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Розділ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ МІСТОБУДУВАННЯ 

Білошицька Н. І., к.т.н., доцент, 
Татарченко Г. О., д.т.н., професор, 
Білошицький М. В., к.т.н., доцент, 

Уваров П. Є., к.т.н., доцент, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Українська політика в галузі містобудування знаходиться 
сьогодні в стані переходу до нового якісного стану, що надає мі-
стобудівникам України унікальні можливості і перспективи, реа-
лізація яких здатна збагатити як вітчизняну містобудівну прак-
тику, так і світову. 

Містобудівний розвиток України початку ХХI століття зіт-
кнулося з рядом проблем в сферах розселення, розвитку інфра-
структури, реалізації соціально-економічної стратегії, боротьби 
із забрудненням навколишнього середовища, виконання екологі-
чних вимог та інших. 

Вперше термін "сталий розвиток" (sustainable development) 
був сформульований на 42-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в 
1987 році і отримав більш детальну розробку на конференції 
ООН "Ріо-92" (Бразилія) і "ЕкоФорум-94" в Манчестері (Англія) 
[1]. 

В останні десятиліття як відповідь на прояв ознак екологіч-
ної, соціальної і світоглядної кризи виникли принципово нові 
тенденції в соціально-екологічному розвитку людства і людсь-
ких поселень. На глобальному екофорумі "Ріо-92" вперше були 
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досягнуті домовленості про необхідність переходу країн і міст на 
шлях "сталого розвитку". Кліматичні зміни, зростання спожи-
вання енергії та невідновлюваних ресурсів, накопичення відхо-
дів, загрози здоров’ю, бідність, соціальні вибухи, втрати біоріз-
номаніття, нераціональне використання земель, – це проблеми, 
які змушують переглянути підходи до економіки і розвитку на 
користь суспільства, більш "стриманого в споживанні" невіднов-
люваних ресурсів. Як відповідь на ці виклики була запропонова-
на концепція сталого розвитку, орієнтована на задоволення пот-
реб сьогодення без шкоди здатності майбутніх поколінь задово-
льняти свої потреби. 

Різноплановість завдань сталого розвитку передбачає про-
ведення багатовекторної політики і формування перспективних 
програм, спрямованих на різні сфери діяльності суспільства, і їх 
реалізація як державою, так і громадянським суспільством в ці-
лому. 

Саміт Землі в Ріо-де-Жанейро (Конференція з Навколиш-
нього середовища і розвитку) став вирішальним етапом в зо-
бов’язаннях країн на користь сталого розвитку. Була розроблена 
глобальна програма, названа "Agenda 21" і безліч конвенцій, що 
базувалися на відповідальності держав розділити цілі охорони 
навколишнього середовища в планетарному масштабі, напри-
клад, рамкова конвенція з кліматичних змін, конвенція про біо-
логічне різноманіття або конвенція по боротьбі з опустелюван-
ням. 

В цілому здійснення намічених в 1992 році ідей можна ква-
ліфікувати як комплексну наукову містобудівну проблему, до-
зволяється як на планетарному рівні, так і на рівні країн, їх адмі-
ністративних складових. 

У контексті забезпечення сталого розвитку населених пунк-
тів проблеми погіршення якості навколишнього середовища в 
містах, підвищення активної міграції населення стали суттєвими 
проблемами і були розглянуті на Конференції Організації 
Об’єднаних Націй щодо населених пунктів ("Habitat-II") в Стам-
булі в червні 1996 року, де були представники практично всіх 
держав світу, стурбованих становищем ресурсоспоживання і за-
безпечення населення необхідними соціальними благами. Украї-
на як член міжнародного співтовариства в 1996 році також брала 
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участь в Стамбульській конференції "Habitat-II" (Середовище 
існування). 

В основному названі дослідження розрізнено представляють 
сучасний досвід містобудівної діяльності, стосуються галузевих 
напрямків або окремих її аспектів. 

Гостра необхідність розробки державних стратегічних до-
кументів у сфері містобудування змушує звернутися до досвіду 
інших країн і, зокрема, Німеччини і Франції як країн, в яких міс-
тобудування традиційно розглядається як структуроутворюючий 
вид діяльності, багато в чому визначає якість життя населення. 

Метою роботи є дослідження процесу формування концеп-
ції сталого розвитку, виявлення його принципів і механізмів на 
основі аналізу містобудівної діяльності в регіоні, а саме в Луган-
ській області, в тому числі в аспекті взаємодії глобального і на-
ціонального рівнів. 

В даний час в Україні діє законодавчо закріплена [2], ієрархі-
чно вибудувана вертикаль системи містобудівної документації, 
практично повністю наслідує комплекс містобудівних документів, 
що використовувалися в умовах соціалістичного періоду (загаль-
нодержавна власність на землю, залежність містобудівної сфери 
від ідеологічних установок, централізоване планування та ін.). 

