найважливіші особистісні якості працівника слід мотивувати: 
а) наполегливість 2690 
б) ініціативність 1360 
в) комунікабельність 685 
г) творчість 1374 
д) працездатність 4062 
е) компетентність 3381 
8. Ви вважаєте, що стимулювати в першу чергу треба за: 
а) змістовність роботи 3008 
б) відповідальність за виконані роботи 2021 
в) самостійність у виконанні робіт 2010 
г) інноваційність та творчість робіт 1820 
д) комплексність робіт 1211 
9. Результативність роботи Ви оцінюєте за: 
а) кількістю виконаних робіт 4020 
б) якістю виконаних робіт 2410 
в) своєчасністю виконаних робіт 1620 
10. Продуктивність роботи, на Вашу думку, вимірюється: 
а) загальною кількістю виконаних робіт 3650 
б) присутністю на роботі 1650 
в) кількістю якісно виконаних робіт 3960 
г) кількістю своєчасно виконаних робіт 4108 
д) загальною кількістю доручених робіт у процесі роботи 2850 
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Продовження додатка А 
Запитання Кількість балів 

11. Вас задовольняє те, що на роботі:
а) прекрасні відносини з керівництвом 1486 
б) присутня певна соціальна політика керівництва 1650 
в) добрі відносини зі співробітниками 2980 
г) гарні відносини з підлеглими 2760 
д) здійснюється визначення і схвалення результатів роботи 1965 
12. Вас приваблює у Вашій роботі те, що є:
а) впевненість у майбутньому 1870 
б) гарантована зайнятість 2760 
в) стабільність у розвитку підприємства 3980 
13. Вам подобається, що на роботі є можливість у:
а) контролі за станом процесу 1620 
б) досягненні успіху у роботі 2061 
в) просуванні по службі 2970 
г) прийнятті участі в управлінських рішеннях 1820 
д) спілкуванні в процесі роботи 1697 
14. Мотивація буде ефективною, якщо на підприємстві  
будуть спочатку використані наступні критерії підвищення  
результативності роботи підприємства для активізації персоналу: 
а) освоєна проектна потужність обладнання 4050 
б) зменшені простої устаткування,  
пов’язані з техобслуговуванням 3900 
в) оновлено і збільшено парк обладнання 3650 
г) запроваджені нові технології та обладнання 3450 
д) підвищена працездатність персоналу 3285 
е) ліквідовано травматизм 3120 
є) створені належні умови праці 2830 
ж) підвищено рівень охоплення робіт нормами і нормативами 2700 
з) усунено відхилення фактичного преміального фонду  
від нормативного 

2560 

і) зменшено кількість прогулів 2500 
к) зменшено плинність кадрів 2410 
л) підвищено рівень дисципліни 2300 
м) усунено відхилення фактичної чисельності працівників 
від нормативної 2150 
н) створено належні соціально-психологічні відносини 2010 
о) усунено об’єкти з нераціональною структурою 1940 
п) усунено місця з нераціонально встановленим обладнанням 1880 
р) підвищено рівень суміщення професій 1850 
с) підвищено рівень обслуговування робочих місць 1810 
т) підвищено рівень багатоверстатного обслуговування 1800 
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Продовження додатка А 
Запитання Кількість балів 

у) підвищено рівень екологічної відповідності продукції  
стандартам 1780 
ф) дотримано нормативи екогоємкості продукції 1750 
х) усунено місця з екологічно-небезпечними умовами 780 
ц) проведена реорганізація структури управління  
підприємством 

680 

ч) переглянуті функціональні обов’язки управлінців 650 
ш) проведена комп’ютеризація робочих місць фахівців 600 
щ) створено підрозділ, який централізовано  
обслуговуватиме робочі місця усіх цехів 560 
15. Чи достатній рівень Вашої заробітної плати?

так – 96      ні – 316 
16. Чи існуючий розмір заробітної плати стимулює персонал  
до ефективної роботи? 

так – 31    ні – 381 
17. Чи існує Ваша залежність від розміру заробітної плати? 

так – 375    ні –37 
18. Чи були на підприємстві затримки з виплатою заробітної плати? 

так – 286    ні – 126 
19. Чи проводиться на підприємстві індексація заробітної плати,  
у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати? 

так – 365    ні – 47 
20. Чи існує на підприємстві постійне скорочення чисельності  
працівників з ініціативи адміністрації? 

так – 298    ні – 114 
21. Чи існує на Вашому підприємстві система мотивації  
високопродуктивної діяльності персоналу? 

так – 116    ні – 296 
22. Чи проводять на підприємстві періодичні опитування з приводу  
підвищення мотивації результативності роботи персоналу? 

так – 85    ні – 327 
23. Чи ефективна, прийнята у Вашому колективі, система мотивації  
високопродуктивної роботи персоналу? 

так – 47    ні – 365 
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Додаток Б 
 

Розподіл відповідей респондентів на питання анкети 
 

Фактор Кількість балів % 
На рівень мотивації високопродуктивної роботи 
у найбільшій мірі, на Ваш погляд, впливають:
1. Матеріальні  
(заробітна плата, надбавки, доплати, премії тощо) 4010 31,28 
2. Моральні (грамоти, подяки тощо) 2860 22,31 
3. Психологічні (сприятливий психологічний 
клімат, взаємовідносини з колегами тощо) 2300 17,94 
4. Організаційні (умови праці, графік роботи, 
розширення сфери діяльності тощо) 3650 28,47 
Які мотиви у найбільшій мірі впливають 
на Ваше бажання ефективно працювати?
1. Заробітна плата 4106 19,84 
2. Можливість отримувати різні доплати 3560 17,19 
3. Можливість отримувати надбавки 3804 18,38 
4. Самостійність у роботі, кар’єрне зростання, 
просування по службі 2960 14,3 
5. Участь у розподілі прибутку підприємства 1650 7,97 
6. Самореалізація власних здібностей 1150 5,56 
7. Творчість у роботі 875 4,23 
8. Престиж підприємства 438 2,12 
9. Соціальна безпека 265 1,28 
10. Комфортні умови роботи 1890 9,13 
Вам у роботі більше подобається:
1. Режим роботи 1648 13,92 
2. Умови роботи 3465 29,26 
3. Забезпеченість технікою та автоматизація праці 2870 24,23 
4. Рівень зарплати 3860 32,59 
Вам важливо те, що на роботі існують виплати на:
1. Оздоровлення і часткову компенсацію путівок 3256 27,64 
2. Страхування  1128 9,57 
3. Обіди 3650 30,98 
4. Проїзд на місце роботи і додому 2150 18,25 
5. Кредитування житла 875 7,43 
6. Абонемент до спортивних клубів за інтересами 723 6,13 
Яке місце в оплаті затрат і результатів 
та створенні ефективної мотивації займає:
1. Професійно-кваліфікаційний рівень персоналу 3680 38,06 
2. Особистісні якості персоналу 2195 22,69 
3. Складність робіт 1875 19,39 
4. Продуктивність робіт 1920 19,86 



 
Додатки 

 

 496

Продовження додатка Б 
Фактор Кількість балів % 

Якість роботи у першу чергу залежить від: 
1. Кваліфікації та освіти працівника 4100 50 
2. Стажу роботи 2420 29,51 
3. Винахідництва і раціоналізаторства працівника 1680 20,49 
Які найважливіші особистісні якості працівника слід мотивувати? 
1. Наполегливість  2690 19,85 
2. Ініціативність  1360 10,04 
3. Комунікабельність  685 5,05 
4. Творчість  1374 10,14 
5. Працездатність  4062 29,97 
6. Компетентність  3381 24,95 
Ви вважаєте, що стимулювати в першу чергу треба за: 
1. Змістовність роботи 3008 29,86 
2. Відповідальність за виконані роботи 2021 20,07 
3. Самостійність у виконанні робіт 2010 19,95 
4. Інноваційність та творчість робіт 1820 18,07 
5. Комплексність робіт 1211 12,05 
Результативність роботи Ви оцінюєте за: 
1. Кількістю виконаних робіт 4020 49,94 
2. Якістю виконаних робіт 2410 29,94 
3. Своєчасністю виконаних робіт 1620 20,12 
Продуктивність роботи, на Вашу думку, вимірюється: 
1. Загальною кількістю виконаних робіт 3650 22,51 
2. Присутністю на роботі 1650 10,17 
3. Кількістю якісно виконаних робіт 3960 24,42 
4. Кількістю своєчасно виконаних робіт 4108 25,33 
5. Загальною кількістю доручених робіт  
у процесі роботи 