Проблеми ефективної організації системи містобудівної до-
кументації досліджені як зарубіжними так і вітчизняними фахів-
цями [3–7]. Здійснити перехід до сталого розвитку може лише 
ефективна держава в тісній взаємодії з приватним бізнесом і роз-
виненим громадянським суспільством, здатними формувати су-
часні важелі впливу на економіку, політику, соціально-
культурну сферу та здійснювати глибокі системні перетворення. 

З метою створення ефективної держави необхідно: 
 посилення ролі держави як основної ланки політичної си-

стеми, координатора напрямків функціонування інших її ланок; 
 забезпечення прав і свобод особистості як основної полі-

тичної сили регулювання суспільних процесів; 
 дієве регулювання процесів трансформації економіки у 

взаємозв’язку з вирішенням соціальних та екологічних проблем, 
надання господарюючим суб’єктам самостійності у виборі та ре-
алізації напрямків, форм і методів їх діяльності, що відповідає 
інтересам сталого розвитку країни; 
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 регулювання найбільш важливих відносин в соціальній 
сфері, надання сприяння розвитку духовної культури з метою 
найбільш повного задоволення соціально-культурних потреб і 
інтересів людини і суспільства. 

Однією з умов забезпечення сталого розвитку країни та її ре-
гіонів є ефективно функціонуюча система державного управління, 
що володіє налагодженим механізмом взаємодії її органів, органі-
заційною гнучкістю, цільовою і функціональною оптимальністю 
управлінської структури в цілому і її ланок, економічністю. 

Удосконалення державного управління є безперервним 
процесом, що відображає і спрямовує соціально-економічні пе-
ретворення в країні. Цю роботу необхідно здійснювати при чітко 
обраних пріоритетах, синхронізувати її з процесами переходу до 
ринкової економіки і сталого розвитку. 

Розвиток містобудівного комплексу України повинен отри-
мати державний пріоритет, забезпечити вирішення існуючих 
проблем, оптимізувати просторовий розвиток міст, сіл, поселень, 
їх агломерацій, що утворюють національну систему розселення, 
стати невід’ємним компонентом вдосконалення існуючої місто-
будівної системи, її економічних, цивілізаційних, демографічних 
та інших структур і конфігурацій. 

Основним завданням в області вдосконалення державного 
управління в 2014–2020 рр. є формування інфраструктури дер-
жавного управління в цілях розвитку та підтримки сфер народ-
ногосподарського комплексу в цілому у взаємозв’язку з пробле-
мами соціально-економічного розвитку і збереження сприятли-
вого навколишнього середовища та природно-ресурсного потен-
ціалу. 

Формована стратегія повинна бути спрямована на підготов-
ку системи дій щодо цілеспрямованого і прискореного розвитку 
містобудівного комплексу України. Система дій повинна містити 
розділи інституційного, науково-проектного, організаційно-
технічного та нормативно-правового забезпечення, взаємодії з 
інвестиційною та іншими супутніми сферами діяльності, орга-
нами влади, управління та самоврядування. 

Необхідність прискореного і системного розвитку містобу-
дівного комплексу обумовлена реальною гостротою проблем і 
завдань, відповідальність за вирішення яких несе цей комплекс: 
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 житлове та міське будівництво; 
 розвиток, реконструкція, ремонт систем житлово-

комунального господарства та територіальної інфраструктури; 
 дорожнє, транспортне та промислове будівництво; 
 інженерний захист територій; 
 розвиток територій, агломерацій, державної системи роз-

селення; 
 довгострокова стратегія регіонального розвитку; 
 містобудівне регулювання розвитку міст і поселень; 
 планувальне забезпечення раціонального землекористу-

вання, районування та зонування територій, 
 формування об’єктів нерухомості, регламентів їх експлу-

атації. 
До документів стратегічного планування регіонів України у 

відповідності до постанов КМУ №385 від 06.08.2014 року "Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2020 року" та №932 від 11.11.2015 року "Про затвер-
дження Порядку розроблення регіональних стратегій і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і 
планів заходів" відносяться "Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2020 року", "Стратегія розвитку Лугансь-
кої області до 2020 року" та "Стратегія розвитку міста Сєвєродо-
нецька на період до 2020 року" та інших населених пунктів обла-
сті, прогноз соціально-економічного розвитку на середньостро-
ковий і довгостроковий період (Закон "Про державне прогнозу-
вання та розроблення програм економічного і соціального розви-
тку України") [8], державний бюджет і регіональні програми на 
довгостроковий період (Державна цільова економічна програма 
розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–
2018 роки, Державна цільова програма реформування залізнич-
ного транспорту на 2010–2019 роки, Державна цільова економіч-
на програма розвитку автомобільних доріг загального користу-
вання на 2013–2018 роки, Державна цільова економічна програ-
ма розвитку рибного господарства на 2012–2016 роки, галузева 
програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері жит-
лово-комунального господарства на 2009–2020 роки", Загально-
державна програма розвитку мінерально-сировинної бази Украї-
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ни на період до 2030 року, Загальнодержавна цільова програма 
"Питна вода України" на 2011–2020 роки, Державна цільова со-
ціально-економічна програма будівництва (придбання) доступ-
ного житла на 2010–2017 роки, галузева програма "Стандартиза-
ція та технічне регулювання у сфері житлово-комунального гос-
подарства на 2009–2020 роки" та ін.). Дані документи соціально-
економічного планування визначають цілі, завдання, основні на-
прями, параметри соціально-економічного розвитку регіону в 
цілому та Луганської області в планованому періоді і механізми 
для їх досягнення. 