 
2850 17,57 

Вас задовольняє те, що на роботі: 
1. Прекрасні відносини з керівництвом 1486 13,71 
2. Присутня певна соціальна політика керівництва 1650 15,22 
3. Добрі відносини зі співробітниками 2980 27,49 
4. Гарні стосунки з підлеглими 2760 25,45 
5. Здійснюється визначення і схвалення результатів 
роботи 1965 18,13 

Вас приваблює у Вашій роботі те, що є: 
1. Впевненість у майбутньому 1870 21,72 
2. Гарантована зайнятість 2760 32,06 
3. Стабільність у розвитку підприємства 3980 46,22 
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Продовження додатка Б 
Фактор Кількість балів % 

Вам подобається, що на роботі є можливість у:
1. Контролі за станом процесу 1620 15,93 
2. Досягненні успіху у роботі 2061 20,27 
3. Просуванні по службі 2970 29,21 
4. Прийнятті участі в управлінських рішеннях 1820 17,9 
5. Спілкуванні в процесі роботи 1697 16,69 
Мотивація буде ефективною, якщо на підприємстві будуть 
спочатку використані наступні критерії підвищення  
результативності роботи підприємства для активізації персоналу: 
1. Освоєна проектна потужність обладнання 4050 7,11 
2. Зменшені простої устаткування, 
пов’язані з техобслуговуванням 3900 6,84 
3. Оновлено і збільшено парк обладнання 3650 6,4 
4. Запроваджені нові технології та обладнання 3450 6,05 
5. Підвищена працездатність персоналу 3285 5,76 
6. Ліквідовано травматизм 3120 5,47 
7. Створені належні умови праці 2830 4,97 
8. Підвищено рівень охоплення робіт нормами 
і нормативами 2700 4,74 
9. Усунено відхилення фактичного 
преміального фонду від нормативного 2560

 
4,49 

10. Зменшено кількість прогулів 2500 4,39 
11. Зменшено плинність кадрів 2410 4,23 
12. Підвищено рівень дисципліни 2300 4,04 
13. Усунено відхилення фактичної чисельності 
працівників від нормативної 2150 3,77 
14. Створено належні соціально-психологічні відносини 2010 3,53 
15. Усунено об’єкти з нераціональною структурою 1940 3,4 
16. Усунено місця з нераціонально встановленим 
обладнанням 1880 3,29 
17. Підвищено рівень суміщення професій 1850 3,25 
18. Підвищено рівень обслуговування робочих місць 1810 3,18 
19. Підвищено рівень багатоверстатного обслуговування 1800 3,16 
20. Підвищено рівень екологічної відповідності 
продукції стандартам 1780 3,12 
21. Дотримано нормативи екогоємкості продукції 1750 3,08 
22. Усунено місця з екологічно-небезпечними умовами 780 1,37 
23. Проведена реорганізація структури управління 
підприємством 680 1,19 
24. Переглянуті функціональні обов’язки управлінців 650 1,14 
25. Проведена комп’ютеризація робочих місць фахівців 600 1,05 
26. Створено підрозділ, який централізовано 
обслуговуватиме робочі місця усіх цехів 560 0,98 
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Додаток В 
 

Визначення та характеристика рівнів ознак складності робіт 
 

Характер роботи Характеристика ступеня (рівня) складності робіт: 
перший другий третій 

1 2 3 4

Зм
іс
то
вн
іс
ть

  

Інформаційно-
технічні 

Рутинні, часто 
повторювальні Облікові 

Інженерні, 
економічні, 
розрахункові 

Конструктивно-
аналітичні 

З проектування 
рішень 

Комерційні, 
фінансові 

З технічного 
забезпечення 
виробництва 

Організаційно-
адміністративні 

З оперативного 
планування 

Зі складання 
виробничих 
програм

З кадрового 
обслуговуючого 
виробництва 

К
ом

пл
ек
сн
іс
ть

 

Елементарні, 
часто 

повторювальні 

Прості, стерео-
типні, вузько-
спеціалізовані

Прості, 
різнобічні 

З обробки 
елементарної 
інформації 

На рівні 
окремого 
підрозділу 

На рівні техніків, 
інспекторів 

Інженерного 
спрямування 

Різнобічні 
у межах 
підрозділу 

Комплексні, 
різнобічні 

Пов’язані
з різнобічністю 
і погодженням 

з іншими 
підрозділами

У межах певної 
функції 
головних 
фахівців 

З вирішенням 
всього кола 
завдань 

підприємства 

С
ам
ос
ті
йн
іс
ть

 в
ик
он
ан
ня

 Що виконуються 
під безпосереднім 
керівництвом 

За детально 
розписаною 
програмою

З вузького кола 
певної функції 

Роботи на основі 
методичних 
рекомендацій 

Роботи,  
що виконуються 
під оперативним  
і загальним 
керівництвом 

Роботи 
керівників 
дільниць 

У межах одного 
підрозділу 
за різними 
напрямами 

У межах однієї 
функції 

Що виконуються 
самостійно 

За різними 
функціями 
управління

Комплексні, 
координуючі 

З контролем  
усіх функцій 
управління 

В
ід
по
ві
да
ль
ні
ст
ь Пов’язані 

з матеріальною 
відповідальністю 

З прийому
і передачі 

матеріальних 
цінностей

Пов’язані
з можливістю 
матеріальних 

збитків

Пов’язані зі збе-
реженням, пере-
дачею грошових 

цінностей 

Пов’язані 
з моральною 

відповідальністю 
З підвищеною 
небезпекою 

З підвищеною 
небезпекою 

діяльності окремих
підрозділів

З підвищеною 
небезпекою 
декількох 
підрозділів 
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Продовження додатка В 
1 2 3 4 1 

В
ід
по
ві

-
да
ль
ні
ст
ь Пов’язані з 

адміністративно-
організаційною 
відповідальністю 

Пов’язані  
з постановкою 
нових завдань 
підрозділу 

Пов’язані  
з постановкою 
завдань декільком
підрозділам 

Пов’язані  
з постановкою 
завдань на рівні 
підприємства 

Ін
но
ва
ці
йн
іс
ть

  

Пов’язані з 
удосконаленням 
конструкцій, 

складу, технології 
виготовлення 
продукції 

З удосконалення 
окремих видів 
продукції 

З удосконалення 
серійних виробів

З удосконалення 
продукції 
у масовому 
виробництві 

Пов’язані  
зі створенням 
дослідних 

зразків нової 
продукції 

Зі створення 
дослідних зразків 
в одиничному 
виробництві 

Зі створення 
дослідних  

зразків продукції 
серійного 

виробництва 

Зі створення 
дослідних  

зразків продукції 
масового 

виробництва 
Пов’язані 

з діяльністю 
у науково-
дослідних 

лабораторіях 
підприємств 

З дослідження 
окремих функцій 

товарів 

З дослідження 
конструкційно-
матеріального 
складу виробів 

З дослідження 
технологій 

виготовлення 
виробів 
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Додаток Г 
 