Завданнями підвищення ролі та функціональних можливос-
тей міст у подальшому розвитку регіонів є забезпечення розвит-
ку інфраструктури міст [7], а саме: 

 підтримка розробки містобудівної документації для насе-
лених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської 
зони, проектів транспортної та іншої інфраструктури, які відпо-
відають пріоритетам та інтересам окремих міст відповідно до 
стратегій їх довгострокового розвитку (кільцеві автомобільні до-
роги і автостоянки навколо міст, винесення промислових зон за 
межі міста, змішане планування районів за типом "житло — ро-
бота — освіта — соціальна інфраструктура" — побудова плану-
вальних районів у значних та найзначніших містах), а також вра-
ховують потреби маломобільного населення; 

 залучення як вітчизняних, так і іноземних інвесторів у 
будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, 
інженерної та соціальної інфраструктури міст; 

 підтримка формування на основі наявних потужностей 
науково-дослідних та освітніх установ міст інноваційної інфра-
структури для підвищення рівня інноваційності та конкурентос-
проможності міст; 

 забезпечення інфраструктурних зв’язків, які сприятимуть 
наближенню великих міжнародних та національних транспорт-
но-пересадкових вузлів до віддалених регіонів і міст; 

 сприяння утворенню адміністративних центрів для на-
дання послуг суб’єктам господарювання і населенню; 

 удосконалення нормативно-правової бази щодо визна-
чення повноважень органів місцевого самоврядування з питань 
здійснення контролю за впровадженням містобудівної діяльності. 
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Реалізація "Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року" передбачається двома етапами: І етап — 
2014–2016 рр., ІІ етап — 2017–2020 рр. 

До числа основних документів територіального планування 
регіону, що розробляються у відповідності до Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності" [9], відносяться ге-
неральні плани міст, які встановлюють основні параметри і хара-
ктеристики розвитку різних зон міста, а також відображають ро-
зміщення об’єктів лінійної інфраструктури на довгостроковий 
період [10]. Згідно з [10], генеральні плани включають в себе, по-
перше, положення про територіальне планування, в якому опи-
суються цілі, завдання, перелік заходів і, по-друге, карти (схеми) 
планованого розміщення об’єктів капітального будівництва міс-
цевого значення. Генеральний план є, перш за все, документом, 
що регулює питання землекористування, він не дозволяє повною 
мірою сформувати збалансовану картину міського розвитку, час-
то пропоновані в їх складі перспективи щодо розширення забу-
дови не пов’язані з можливостями міста з будівництва соціаль-
ної, інженерної, транспортної інфраструктури, а також не підкрі-
плені бюджетним фінансуванням. 

Згідно з п. 4.3 ДБН 5.1.1-15:2012 "Склад та зміст генераль-
ного плану населеного пункту" "Генеральний план визначає ос-
новні принципи і напрямки планувальної організації та функціо-
нального призначення території, формування системи громадсь-
кого обслуговування населення, організації вулично-дорожньої 
та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної 
підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та насе-
лення від небезпечних природних і техногенних процесів, охо-
рони навколишнього природного середовища, охорони та збере-
ження культурної спадщини та традиційного характеру середо-
вища історичних населених пунктів, а також послідовність реалі-
зації рішень, у тому числі етапність освоєння території" [10]. 

Основні показники генерального плану населеного пункту 
розраховують на період 15–20 років (етапи: перша черга та роз-
рахунковий період визначають у завданні). 

Розробка документів територіального планування має здій-
снюватися на основі стратегії соціально-економічного розвитку 
території. З цього випливає, що територіальному плануванню 
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повинно передувати стратегічне планування соціально-еконо-
мічного розвитку території. Поставлені при стратегічному пла-
нуванні цілі повинні проектуватися на конкретну територію, що 
має сформовану структуру землекористування, інженерну і соці-
альну інфраструктури та інші індивідуальні особливості. В силу 
цього представляється, що сполучною ланкою в даному процесі 
має виступати стратегія просторового розвитку, яка буде пред-
ставляти своєрідну територіальну проекцію соціально-
економічної стратегії розвитку території. 

Якщо документи соціально-економічного розвитку визна-
чають кількісні показники, то стратегія просторового розвитку в 
значній мірі повинна оперувати якісними характеристиками те-
риторії та об’єктів, розвиток яких передбачається при соціально-
економічному плануванні. Саме такий підхід, дозволить домог-
тися сталого соціально-економічного зростання і підвищення 
рівня і якості життя населення через розробку стратегії просто-
рового розвитку, яка: 

 визначає цілі та завдання містобудівної політики в 
ув’язці з соціально-економічною політикою міста; 

 є прогностичним, проектним і управлінським докумен-
том, що визначає основні напрямки розвитку міста в цілому; 

 розробляється паралельно зі стратегією соціально-еконо-
мічного розвитку території або інтегрується з нею в єдиний до-
кумент; 

 дає загальне бачення напрямків перетворення міста в до-
вгостроковій перспективі і містить цільові установки перетво-
рень, а також методи їх досягнення; 

 не замінює інші документи стратегічного і територіаль-
ного планування, які є, по суті, інструментом реалізації стратегії 
просторового розвитку. 