Визначення ознаки та характеристики  
рівнів особистісних якостей персоналу 

 
Характеристика рівня особистісної якості 

І ІІ ІІІ 
1. Наполегливість 

Недостатня 
наполегливість  

у освоєнні нового, 
прогресивного 

Здатність вийти 
зі скрутного становища

Здатність 
будь-яку роботу довести  
до логічного завершення 

2. Ініціативність
Недостатня  

зацікавленість  
у впровадженні  
нових прийомів 

Активність, 
підприємливість 

у роботі з впровадження 
нових ідей 

Здатність швидко 
вирішувати питання, 
з інтересом сприйняття 

нового 
3. Комунікабельність

Нездатність постійно 
підтримувати контакти 

Здатність підтримувати 
контакти з колегами 

Здатність  
не тільки контактувати, 

але й допомагати  
і співробітникам 

4. Творчість
Освоєність нових 
питань з неохотою 

Швидке освоєння  
нових питань і методів

Використання освоєних 
методів у роботі 

5. Компетентність
Недостатність досвіду 
роботи, особливо  
у спецпитаннях 

Добра обізнаність  
із спецпитаннями, 

досвідченість у роботі 

Наявність великого 
досвіду роботи, здатність 

розумітися  
у суміжних галузях 

6. Працездатність

Нераціональність 
використання  
робочого часу 

Здатність раціонально 
організувати трудовий 

процес, незначна 
втомлюваність  

протягом робочого часу

Чіткість режиму роботи, 
відповідальність, висока 

працездатність 
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Додаток Д 
 

Складові елементи полікритеріальних показників 
 

Коефіцієнт Визначення Умовне позначення 
Виробничо-технологічні критерії 

Досягнення проектної 
виробничої потужності 
технологічного 
обладнання впК  норм

факт
вп П

П
К =  

фактП  – потужність фактична, 

шт./рік; 
нормП  – потужність нормативна, 

шт./рік 
Зменшення простоїв 
устаткування у зв’язку 
з техобслуговуванням 

пpК  ФРЧ
ВЧ

К пу
пу =  

пуВЧ  – втрати часу у зв’язку  

з техобслуговуванням, год.; 
ФРЧ  – фонд робочого часу, год. 

Збільшення кількості 
робочого обладнання 

роК  
норм

факт
ро RN

RN
К =  

фактRN  – фактична кількість 

робочого обладнання, шт.; 
нормRN  – нормативна кількість 

робочого обладнання шт.  
Впровадження нової 
техніки, нової 
технології .нтехК  техн

нов
тех К

К
К =  

новК – кількість нової техніки, шт.; 

технК  – кількість новітніх 
технологій, од. 

Соціально-трудові критерії 
Недовикористання 
працездатності 
персоналу працК      

100

фект

пр норм
ПрацК
Прац

Прац Втом

=

= −

фактПрац  – працездатність  
фактична, %; 

нормПрац  – працездатність  
нормативна, %; 
Втом  – втомлюваність  
працівників, % 

Підвищення рівня 
умов праці 

..пруК  
норм
м

факт
м

пру Ч
ЧК =..

факт
мЧ  – фактична кількість 

робочих місць, од.; 
норм
мЧ  – кількість робочих місць  

з нормальними умовами праці, од. 
Зменшення 
виробничого 
травматизму травмК  

 
тр

лт

ФРЧ ВРЧ
К

ФРЧ
−

=

трВРЧ  – втрати робочого часу  

у зв’язку з виробничим 
травматизмом, год.; 
ФРЧ  – фонд робочого часу, год. 

Зменшення втрат 
робочого часу із-за 
плинності кадрів плК  

плн
пл
ФРЧ ВРЧК

ФРЧ
−

=
плнВРЧ  – втрати робочого часу  

у зв’язку з плинністю кадрів, год. 
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Продовження додатка Д 
Коефіцієнт Визначення Умовне позначення 

Зменшення втрат 
пов’язаних  
з прогулами прК  ФРЧ

ВРЧФРЧ
К пр
пр

−
=

прВРЧ  – втрати робочого часу  
у зв’язку з прогулами, год. 

Зменшення втрат,  
пов’язаних  
з порушенням трудової 
дисципліни дисцК  

ФРЧ
ВРЧФРЧ

К дисц
д

−
=

дисцВРЧ  – втрати робочого часу  
у зв’язку з порушенням  
трудової дисципліни, год. 

Фінансово-економічні критерії
Усунення відхилень 
фактичного  
преміального фонду 
від нормативного пфК  

норм

факт

пф ФП
ФПК =

фактФП  – фактичний преміаль-
ний фонд, грн; 

нормФП  – нормативний 
преміальний фонд, грн 

Підвищення рівня 
охоплення робіт 
нормами  
і нормативами нК  норматN

NК
факт

ор =  

фактN  – фактична кількість 
робіт охоплена нормуванням, шт.; 

нормN  – нормативна кількість 
робочих, яка могла бути  
охоплена нормуванням, шт. 

Усунення відхилень 
фактичної чисельності 
працюючих  
від нормативної чпК  

нормат
пр

факт
пр

чп
Ч

Ч
К =  

факт
прЧ  – фактична чисельність 

працюючих, осіб; 
нормат
прЧ  – нормативна 

чисельність працюючих, осіб 
Організаційно-корпоративні критерії

Підвищення рівня 
соціально-психологічних 
відносин у колективі спвК  ФРЧ

В
К конф

сп =
конфВ  – втрати робочого часу  

у зв’язку з конфліктами, год. 
Усунення об’єктів  
з нераціональною 
структурою нсК  

∑
= факт

норм
о

нс N
NК  

норм
оN  – нормативна кількість 

об’єктів з нераціональною 
структурою, шт.;  

фактN  – фактична кількість 
об’єктів з нераціональною  
структурою, шт.

Усунення місць з нера-
ціонально встановле-
ним обладнанням нвоК  ФРЧ

ВРЧК н
нво =  нВРЧ  – втрати робочого часу  

у зв’язку з нераціонально 
встановленим обладнанням, год. 

Підвищення рівня 
суміщення професій 

спК  сп
сп

пр

ЧК
Ч

=
∑

 

спЧ  – чисельність працівників, 
які працюють за суміщення  
професій, осіб; 

прЧ∑  – загальна чисельність 
працюючих, осіб
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Продовження додатка Д 
Коефіцієнт Визначення Умовне позначення 

Підвищення рівня 
багатоверстатного 
обслуговування боК  

РМ

рм
бо

бо N
NК =

рм
боN  – кількість робочих місць  

з багатоверстатним  
обслуговуванням, шт. 

PMN  – загальна кількість 
робочих місць верстатників, шт. 

Підвищення рівня 
обслуговування 
робочих місць ормК  ФРЧ

ВРЧК но
об =

ноВРЧ  – втрати робочого часу  
у зв’язку нераціональним 
обслуговуванням, осіб 

Економіко-екологічні критерії 
Підвищення рівня  
екологічної 
відповідності 
стандартам евК  

заг

станд

ев Q
QK =  

стандQ  – обсяги продукції,  
яка відповідає стандартам, грн; 

загQ  – загальний обсяг 
продукції, грн  

Дотримання норма-
тивів екологоємкості 
продукції еєК  

факт
небек

екогоєм

еє N
NК =

безпеколN .  – кількість екологічно 
небезпечної продукції, шт.; 

факт
небезпеколN .  – кількість фактично 

екологічно небезпечної  
продукції, шт.  

Усунення місць  
з екологічно-
небезпечними 
умовами енК  рм

рм
ен N

N
К

∑
=

рм
енN  – кількість екологічно 

небезпечних робочих місць, од.; 
рмN∑  – загальна кількість 

робочих місць, од. 
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Додаток Е 
 

Елементи механізму мотивації підвищення якості, 
результативності та активізації роботи персоналу 
 
Показники професійно-кваліфікаційного рівня персоналу Пki: 
Ко – рівень освіти;  
Кс – рівень стажу; 

Кв – рівень винахідництва. 
 
Особистісні якості персоналу Oяі: 
Кн – рівень наполегливості; 
Кі – рівень ініціативності; 
Кк – рівень комунікабельності;  
Кт – рівень творчості;  
Ккомп – рівень компетентності; 
Кп – рівень працездатності. 
 
Складність робіт Ср: 
Кзр. – рівень змістовності;  
Кср. – рівень самостійності;  
Кср – рівень відповідальності; 
Кір. – рівень інноваційності; 
Ккр. – рівень комплексності.  
 
Продуктивність робіт Рр: 
Кзкр – рівень загальної кількості виконаних робіт; 
Ккяр – рівень кількості якісно виконаних робіт; 
Ккср – рівень кількості своєчасно виконаних робіт. 
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Додаток Ж 
 

Методичний інструментарій моніторингу  
економічної безпеки машинобудівного підприємства 

 

Показник Розрахункова формула Умовне позначення 
Показники фінансової безпеки підприємства

1. Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності  ПЗ

ПФІГКК ліквабс
+

=..  
ГК – грошові кошти, тис. грн; 
ПФІ – поточні фінансові 
інвестиції, тис. грн; 
ПЗ – поточні зобов’язання, 
тис. грн 

2. Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності  

ПЗ
ДЗПФІГКК ліквшв

++
+..