Стратегія просторового розвитку міста повинна бути прис-
вячена розробці комплексу заходів з регулювання розміщення 
різних територіальних зон і господарюючих суб’єктів на терито-
рії міста, формування середовища, в якій здійснюється їх взає-
модія, що несе за собою перехід на новий якісний рівень соціа-
льно-економічного розвитку. 

Розробка стратегії просторового розвитку міста повинна 
представляти комплексний процес, ініційований і організований 
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органами місцевого самоврядування з активним залученням на-
селення, громадських організацій та бізнесу, в ході якого відпо-
відно до чітко артикульованого набору цілей і завдань формулю-
ється бачення того, яким має стати розвиток міста в довгостро-
ковій перспективі, а також виробляються принципи і механізми, 
що забезпечують довгостроковий розвиток відповідно до обра-
них напрямків. 

Процес розробки стратегії просторового розвитку має 
включати в себе: 

 поаспектний аналіз стану міста в просторовому, середо-
вищному поданні, аналіз позитивних і негативних тенденцій, 
формулювання проблем просторового розвитку (наприклад, дис-
пропорції в ресурсній та інфраструктурній забезпеченості тери-
торії міста) і можливих містобудівних сценаріїв їх вирішення. 
Визначається потенціал і можливості в розвитку окремих верств 
міського простору, їх унікальні сильні сторони; виявити їх нега-
тивні риси і тенденції, що стримують розвиток або призводять до 
конфліктів в горизонті стратегічного планування; 

 визначення сценарних варіантів просторового розвитку 
міста (наприклад, упор на компактність або розширення, поси-
лення центричності або поліцентричності), в тому числі виділен-
ня пріоритетного (цільового) сценарію з техніко-економічним 
обґрунтуванням; опис змін складових просторів міста з ураху-
ванням різних сценаріїв їх розвитку; 

 вироблення головної мети, завдань, основних напрямків 
просторового розвитку; 

 визначення цільових показників просторового розвитку; 
 розробку механізмів досягнення встановлених пріорите-

тів і цілей просторового розвитку міста у взаємозв’язку з іншими 
документами стратегічного і територіального планування. 

Розробка стратегії просторового розвитку органами влади 
міста передбачає реалізацію комплексу заходів: 

 формування фактичної схеми розміщення місць прикла-
дання праці; 

 формування схеми місць тяжіння жителів (наприклад, за 
часом / сезонністю та іншими ознаками); 

 формування схеми розселення та забезпеченості соціаль-
ної, житлової, побутової та інших видів інфраструктури; 
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 виділення зон масового прикладання праці і можливих 
способів їх трансформації, оцінка територіальної різнонаправле-
ності потоків. 

Одним з ключових моментів в процесі розробки стратегії 
просторового розвитку є її взаємозв’язок зі стратегією соціально-
економічного розвитку міста, а саме як повинна здійснюватися 
розробка цих документів щодо один одного. 

Висновки: в містобудуванні сформульовані принципи ста-
лого розвитку населених пунктів зокрема і регіонів в цілому: 

 суверенність і демократичність, збалансованість соціаль-
ного, економічного та екологічного розвитку суспільства, гуман-
ності середовища проживання; 

 достатність, яка визначає необхідність переходу суспіль-
ства від надмірного споживання до раціонального використання 
природних та інших видів ресурсів виходячи з мінімального дос-
татнього їх споживання та ін. 

Визначено цілі сталого розвитку населених пунктів: 
 поліпшення умов життя нинішнього покоління без шкоди 

для майбутніх поколінь; 
 комплексний розвиток та екологічна реконструкція місь-

ких, сільських та інших населених пунктів, урбанізованих та мі-
жселенних територій держави; 

 поліпшення житлової забезпеченості та умов проживання 
населення; 

 вдосконалення систем соціальної інфраструктури, вклю-
чаючи організацію сучасних місць відпочинку та систем оздоро-
влення населення; 

 формування екологічно безпечної виробничої, транспор-
тної та інженерно-технічної інфраструктури; 

 збереження і відродження об’єктів історико-культурної 
спадщини кожного міста та ін. 