 

ГК – грошові кошти, тис. грн; 
ПФІ – поточні фінансові 
інвестиції, тис. грн; 
ДЗ – дебіторська заборгованість, 
тис. грн; 
ПЗ – поточні зобов’язання, 
тис. грн 

3. Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності  ПЗ

ОАК ліквз =..  
ОА – оборотні активи, тис. грн; 
ПЗ – поточні зобов’язання, 
тис. грн

4. Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності  А

ВКК нф =..  
ВК – власний капітал, тис. грн; 
А – актив (валюта) балансу, 
тис. грн

5. Коефіцієнт 
фінансового 
ризику ВК

ЗЗК рф =..  
ЗЗ – залучені засоби, тис. грн; 
ВК – власний капітал, тис. грн 

6. Коефіцієнт 
оборотності 
оборотних активів ОА

ВК аобо =...  
В – виторг без ПДВ 
(чистий дохід), тис. грн; 
ОА – оборотні активи, тис. грн 

7. Коефіцієнт 
оборотності 
необоротних 
активів 

НА
ВК аобно =....  

В – виторг без ПДВ 
(чистий дохід), тис. грн; 
НА – необоротні активи,  
тис. грн

8. Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

д

ч
одз

З

ДК

2
1=  Дч – чистий дохід, тис. грн; 

Зд – загальна сума 
дебіторської заборгованості, 
тис. грн

9. Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

к

ч
окз

З

ДК

2
1=  

Дч – чистий дохід, тис. грн; 
Зк – загальна сума кредиторської 
заборгованості, тис. грн 

10. Рентабельність 
продажів  100 %пр

ВПR
Дч

= ⋅  ВП – валовий прибуток, тис. грн;
Дч – чистий дохід, тис. грн 
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Продовження додатка Ж 
Показник Розрахункова формула Умовне позначення 

Показники технологічної безпеки
11. Фондовіддача 
основних засобів 

рс
від ОЗ

ВФ
.

. =  
В – виторг без ПДВ 
(чистий дохід), тис. грн; 
ОЗс.р. – середньорічна вартість 
основних засобів 
підприємства, тис. грн

12. Фондо-
озброєність праці 

..

.
.

сс

рс
озб Ч

ОЗ
Ф =  

ОЗс.р. – середньорічна вартість 
основних засобів 
підприємства, тис. грн; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність робітників, осіб 

13. Коефіцієнт 
вибуття основних 
засобів ..

.
рп

виб
виб ОЗ

ОЗК =  ОЗвиб. – вартість вибулих  
у звітному періоді  
основних засобів, тис. грн; 
ОЗп.р. – вартість основних 
засобів на початок  
звітного періоду, тис. грн 

14. Коефіцієнт 
оновлення 
основного 
капіталу 

..

.

рк

увед
он ОЗ

ОЗ
К =  

ОЗувед. – вартість придбаних  
у звітному періоді  
основних засобів, тис. грн; 
ОЗп.р. – вартість  
основних засобів на кінець  
звітного періоду, тис. грн 

15. Коефіцієнт 
зношення 
основних засобів 

.
.

.

100 %зн
знош

пр

В
К

ОЗ
= ⋅  Взн. – вартість зношеності 

основних засобів  
за відповідний період, тис. грн; 
ОЗп.р. – вартість основних 
засобів на початок  
звітного періоду, тис. грн 

16. Коефіцієнт 
браку . 100 %б

бр
ВК
СРП

= ⋅  
ВБ – вартість браку 
за собівартістю реалізованої 
продукції, тис. грн; 
СРП – собівартість 
реалізованої продукції, тис. грн 

17. Коефіцієнт 
інноваційних 
витрат .

.
..

вал

ін
він В

ВК =  
Він. – інноваційні витрати 
підприємства, тис. грн; 
Ввал – валові витрати 
підприємства, тис. грн 

Показники кадрової безпеки підприємства
18. Коефіцієнт 
укомплекто-
ваності кадрами .

.
.

шт

ф
ук Ч

Ч
К =  

Чшт – чисельність працівників 
за штатним розписом, осіб; 
Чф – фактична чисельність 
працівників, осіб 
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Продовження додатка Ж 
Показник Розрахункова формула Умовне позначення 

19. Коефіцієнт 
плинності кадрів 

..

.
.

сс

зв
плин Ч

ЧК =  Чзв – кількість звільнених  
з усіх причин працівників, осіб; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 

20. Коефіцієнт 
вікової структури 
персоналу сс

вік Ч
ЧК

.
. =  

Ч′ – чисельність працівників 
до 30 років, осіб; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 

21. Продуктив-
ність праці 

..

.

сс

п
Ч
ПП =  Пп – обсяг промислової 

продукції, тис. грн; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 

22. Коефіцієнт 
трудової 
дисципліни ф

нф
д Т

ТТ
К

−
=  Тн – неявки на роботу без 

поважних причин, людино-днів; 
Тф – фактично відпрацьований 
фонд робочого часу,  
людино-днів 

23. Коефіцієнт 
мотивації 
зарплати .

..
рин

ф
зм З

З
К =  

Зф – фактична середня 
зарплата по підприємству, грн;
Зрин. – середньогалузева, 
середньоринкова зарплата, грн 

24. Коефіцієнт 
соціальної 
захищеності ..

..
сс

сп
зс Ч

В
К =  

Вс.п – вартість наданих 
соціальних послуг, грн; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 

25. Коефіцієнт 
освітнього рівня 

..

..
..

сс

ов
ро Ч

ЧК =  
Чв.о. – чисельність працівників 
з вищою освітою, осіб; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 

26. Коефіцієнт 
інтелектуального 
рівня робітників ..

...
..

сс

квр
рінт Ч

Ч
К =  

Чр.в.к – чисельність високо-
кваліфікованих працівників, осіб; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 

27. Продуктив-
ність інформації 

ін

п
ін В

П
П =  

Пп – обсяг промислової 
продукції, тис. грн; 
Він – витрати на придбання 
інформаційних ресурсів, тис. грн 

28. Коефіцієнт 
інформаційної 
озброєності ..

.
.

сс

ін
озбін Ч

ВК =  
Він – витрати на придбання 
інформаційних ресурсів, тис. грн; 
Чс.с. – середньооблікова 
чисельність працівників, осіб 
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Продовження додатка Ж 
Показник Розрахункова формула Умовне позначення, тис. грн 

29. Коефіцієнт 
захищеності 
інформації 

.
. .

.

100 %з ін
з ін

п ін

ВК
В

= ⋅  
Вз.ін. – витрати підприємства  
на захист інформаційних 
ресурсів, тис. грн; 
Вп.ін – витрати на придбання 
інформаційних ресурсів, тис. грн 

30. Коефіцієнт 
платіжної 
дисципліни оп

оп
дпл П

ШСПК −
=.  Поп – прибуток від операційної 

діяльності, тис. грн; 
ШС – збитки від штрафних 
санкцій тис. грн

31. Коефіцієнт 
якості юридичних 
послуг .

.
...

заг

виг
пюря С

СК =  
Свиг. – судові справи, виграні  
в суді, од.; 
Сзаг. – загальна кількість судових 
позовів підприємства, од. 

32. Коефіцієнт 
юридичного 
менеджменту .

.
..

нар

опл
мюр П

ПК =  
Попл. – дохід від відшкодованих 
штрафних санкцій, тис. грн; 
Пнар. – дохід від нарахованих 
штрафних санкцій 
підприємству, тис. грн

33. Коефіцієнт 
безпечності 
продукції п

сп
пб П

ПК ..
.. =  

Пп.с. – вартість сертифікованої 
продукції, тис. грн; 
Пп – обсяг промислової 
продукції, тис. грн

34. Коефіцієнт 
раціонального 
використання 
відходів

.

..
...

від

взв
ввр В

ВК =  
Взв.в – вартість зворотних 
відходів за цінами повноцінної 
сировини, тис. грн; 
Ввід. – вартість відходів, грн 

35. Коефіцієнт 
забруднення 
середовища .

..
.

вал

збек
з В

ВК =  
Век.зб. – вартість екологічних 
зборів, тис. грн; 
Ввал. – валові витрати 
підприємства, тис. грн

36. Коефіцієнт 
транспортної 
безпеки .

...
..

вал

тцв
бт В

В
К =  

Вв.ц.т. – вартість  
викрадених цінностей при 
транспортуванні, тис. грн; 
Ввал. – валові витрати 
підприємства, тис. грн

37. Коефіцієнт 
захищеності майна 
та персоналу 
підприємства 

.
.

.

100 %ох
зах

ч

ВК
П

= ⋅  Вох. – витрати на охорону 
бізнесу, тис. грн; 
Пч. – чистий прибуток  
підприємства, тис. грн

38. Коефіцієнт 
ринкової віддачі 
активів А

ВК вр =..  
В – виторг без ПДВ  
(чистий дохід), тис. грн; 
А – активи підприємства, тис. грн 
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Продовження додатка Ж 
Показник Розрахункова формула Умовне позначення 

39. Коефіцієнт 
ефективності 
реклами ВП

В
К рекл

вф
.

.. =
 

Врекл. – витрати на рекламу, тис. грн;
ВП – валовий прибуток, тис. грн; 
∆Преал. – збільшення прибутку 
від реалізації, тис. грн 

40. Конкуренто-
спроможність 
товару (виробу) .

.
.

етал

вир
вир Ц

Ц
К =  

Цвир. – ціна виробу 
підприємства, грн; 
Цетал. – ціна еталонного 
виробу, грн 

41. Частка фірми 
на ринку ОП

ВК рч =..  
В – виторг без ПДВ  
(чистий дохід), тис. грн; 
ОПгал – обсяг продажу галузі, 
тис. грн 

42. Рентабельність 
реалізації 100 %реалізації

ВПR
В

⋅  
ВП – валовий прибуток; 
В – виторг без ПДВ  
(чистий дохід), тис. грн 

43. Ритмічність 
збуту 

пл

фпл

ОП
ОПОП

Д
−

−=1  
ОПпл – плановий обсяг продажу 
за і-й період (декада, місяць, 
квартал), тис. грн; 
ОПф – фактичний обсяг продажу 
за той самий період, тис. грн 

44. Співвідно-
шення витрат  
на маркетингові 
дослідження  
і загальний обсяг 
реалізації 

реаліз

марк

О
В

С =  
Вмарк – витрати на маркетингові 
дослідження, тис. грн; 
Ореаліз – загальний обсяг 
реалізації продукції, тис. грн 

45. Коефіцієнт 
виконання 
договорів закл

надійшло
вд v

vК =.  v  – обсяг сировини, матеріалів, 
що надійшов від постачальників, 
тис. грн; 
v – загальний обсяг укладених 
договорів, тис. грн 

46. Коефіцієнт 
забезпеченості 
матеріалами 

потр

наявн
змат v

vК =.  
νнаявн – обсяг наявних матеріалів, 
од.; 
νпотр – потреба матеріалів, од. 

47. Матеріало-
місткість В

ММ в
м =

 

Мв – матеріальні витрати, тис. грн;
В – виторг без ПДВ  
(чистий дохід), тис. грн 

48. Енерго-
місткість В

ЕЕ в
м =

 

Ев – витрати енергії, тис. грн; 
В – виторг без ПДВ  
(чистий дохід), тис. грн 



 
Додатки 

 

 510

Продовження додатка Ж 
Показник Розрахункова формула Умовне позначення 

49. Коефіцієнт 
ритмічності 
поставок 

1 ;

( 1)

ритм
нвр

і
нвр

К
К

а vК
v

=

− ⋅
=

∑
 

Кнер – коефіцієнт неритмічності; 
аі – частка виконання поставок 
за аналізований період, %; 
v – план поставок  
за аналізований період, од. 

50. Коефіцієнт 
корисного 
використання 
матеріалів 

в

вв
мвк М

ВМК −
=...

 

Мв – матеріальні витрати,  
тис. грн; 
Вв – вартість відходів  
за цінами повноцінної 
сировини, тис. грн 

51. Співвідно-
шення витрат  
на маркетингові 
дослідження  
і загальний обсяг 
реалізації на зару-
біжних ринках 

марк

рзаруб

В
C

О
=  

Вмарк – витрати на маркетингові 
дослідження на міжнародному 
ринку, тис. грн; 
Орзаруб – загальний обсяг 
реалізації продукції  
на зарубіжних ринках, тис. грн 

52. Міжнародна 
конкурентоспро-
можність виробу етал

вир
вир Ц

Ц
МК .

. =  
Цвир. – ціна виробу підприємства, 
грн; 
Цетал. – ціна еталонного виробу 
на міжнародному ринку, грн 

53. Частка фірми 
на міжнародному 
ринку .

..
гал

рч ОП
ВКм =  

В – чистий дохід, тис. грн; 
ОПгал – обсяг продажу  
у міжнародній галузі, тис. грн 

54. Ритмічність 
збуту  
на міжнародних 
ринках 

м

м

пл

фмпл

ОП
ОПОП

Д
−

−=1
ОПпл м – плановий обсяг продажу 
за і-й період (декада, місяць, 
квартал), на міжнародному 
ринку тис. грн; 
ОПф м – фактичний обсяг 
продажу за той самий період, 
на міжнародному ринку, тис. грн 

55. Коефіцієнт 
захищеності 
інформації  
на міжнародному 
рівні 

. .
. .

. 100 %
з ін

з ін
п ін

В
К

В
=

⋅  

Вз.ін. – витрати підприємства 
на захист інформаційних 
ресурсів, тис. грн; 
Вп.ін – витрати на придбання 
інформаційних ресурсів, тис. грн 
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Додаток И 
 

Матриця управління за структурними елементами  
економічною безпекою машинобудівного підприємства 

 

Показник 
Порогове 
значення 
показника 

Вага 
показника 

Центр 
відповідальності 

1 2 3 4
Показник фінансової безпеки

1. Коефіцієнт  
абсолютної ліквідності  

≥ 0,2–0,3 0,11 Економічний  
і фінансовий відділи 

2. Коефіцієнт  
швидкої ліквідності  

≥ 0,7–1,0 0,12 Те саме 

3. Коефіцієнт  
загальної ліквідності  

≥ 2 0,12 –“– 

4. Коефіцієнт фінансової 
незалежності  

≥ 0,5 0,12 –“– 

5. Коефіцієнт 
фінансового ризику  

≤ 1 0,08 –“– 

6. Коефіцієнт оборотності
оборотних активів  

До зростання 0,08 –“– 

7. Коефіцієнт оборотності 
необоротних активів  

Те саме 0,08 –“– 

8. Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

–“– 0,10 –“– 

9. Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

–“– 0,01 –“– 

10. Рентабельність 
продажів  

≥ 0 0,09 –“– 

Показники технологічної безпеки
11. Фондовіддача 
основних засобів  

До зростання 0,19 Технологічний відділ 

12. Фондоозброєність 
праці  

Те саме 0,20 Те саме 

13. Коефіцієнт вибуття 
основних засобів  

–“– 0,10 –“– 

14. Коефіцієнт оновлення 
основного капіталу  

–“– 0,11 –“–

15. Коефіцієнт зношення 
основних засобів  

До 35 % 0,09 –“–
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Продовження додатка И 
1 2 3 4

16. Коефіцієнт браку  1–3 % 0,10 Технологічний відділ 
17. Коефіцієнт 
інноваційних витрат 

До зростання 0,12 Те саме 

18. Штрафи за 
недоброякісну продукцію

Відсутні 0,09 –“– 

Показники кадрової безпеки підприємства
19. Коефіцієнт укомплек-
тованості кадрами  