Визначено також основні елементи механізму управління 
переходу до моделі сталого розвитку населених пунктів та обла-
штування території: 

 створення системи національних і міждержавних норма-
тивно-правових документів, які забезпечують регулювання міс-
тобудівної діяльності, – на державному, регіональному та місце-
вому рівнях; 
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 вдосконалення системи управління містобудівною діяль-
ністю; 

 розробка і реалізація програм і проектів з довгостроково-
го планування і прогнозування розвитку населених пунктів і об-
лаштування території; 

 створення системи інформаційного забезпечення місто-
будівної діяльності; 

 вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фа-
хівців органів управління, наукових, проектних і педагогічних 
кадрів в області містобудівної діяльності. 
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КАТЕГОРІЇ ПОКАЗНИКІВ ПОЛЯ ОЦІНОК ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ  

Кривуля П. В., к.е.н., доцент, 
Штапаук С. С., к.е.н., доцент, 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 

Розроблення категоріальних систем показників, які є скеле-
тною основою полів оцінок, завжди пов’язано з якісним описом 
та з виявленням інтерпретувань головних термінів та терміное-
лементів, тобто з виявленням ключових компонент таких тлума-
чень. Тому аналіз складу категорій поля оцінок діяльності, що 
впливає на розвиток регіону, почнемо з термінологічного аналізу 
того типу розвитку, який мають оцінювати ці суб’єкти та 
суб’єкти моніторингу. 

Існуючі терміни-переклади англомовного "sustainable devel-
opment" – "стійкий розвиток" чи "сталий розвиток", – не відпові-
дають цілому ряду вимог, які ставляться до наукової терміноло-
гії. При цьому позначуване цими термінами поняття, хоча й вве-
дене в науковий оборот відносно недавно, зарекомендувало себе 
як широко затребуване в сучасних наукових дослідженнях, і пре-
тендує стати основою розробки нового прогресивного класу кри-
теріїв управління соціально-економічними системами. 

Питання вибору більш точного позначення цього поняття не 
видасться тривіальним у силу того, що, по-перше, саме поняття 
достатньо суперечливе (якийсь економічний об’єкт розвивається, 
здобуваючи нові властивості, але й не втрачає не тільки своєї са-
мототожної сутності, але й здатності підтримувати цю сутність), 
а по-друге україномовний термін повинен досить точно відпові-
дати своїм семантичним диференціалом (не для кожного терміна 
слід висувати такі вимоги, і для багатьох термінів цілком достат-
ній нейтральний у всіх відносинах семантичний диференціал) 
тому означенню, яке одержав термін-оригінал: термін-переклад 
повинен указувати на "позитивне" у шкалі оцінок, бути нейтра-
льним у шкалі активності, бути як мінімум "відчутним" у шкалі 
чинності, указувати на "спокійне" ("зручне") у родокомфортній 
шкалі. Тобто із чотирьох основних шкал (для української мови, 
як і для російської, основних шкал чотири, а для англійської – 
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три) семантичного диференціала україно- і російськомовний те-
рміни повинні бути нейтрально орієнтованими тільки в одній 
шкалі, а в інших трьох – задавати цілком певну орієнтацію. 

Проведене етимологічне дослідження англомовного термі-
на-оригіналу дало можливість методом асоціативних гірлянд 
скласти декілька множин варіантів перекладу, які надалі переві-
рено на предмет відповідності до вимог, що ставляться до термі-
нів, та відповідності сподіваному семантичному диференціалу. У 
результаті було зроблено вибір на користь таких російського та 
українського варіантів перекладу: "состоятельное развитие", 
"стативний розвиток". 

Аналіз відповідності понятійного ядра розроблювального 
терміна був орієнтований на визначення "sustainable 
development" у трактуванні ООН: "розвиток суспільства, що до-
зволяє задовольняти потреби теперішніх поколінь, не наносячи 
шкоди можливостям задовольняти потреби майбутніх поколінь". 
Розвиток не за рахунок майбутніх поколінь цілком відповідає 
двом основним значенням терміноелементу "состоятельный": 
значення платоспроможності або кредитоспроможності, значен-
ня обґрунтованості або свідомості. Відносно означуваного по-
няття це може одержати наступну інтерпретацію: можемо брати, 
але можемо й платити по рахунках (причому кредитором висту-
пають майбутні покоління, тобто їм належать природні ресурси, 
і користуватися цими ресурсами ми можемо тільки на умовах 
відшкодування); здійснювана діяльність є осмисленою й ціліс-
ною, тобто несуперечливою з погляду різних критеріїв і істотних 
обмежень. Розвиток не за рахунок майбутніх поколінь також ві-
дповідає основним значенням терміноелементу "стативний" (хо-
ча й має зараз досить вузьку область використання): стативність 
вказує на дію, яка відбувається не зараз або у певних проміжках 
часу, а як характеризуюча дія, як процесна іманентна власти-
вість. Причому у англійській мові стативність має інші змістовні 
акценти, означаючи клас дієслів, які вказують на стан і тому не 
вживаються у формі групи Continuous. В українській мові (як до 
речі й у російській) стативними вважають дієслова, що вживають 
в позачасовому контексті: моря сполучаються, Дніпро впадає у 
Чорне море, українці ставляться до Дніпра як до батька, батьки 
кохають своїх дітей. Тобто можна казати, що стативною є дія, 



19 

яка з одного боку саме дія, а не явище, але є такою дією, що від-
бувається перманентно, а не розуміється як обмежений у часі 
процес. Саме таке значення терміноелементу "стативний" не 
тільки надає змогу вважати його вживання більш доречним у по-
рівнянні зі "сталим" (такий що є наслідком затухання дії), а й на-
дає змогу утворювати "стативність" у відповідність до одного з 
базових термінів цього концептуального напряму – 
"sustainability". 