1 0,14 Відділ кадрів 

20. Коефіцієнт 
плинності кадрів  

До 
зменшення

0,10 Те саме 

21. Коефіцієнт вікової 
структури персоналу  

До зростання 0,07 –“– 

22. Продуктивність праці До зростання 0,18 –“–
23. Коефіцієнт  
трудової дисципліни  

1 0,15 –“– 

24. Коефіцієнт 
мотивації зарплати  

1 0,10 –“–

25. Коефіцієнт  
соціальної захищеності  

До зростання 0,08 –“–

26. Коефіцієнт 
освітнього рівня  

Те саме 0,09 –“–

27. Коефіцієнт інтелек-
туального рівня робітників 

–“– 0,09 –“–

Показники інформаційної безпеки
28. Продуктивність 
інформації 

До зростання 0,25 Інформаційно-
аналітична  
та служба охорони 

29. Коефіцієнт 
інформаційної озброєності 

До зростання 0,40 Те саме 

30. Коефіцієнт 
захищеності інформації  

≤ 20 % 0,35 –“– 

Показники правової безпеки
31. Коефіцієнт  
пла-тіжної дисципліни  

1 0,40 Юридично-
патентний відділ 

32. Коефіцієнт якості 
юридичних послуг  

1 0,35 Те саме 

33. Коефіцієнт  
юридичного менеджменту

1 0,25 –“– 

Показники екологічної безпеки
34. Коефіцієнт  
безпечності продукції  

1 0,25 Служба екологічної 
безпеки, техноло-
гічний відділ
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Продовження додатка И 
1 2 3 4 

35. Коефіцієнт  
раціонального  
використання відходів  

1 0,15 Служба екологічної 
безпеки, техноло-
гічний відділ 

36. Штрафи за порушення 
природоохоронного 
законодавства 

Відсутні 0,35 Те саме 

37. Коефіцієнт 
забруднення 
середовища  

До зменшення 0,25 –“– 

Показники захисної безпеки
38. Коефіцієнт 
транспортної безпеки  

0 0,20 Служба охорони 

39. Рівень технічного 
захисту 

Середній, 
високий 

0,35 Те саме 

40. Коефіцієнт 
захищеності майна та 
персоналу підприємства 

15–20 % 0,45 –“– 

Показники ринкової безпеки
41. Коефіцієнт рин-
кової віддачі активів  

До  
зростання 

0,25 Відділ маркетингу  
та технологічний 

42. Конкуренто-
спроможність виробу  

1 0,20 Те саме 

43. Частка підпри-
ємства на ринку  

До зростання 0,40 –“– 

44. Коефіцієнт 
ефективності реклами 

∆Преал.>Bрекл 0,15 –“– 

Показник інтерфейсної безпеки
45. Рентабельність 
реалізації 

≥ r % 0,25 Відділ маркетингу 

46. Ритмічність збуту  1 0,20 Те саме 
47. Співвідношення 
витрат на маркетингові 
дослідження і загальний 
обсяг реалізації 

До 
зменшення

0,15 –“– 

48. Коефіцієнт 
виконання договорів 

1 0,40 –“– 

Показник ресурсної безпеки
49. Коефіцієнт  
забезпечення матеріалами

1 0,30 Технологічний відділ 

50. Коефіцієнт ритміч-
ності поставок ресурсів 

1 0,20 Технологічний відділ 
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51. Коефіцієнт  
використання матеріалів 

1 0,16 Технологічний відділ 

52. Матеріаломісткість До 50 % 0,17 Те саме 
53. Енергомісткість 7–10 % 0,17 –“– 

Міжнародна складова
54. Співвідношення 
витрат на маркетингові 
дослідження і загальний 
обсяг реалізації 
на зарубіжних ринках 

До 
зменшення

0,10 Відділ маркетингу, 
інформаційно-
аналітичний  
та юридичний  

55. Міжнародна 
конкурентоспроможність 
виробу  

1 0,20 Те саме 

56. Частка фірми  
на міжнародному ринку  

До  
зростання 

0,35 –“– 

57. Ритмічність збуту  
на зарубіжних ринках 

1 0,25 –“– 

58. Коефіцієнт  
захищеності інформації  
на міжнародних ринках 

≤ 20 % 0,10 –“– 
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Додаток К 
 

Нормовані значення показників  
досліджуваного машинобудівного підприємства 

 

Показник В
аг
а 

 
по
ка
зн
ик
а Нормованне значення 

підприємства 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Показники фінансової безпеки підприємства

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,11 0 0 0 0 0 0 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,12 0 0 0 0 0 0 
3. Коефіцієнт загальної ліквідності  0,12 0 0 0 0 0 0 
4. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,12 1 1 1 0,12 0,12 0,12 
5. Коефіцієнт фінансового ризику 0,08 0 0 0 0 0 0 
6. Коефіцієнт оборотності  
оборотних активів  0,08 1 1 1 0,08 0,08 0,08 
7. Коефіцієнт оборотності 
необоротних активів  0,08 1 1 1 0,08 0,08 0,08 
8. Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості 0,10 1 1 0 0,10 0,10 0,0 
9. Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості 0,10 1 1 0 0,10 0,10 0,0 
10. Рентабельність продажів  0,09 1 1 1 0,09 0,09 0,09 

Разом 0,24    0,14 0,14 0,08 
Показники технологічної безпеки

11. Фондовіддача основних засобів  0,19 1 1 1 0,19 0,19 0,19 
12. Фондоозброєність праці  0,20 1 1 0 0,20 0,20 0,0 
13. Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,10 1 1 1 0,10 0,10 0,10 
14. Коефіцієнт оновлення  
основного капіталу  0,11 1 1 1 0,11 0,11 0,11 
15. Коефіцієнт зношення  
основних засобів  0,09 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
16. Коефіцієнт браку  0,10 1 1 1 0,10 0,10 0,10 
17. Штрафи за недоброякісну продукцію 0,09 1 1 1 0,09 0,09 0,09 
18. Коефіцієнт інноваційних витрат  0,12 0 0 0 0 0 0 

Разом 0,15    0,12 0,12 0,09 
Показники кадрової безпеки підприємства 

19. Коефіцієнт укомплектованості 
кадрами  0,14 1 1 1 0,14 0,14 0,14 
20. Коефіцієнт плинності кадрів  0,10 0 0 0 0 0 0 
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Продовження додатка К 
1 2 3 4 5 6 7 8 

21. Коефіцієнт вікової  
структури персоналу  0,18 1 1 1 0,18 0,18 0,18 
22. Продуктивність праці  0,15 1 1 1 0,15 0,15 0,15 
23. Коефіцієнт трудової дисципліни  0,10 1 1 1 0,10 0,10 0,10 
24. Коефіцієнт мотивації зарплати  0,08 1 0 1 0,08 0 0,08 
25. Коефіцієнт соціальної захищеності 0,09 0 0 0 0 0 0 
26. Коефіцієнт освітнього рівня  0,09 1 1 1 0,09 0,09 0,09 
27. Коефіцієнт інтелектуального рівня 
робітників  0,09 1 1 1 0,09 0,09 0,09 

Разом 0,11    0,09 0,09 0,09 
Показники інформаційної безпеки

28. Продуктивність інформації 0,25 0 0 0 0 0 0 
29. Коефіцієнт інформаційної озброєності 0,4 0 0 0 0 0 0 
30. Коефіцієнт захищеності інформації 0,35 0 0 0 0 0 0 

Разом 0,05    0 0 0 
Показники правової безпеки

31. Коефіцієнт платіжної дисципліни 0,4 0 0 0 0 0 0 
32. Коефіцієнт якості юридичних послуг 0,35 0 0 0 0 0 0 
33. Коефіцієнт юридичного менеджменту 0,25 0 0 0 0 0 0 

Разом 0,10    0 0 0 
Показники екологічної безпеки

34. Коефіцієнт безпечності продукції 0,25 0 0 0 0 0 0 
35. Коефіцієнт раціонального 
використання відходів  0,15 0 0 0 0 0 0 
36. Штрафи за порушення 
природоохоронного законодавства 0,35 0 0 0 0 0 0 
37. Коефіцієнт забруднення середовища 0,25 0 0 0 0 0 0 

Разом 0,05    0 0 0 
Показники захисної безпеки

38. Коефіцієнт транспортної безпеки 0,20 0 0 0 0 0 0 
39. Рівень технічного захисту 0,35 1 1 1 0,35 0,35 0,35 
40. Коефіцієнт захищеності майна  
і персоналу підприємства  0,45 0 0 0 0 0 0 

Разом 0,04 0,014 0,014 0,014 
Показники ринкової безпеки

41. Коефіцієнт ринкової віддачі активів 0,25 1 1 1 0,25 0,25 0,25 
42. Коефіцієнт ефективності реклами 0,20 0 0 0 0 0 0 
43. Конкурентоспроможність товару 
(виробу)  0,40 0 0 0 0 0 0 
44. Частка фірми на ринку  0,15 1 1 1 0,15 0,15 0,15 

Разом 0,06    0,024 0,024 0,024 
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Продовження додатка К 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Інтерфейсна безпека
45. Рентабельність реалізації 0,25 1 1 1 0,25 0,25 0,25 
46. Ритмічність збуту 0,20 1 1 1 0,20 0,20 0,20 
47. Співвідношення витрат  
на маркетингові дослідження  
і загальний обсяг реалізації 0,15 0 0 0 0 0 0 
48. Коефіцієнт виконання договорів 0,40 1 1 1 0,4 0,4 0,4 

Разом 0,04 0,034 0,034 0,034 
Ресурсна складова

49. Коефіцієнт забезпеченості 
матеріалами 0,3 1 1 1 0,3 0,3 0,3 
50. Матеріаломісткість  0,20 1 1 1 0,2 0,2 0,2 
51. Енергомісткість 0,18 0 0 0 0 0 0 
52. Коефіцієнт ритмічності поставок 0,16 1 1 1 0,16 0,16 0,16 
53. Коефіцієнт корисного 
використання матеріалів 0,16 1 1 1 0,16 0,16 0,16 

Разом 0,12 0,0980,098 0,098 
Міжнародна складова

54. Співвідношення витрат на марке-
тингові дослідження і загальний 
обсяг реалізації на зарубіжних ринках 0,10 0 0 0 0 0 0 
55. Міжнародна  
конкурентоспроможність виробу  0,20 0 0 0 0 0 0 
56. Частка фірми на міжнародному 
ринку  0,35 0 0 0 0 0 0 
57. Ритмічність збуту  
на міжнародних ринках 0,25 1 1 1 0,25 0,25 0,25 
58. Коефіцієнт захищеності 
інформації на міжнародному рівні 0,10

Разом 0,04    0,01 0,01 0,01 
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Додаток Л 
 

Матриця реакцій на відхилення за центрами відповідальності 
 

Центр 
відповідальності 

Складова 
економічної 
безпеки 

підприємства 
(показник-
індикатор) 

Реакція на відхилення 
(позитивна/негативна) 

відхилення 
відсутні 

відхилення 
не значне 

відхилення 
значне 
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Додаток М 
 

Основні напрями комплексу заходів щодо усунення відхилень  
від нормативів показників економічної безпеки  

машинобудівного підприємства за структурними складовими 
 

Напрям діяльності 

Підрозділ, 
центр 
відпові-
дальності 

1 2 
Фінансова 

− посилення централізованого фінансового контролю; 
− аналіз негативних наслідків розвитку виробничої  
та маркетингової структур з погляду стану і змін, насамперед 
платоспроможності, рентабельності і прибутковості; 
− аналіз стану ринку цінних паперів з погляду їх привабливості, 
ресурсів на інвестиції та розвиток, а також захисту від набуття 
акцій конкурентами і можливого встановлення контролю  
над підприємствами; 
− аналіз ділових пропозицій підприємству;  
− аналіз інвестиційних проектів; 
− оптимізація умов кредитування з боку кредиторів і дебіторів; 
− створення інформаційного центру для отримання постійної 
інформації про борги підприємства; 
− оптимізація величини та оборотності дебіторсько-кредиторської 
заборгованості; 
− визначення вигідної схеми виплат боргу; 
− відстрочка термінів погашення заборгованості 
− зміна малоефективної ринкової стратегії, цінової стратегії 

Еконо-
мічний  

і фінансовий
відділи 

Технологічна
− збільшення частки кінцевої продукції у загальному обсязі 
продукції підприємства; 
− бюджетування технологічного розвитку підприємства  
на засадах оптимізації витрат за програмою технологічного 
розвитку для вибору альтернатив, опрацювання власних 
розробок або придбання патентів і необхідного устаткування; 
− розробка загального плану технологічного розвитку 
підприємства з відображенням альтернатив, обсягів 
фінансування, виконавців; 
− складання плану власних НДДКР відповідно  
до плану технологічного розвитку підприємства; 
технічне переозброєння підприємства; 

Техно-
логічний 
відділ 
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Продовження додатка М 
1 2 

− аналіз товарних ринків за профілем продукції  
та товарів-замінників; 
− використання нових технологій, що зумовлюють  
зменшення витрат, гнучкість асортименту;  
− активізація інвестиційної діяльності; 
− виявлення перспективних товарів з групи (номенклатури, 
асортименту), що виготовляється підприємством; 
− прогнозування можливої специфіки необхідних технологічних
процесів для випуску конкурентоспроможних товарів; 
− зміна структури асортименту продукції; 
− виведення низькорентабельної продукції; 
− оновлення асортименту; 
− підвищення якості продукції; 
− проведення диверсифікації виробництва; 
− виявлення і використання резервів завантаження обладнання

Техно-
логічний 
відділ 

Кадрова 
− підвищення частки праці кваліфікованих працівників; 
− можливість залучення та ефективне використання 
висококваліфікованого персоналу; 
− мотивація діяльності, система матеріальної  
та нематеріальної винагороди; 
− вдосконалення системи заробітної плати та рівня доходів 
робітників; 
− запровадження методів оцінки, добору, атестації, підготовки,
просування кадрів, 
− підвищення матеріальної відповідальності за результати праці; 
− покращення умов праці робітників; 
− система соціальних виплат працівникам; 
– стимулюючі заходи для всіх співробітників щодо покращення 
діяльності підприємства, розмір яких визначається на підставі 
точних і зрозумілих критеріїв 

Відділ 
кадрів 

Інформаційна 
− аналіз власної вихідної інформації на предмет виявлення 
інформації яка не підлягає розголошенню; 
− посилення захисту інформації від несанкціонованого доступу; 
− збір інформації про потенційних ініціаторів промислового 
шпіонажу та проведення необхідних запобіжних дій з метою 
припинення таких спроб 
створення бази “небажаних” контрагентів; 

Інформа-
ційно-

аналітична 
служба 



 
Додатки 

 

 521

Продовження додатка М 
1 2 

− збір різних видів необхідної інформації, що здійснюється 
через офіційні контакти з різноманітними джерелами відкритої 
інформації, неофіційні контакти з носіями закритої інформації, 
а також її розробка та систематизація за допомогою 
спеціальних технічних засобів; 
− перевірка податкових та інших платіжних документів  
щодо їх достовірності; 
− пошук інформації про партнерів, споживачів, конкурентів  
з надійних джерел;підготовка та проведення акцій,  
що покращують імідж підприємства та його ділову репутацію;
− технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, 
переговорів, різної документації від несанкціонованого доступу 
зацікавлених юридичних і фізичних осіб до закритої інформації; 
− перевірка зв’язків з діловими партнерами; 
− формування сприятливого іміджу підприємства; 
− протидія спробам завдання шкоди репутації  
через поширення неправдивої інформації 

Інформа-
ційно-

аналітична 
служба 

Правова 
− правове опрацювання договірних відносин підприємства; 
− планування і обґрунтування юридичного забезпечення 
комерційної діяльності; 
− оцінка рівня дослідно-експерних робіт; 
− оцінка кваліфікації працівників підрозділу; 
− забезпечення належного фінансування відділу 