Відзначимо найбільш значимі недоліки використання росій-
ського слова "состоятельное" у розроблювальному терміні: 
1) традиційно вказує на фінансове або майнове положення 
суб’єкта, а не на якості його діяльності: ощадливість або навіть 
навпаки марнотратність; 2) родове слово саме "состояние" не 
орієнтує на рух (процес), на який орієнтує "розвиток", який ви-
ступає в парі; 3) склалося вже певне традиційне поле викорис-
тання, а тому воно здатне відволікати від точної орієнтації ново-
го терміна з іншої предметної області, завадити його викорис-
танню. Відзначимо найбільш значимі недоліки використання 
українського слова "стативний" у розроблювальному терміні: 
1) вузька філологічна область використання за теперішнього узу-
су; 2) наявність властивостей вірної орієнтації тільки для тих, 
хто знайомий з терміноелементом; 3) сприйняття його як неоло-
гізм через низьку знайомість. 

Умоглядне узагальнення переваг обраних термінів зведемо 
до наступного ряду доводів: 1) указує на забезпеченість, але при 
цьому в комбінації з яким-небудь абстрактним поняттям чітко 
протиставлюване не бідності (як було б із суб’єктом), а границям 
забезпеченості: "состоятельное развитие" одержує таку оцінку 
всупереч можливої оцінки неспроможності, а неспроможність 
указує не на майнову бідність, а на необґрунтованість; 
2) "состоятельность" позитивна вже сама по собі, а не тільки в 
комбінації з розвитком, на відміну від більш нейтральних "ус-
тойчивости" (адже стійкі й несприятливі явища й тенденції) і 
"поддержки" (наприклад, на виборах хтось підтримує кожного із 
претендентів); 3) називаному виду розвитку надається якийсь 
біологічний позитивізм, тому як мова йде про якість суб’єкта, 
властивому процесу – процес виступає не як продукція суб’єкта, 
а об’єктивна реальність, що одушевляється; 4) термін "состоя-
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тельность", уживаний сам по собі, не втрачає повністю того зміс-
ту, який йому надають у словосполученні (що й характерно анг-
лійському терміну sustainability): він продовжує залишатися еко-
номічним терміном, він продовжує вказувати на забезпеченість у 
якихось рамках, він продовжує нести позитивний заряд. До плю-
сів пропонованого терміна слід додати й те, що в словосполу-
ченні з розвитком заможність багато в чому втрачає свої мінуси: 
"состоятельное развитие" не асоціюється ні з борговими зо-
бов’язаннями, не сприймається як щось завмерле, не притягаєть-
ся до традиційних соціальних або фінансовим предметним обла-
стям – воно є досить виразним за змістом і при цьому досить но-
вим по звучанню словосполученням, яке може стати 
прив’язаним тільки до тієї нової предметної області, для якої 
пропонуємо цей термін. Пошук українського терміна-перекладу 
надав можливості виявити деякі переваги на користь одного з 
багатьох конкуруючих варіантів. На користь вибору варіанта 
"стативний розвиток" серед інших виділимо такі три переваги 
цього українського перекладу в порівнянні з іншими варіантами: 
1) етимологічне спорідненість з англомовним та з російським 
аналогом; 2) "стативний" – прикметник, найбільш близький за 
формою до іменника "статок"; 3) в українській мовознавчій тер-
мінології (а мовознавча термінологія зазвичай проходить найре-
тельніші випробування) вже запропоновано до використання й 
використовується термін "статив" для позначення одного з п’яти 
семантичних класів дієслів, що означають дії без яких-небудь 
певних тимчасових рамок, – тобто термін може одержати згодом 
традицію міждисциплінарних аналогій, що буде сприяти розпо-
всюдженню правильної орієнтації. 

Паралельний опис російської та української термінологічної 
пропозиції має за мету показати, що переклад може та іноді по-
винен йти різними шляхами пошуку терміноелементів. Так у 
польській мові певний час було розповсюджено використання 
терміну-перекладу "stały rozwȯj", але з часом у польському тер-
мінологічному обороті сталося переосмислення та польські нау-
ковці схилились у бік зміни терміну-перекладу на користь двох 
альтернативних: "zrȯwnoważony rozwȯj" або "trwały rozwȯj" (ви-
бір ще триває, але доречно звернути увагу на те, по-перше, що 
також труднощі виникають з перекладом видової ознаки розвит-
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ку, а не з перекладом самої родової категорії; а по-друге, на те, 
що українські варіанти "сталий розвиток" та "стійкий розвиток" 
– це вплив сусідніх мов на українську термінологію, та з обох 
боків не досить вдалий). Але це показує як можливу динаміч-
ність термінології, так і можливість оригінальних національних 
підходів, але й також і потребу не тільки у оригінальності термі-
нів-перекладів, а й у порівнянні цих оригінальних підходів. 