Юридично-
патентний 
відділ 

Екологічна 
− запровадження розробки карти ефективності заходів  
для охорони екології на підставі даних про фінансово-
господарську діяльність підприємства; 
− запровадження екологічно чистої технології виробництва; 
− формування інформаційної бази та прийняття власної 
градації рівня витрат на основі аналізу зовнішнього  
та внутрішнього середовища; 
− забезпечення екологічно безпечних умов праці робітників, 
компенсаційні виплати за невідповідність нормам; 
− виділення коштів на фінансування протидії забрудненню 
навколишнього середовища; 
− розрахунок карти ефективності здійснюваних заходів  
для охорони екологічної складової економічної безпеки  
на підставі звітних даних про фінансово-господарську 
діяльність підприємства 

Служба 
екологічної 
безпеки, 
техноло-
гічний 
відділ 
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Продовження додатка М 
1 2 
Захисна 

− створення власної системи безпеки або залучення 
спеціалізованих організацій; 
− охорона співробітників, гарантування безпеки майна, перевезень;
− технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, 
переговорів, документації; 
− збирання інформації про потенційних ініціаторів 
промислового шпіонажу та проведення необхідних 
запобіжних дій; 
− забезпечення протипожежної, охоронної спеціалізації,  
відеоспостереження 

Служба 
охорони 

Ринкова 
− постійне вивчення споживчого попиту на продукцію 
підприємства; 
− оновлення асортименту продукції з врахуванням перспектив 
потреб галузі; 
− отримання міжнародного сертифікату якості; 
− пошук стратегічних ніш; 
− участь у національних і міжнародних конкурсах; 
− оцінка перспектив розвитку ринку продукції підприємства 
− заходи по стимулюванню збутової діяльності; 
− дослідження конкурентного статусу підприємства; 
− удосконалення власних конкурентних переваг; 
− відмова від нерентабельних видів продукції; 
− агресивні маркетингові стратегії 

Відділ 
маркетингу 
та техноло-
гічний  

Інтефейсна 
− вивчення споживчого попиту та його прогнозування; 
− підтримка конкурентоспроможності продукції на належному 
рівні; 
− визначення оптимальних товарних ніш; 
− проведення рекламних компаній; 
− пошук ринків збуту для морально та технічно застарілої 
продукції; 
− налагодження прямих зв’язків з існуючими та потенційними 
покупцями; 
− післяпродажне обслуговування продукції 
− збір інформації про основних конкурентів, постачальників; 
− оцінка фінансового аналізу контрагентів 

Відділ 
маркетингу 
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Продовження додатка М 
1 2 
Ресурсна 

− пошук шляхів та можливостей запровадження енерго-  
та матеріалоємних технологій; 
− розвиток і налагодження зв’язків підтримуючих підприємств 
(постачальників, науково-дослідний сектор, транспортних 
послуг тощо); 
− оптимізація структури ресурсів; 
− пошук джерел та збільшення обсягу інвестицій; 
− розширення кооперації; 
− підвищення та вдосконалення забезпеченості технічними 
інфраструктурами (кредитно-фінансові послуги, транспортне 
забезпечення, водо-, газо-, тепло- та енергозабезпечення тощо) 

Відділ 
маркетингу 
та техноло-
гічний  

Міжнародна 
− вивчення споживчого попиту на продукцію підприємства  
з можливістю виходу на міжнародні ринки; 
− отримання міжнародного сертифікату якості; 
− пошук міжнародних стратегічних ніш; 
− участь у національних і міжнародних конкурсах; 
− детальне вивчення національних традицій та законодавства 
країни-партнера; 
− дослідження конкурентного статусу міжнародних партнерів 
їх фінансового стану; 
− удосконалення власних конкурентних переваг  
на міжнародних ринках 

Відділ 
зовнішніх 
зв’язків та 
юридичний 
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Додаток Н 
 
 

Анкета 
 

Шановний(а)____________________________________! 
Запрошуємо Вас взяти участь у анкетуванні. Дане дослідження 

проводиться з метою розробки системи визначення рівня фінансової 
безпеки машинобудівних підприємств на основі оцінки рівня її функ-
ціональних складових з врахуванням порогових значень індикаторів, їх 
вагових коефіцієнтів та структури капіталу підприємств. 

Дякуємо за співпрацю! 
 
А. Визначення питомої ваги функціональних складових фінансової  
безпеки підприємства (загальна сума повинна дорівнювати одиниці) 

Складова фінансової 
безпеки підприємства 

Питома вага складової  
фінансової безпеки підприємства 

Бюджетна  
Банківська  
Страхова  
Фондова  

Інвестиційна  
Кредитна   
Грошова  

Програмно-аналітична  
Б. Визначення значення вагових коефіцієнтів індикаторів фінансової 
безпеки підприємства (загальна сума повинна дорівнювати одиниці) 
Складова 
фінансової 
безпеки 

Індикатор фінансової безпеки  
підприємства 

Значення 
вагового 

коефіцієнта 
1 2 3 

Бюджетна 
складова 

Частка непрямих податків у сумі виручки  
від реалізації товарів, робіт, послуг 

 

Коефіцієнт оподаткування прибутку  
Коефіцієнт відволікання оборотних активів  
у дебіторську заборгованість за розрахунками  
з бюджетом 

 

Частка кредиторської заборгованості за розрахунками
з бюджетом в поточних зобов’язаннях 

 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської  
і кредиторської за розрахунками з бюджетом  

 

Коефіцієнт платіжної дисципліни  
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Продовження додатка Н 
1 2 3 

Кредитна 
складова 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  
Період погашення дебіторської заборгованості  
Частка сумнівної дебіторської заборгованості  
у загальному обсязі заборгованості 

 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  
Період погашення кредиторської заборгованості  
Коефіцієнт співвідношення дебіторської  
та кредиторської заборгованостей 

 

Частка векселів одержаних у оборотних активах 
підприємства 

 

Частка векселів виданих в загальному  
обсязі поточних зобов’язань 

 

Банківська 
складова 

Коефіцієнт заборгованості  
Коефіцієнт поточних зобов’язань  
Коефіцієнт довгострокових зобов’язань  
Коефіцієнт покриття відсотків  
Рентабельність позикового банківського капіталу  
Термін окупності позикового капіталу  

Грошова 
складова 

Коефіцієнта участі грошових активів  
у оборотному капіталі 

 

Кількість оборотів грошових коштів   
Рентабельність залишку грошових коштів   
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку  
Рентабельність чистого грошового потоку  

Інвестиційна 
складова 

Частка довгострокових фінансових інвестицій  
в активах 

 

Частка поточних фінансових інвестицій в активах  
Рух грошових потоків  
від інвестиційної діяльності підприємства 

 

Часка капітальних інвестицій  
в загальній сумі інвестицій 

 

Часка фінансових інвестицій  
в загальній сумі інвестицій 

 

Фондова 
складова 

Коефіцієнт капітального покриття  
Коефіцієнт участі акціонерного капіталу  
в загальній сумі джерел фінансування 

 

Прибуток на акцію  
Балансова вартість акцій  
Коефіцієнт дивідендних виплат  
Коефіцієнт покриття дивідендів  
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Продовження додатка Н 
1 2 3 

Страхова 
складова 

Частка кредиторської заборгованості  
за розрахунками зі страхування  
у загальному обсязі поточних зобов’язань 

 

Коефіцієнт страхування бізнесу  
Частка кредиторської заборгованості за розра-
хунками з позабюджетними страховими пла-
тежами в загальному обсязі поточних зобов’язань 

 

Програмно-
аналітична 
складова 

Коефіцієнт інвестування необоротних активів  
Частки авторських та суміжних з ним правом  
та прав на об’єкти промислової власності  
у загальному обсязі нематеріальних активів 

 

Коефіцієнт оновлення авторських і суміжних  
з ним правом та прав на об’єкти промислової 
власності 

 

Коефіцієнт вибуття авторських і суміжних з ним 
правом та прав на об’єкти промислової власності 

 

Коефіцієнт зростання авторських і суміжних  
з ним правом та прав на об’єкти промислової 
власності 

 

В. Визначення рівнів фінансової безпеки 
підприємства(загальна сума повинна дорівнювати одиниці) 

 

Рівень фінансової безпеки  
підприємства 

Показник рівня фінансової  
безпеки підприємства  

Високий  
Середній  
Низький  
Критичний  

 
Ваша посада 
 
Дата заповнення     Підпис 
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