Відносно формування перекладів для терміну "sustainability" 
випливає, на наш погляд, потреба відмовитися від перекладу од-
ним словом і дотримуватися того підходу, який уже використано 
у російській мові: парі "sustainable development" і "sustainability" 
зараз відповідають пари "устойчивое развитие" і "устойчивость 
развития". Проведене дослідження можливих варіантів терміну-
перекладу дозволяє запропонувати наступні пари термінів: "со-
стоятельное развитие" і "состоятельность развития" для російсь-
кої мови, "стативний розвиток" і "стативність розвитку" – для 
української мови. Але з часом, можливо, для української мови 
можна буде запропонувати й термін "стативність" як переклад 
"sustainability". Але якими б не були окремі національні терміни, 
які вживають як знаки для настільки актуального зараз поняття, 
маємо відзначити те, що зазвичай маємо саме пару термінів, які 
відбивають нібито дві складові єдиного змісту: складові, що спо-
лучені парадоксально, але необхідно. 

Стативний розвиток регіону передбачає певну діяльність 
його суб’єктів, яка загалом зводиться до двох протилежних про-
цесів: організації і дезорганізації. С позиції системного підходу 
сутність першого з них можна визначити як впорядкування еле-
ментів системи і внутрішньосистемних зв’язків для реалізації 
функції системи у заданих параметрах. Другий є наслідком при-
родного прагнення будь-якої системи до безладного, хаотичного 
стану. У поєднанні цих двох процесів виникає і третій – процес 
самоорганізації – спрямований на реалізацію функції системи 
через реалізацію функцій її суб’єктів. 

Особливості регіону не як полісуб’єктної, а навіть як поліс-
труктурної економічної системи (тобто системи, яка складається 
з декількох формально слабо пов’язаних між собою структур), 
визначають самоорганізацію як провідний процес його стативно-
го розвитку, а відтак – потребують винайдення механізмів ви-
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вчення і регулювання такої самоорганізації. Це є складним, про-
те актуальним завданням, вирішенням якого протягом останньо-
го часу займається багато вітчизняних і зарубіжних спеціалістів. 
Проте їх винайдення неможливе без достатнього розуміння сут-
ності процесів, що протікають в економічній системі, без їхньої 
параметризації, вимірювання і оцінки. 

Завдання оцінки діяльності суб’єктів регіону в контексті йо-
го стативного розвитку є багатокритеріальним і в першому на-
ближенні пов’язано з оцінкою її результативності через тріаду 
ефективності, ефектності та економічності (складові широко ві-
домої моделі "3E", які до сьогоднішнього дня трансформувалися 
у модель "5E": Effectiveness, Efficiency, Economy, Ethic and Envi-
ronment – Ефектність, Ефективність, Економічність, Етичність та 
Екологічність). Проте використання додаткових Е унеможлив-
лює математичну інтерпретацію такої оцінки, тому в контексті 
цього дослідження можна зупинитись на "класичному" варіанті 
моделі з трьома складовими, співвідношення яких продемонст-
ровано на рис. 1. 

 
Затрати Результат 

Ціль 

Ефективність 
 

Рис. 1. Концептуальний зміст моделі "3Е" 

Найчастіше будь-яку діяльність прийнято оцінювати за до-
помогою показників ефективності, яка в загальному вигляді ви-
значає співвідношення результату діяльності і затрат. Проте оці-
нка діяльності суб’єктів регіону в контексті стативного розвитку 
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ускладнюється тим, що результат такої діяльності – якісний, 
який полягає у трансформації регіональних складових у нові фо-
рми. Визначення результативності діяльності через ефектність та 
економічність в даному випадку також викликає певні труднощі, 
оскільки цілі такої діяльності не завжди формалізовані, а відтак 
не можуть бути оцінені. А якщо і формалізовані, то у різних 
суб’єктів вони різні, а значить, відрізнятиметься і розуміння від-
повідних критеріїв. 

Інша достатньо поширена модель оцінки сподіваних резуль-
татів будь-якого процесу – (μ, σ)-правило, яке використовує два 
критерії: математичне сподівання результатів та середньоквадра-
тичне відхилення елементів множини можливих результатів від 
значення математичного сподівання. Така модель знайшла ши-
роке розповсюдження у поєднанні з комплексом оцінок ефекти-
вності (які зазвичай займають місце головного критерію μ), але 
навряд такий підхід може задовольнити при складанні скелету 
поля оцінок стативного розвитку регіону. І заперечує цьому не 
тільки сутність стативного розвитку, який як концептуальний 
винахід призначено використовувати для примирення коротко-
строкових та довгострокових завдань, а й тому, що оцінки діяль-
ності у рамках регіону більш аналогічні оцінкам змін у біогеоце-
нозі, ніж оцінкам у змінах якоїсь популяції біогеоценозу: для по-
пуляції може бути повністю виправданим екстенсивний розвиток 
за рахунок інших складових біогеоценозу, але розвиток біогео-
ценозу зазвичай розуміється не в екстенсивному розумінні, а в 
інтенсивному: він саме не зростає, а розвивається, бо має зміню-
вати власну структуру, бо перерозподіл ресурсів не стає зміною 
за рахунок якоїсь зовнішньої складової, а зміною за рахунок вла-
сного стану-попередника. Тому ефективність – як порівняння 
входу до системи та виходу з системи – є концептом з занадто 
екстенсивною сутністю для того, щоб задовольнити при виборі 
головного концепту оцінки стативного розвитку регіону. Окремі 
суб’єкти діяльності, яка стає фактором регіонального розвитку, 
звісно будуть віддавати перевагу оцінкам на основі концепту 
ефективності, але регіон як полісуб’єктна та поліструктурна еко-
номічна система має отримати поле оцінок більш зважене та 
більш адекватне предмету оцінки – стативному розвитку регіону. 
Такими концептами оцінки бачимо ті, що не вважають викорис-
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тані ресурси суто зовнішнім надбанням, а вважають, що недоре-
чно порівнювати вхід та вихід за однією шкалою вимірювання 
(за вартісною, наприклад), бо слід розглядати, по-перше, вхід та 
вихід у трансформаційний процес у системі (але зі самої систе-
ми), а не вхід та вихід у систему, а по-друге, слід розуміти вхід и 
вихід як втрату та надбання важко порівнюваних якісних форм, а 
не як приріст однієї і тієї ж сутності (вартості чи чогось іншо-
го) – навпаки зазвичай використання єдиної шкали вимірювання 
має встановлювати перевищення втрати над надбанням, але які-
сна зміна може бути більш важливою. Узагальнено таке розу-
міння оцінок назвемо концептом ентропійності діяльності, який 
так звемо, бо будуємо його на використовуваному у багатьох на-
уках понятті ентропії, важливість якого зокрема для оцінювання 
діяльності розглянуто у [ 22]. 

Але, хоча й пропонуємо будувати скелет поля оцінок діяль-
ності стативного розвитку на головній категорії оцінки ентро-
пійності діяльності, якою замінюємо зазвичай домінуючу ефек-
тивність, вважаємо, що це не говорить на користь недоречності 
використання концепту (μ, σ)-правила: його слід переінтерпрету-
вати у предметному полі оцінювання стативного розвитку, але 
його основні властивості слід зберегти. Тобто поле оцінки діяль-
ності регіональних суб’єктів як фактору стативного розвитку ре-
гіону може мати також головну та допоміжну складову, при чо-
му головна оцінює зміни, а інша – впевненість в виборі альтер-
нативного варіанту змін (рис. 2).  

Ці дві головні складові можуть певною мірою відрізняться 
від тих, що зазвичай використовують в поширених моделях 
(μ, σ)-правила за різними ознаками, але зазначена сутність поля-
гає у ідеї цього правила, а не у властивостях конкретних двокри-
теріальних моделей – таких як ефективність-ризик, зростання-
стійкість та таке інше, – які реалізують цю ідею тим чи іншим 
чином. Інтерпретації конкретних показників теж можуть зміни-
тися, як це показано на рис. 2, але й це не говорить про те, що 
використано якусь іншу ідею (позитивною інтерпретацією на 
рис. 2 названо співпадіння орієнтацій збільшення значень шкали 
та оцінок переваги: чим більше, тим краще; негативною  інтерп-
ретацією названо зворотне співпадіння: чим менше, тим краще). 
Другою складовою має бути та категорія, яка оцінює впевненість 
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у напрямку змін, оцінює безпечність та через це – стативність. 
Тому на рис. 2 й використано розроблену та запропоновано ра-
ніше у [ 6] категорію "асиндальність". Але поки що роздивимось 
головну запропоновану складову поля оцінки діяльності 
суб’єктів як фактору стативного розвитку регіону – ентропій-
ність їхньої діяльності. 

 

 
Рис. 2. Адаптація концепту (μ, σ)-правило до умов складання поля 

 оцінок діяльності суб’єктів стативного розвитку регіону 

Розглядаючи регіон, як достатньо відокремлену систему, 
одним із критеріїв його стативного розвитку можна визначити 
динаміку ентропії стану регіону. 

Загалом ентропія характеризує міру впорядкованості систе-
ми, її спрямованості на реалізацію власної функції. Виведений 
понад 150 років назад для пояснення певних фізичних процесів, 
він досить швидко поширився в інших наукових галузях, а з дру-
гої половини XX ст. з’явилися і спроби його використання в еко-
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номіці. Проте формального підходу до визначення ентропії еко-
номічних систем, який широко застосовується відносно фізичних 
чи інформаційних систем, до цього часу не існує. 

У первісному значенні ентропію (від грецьк. ἐντροπία – змі-
на, поворот, перетворення) було визначено в межах класичної 
термодинаміки як міру незворотної дисипації енергії, її втрати, 
розсіювання в навколишній простір при переході від збудженого 
до термодинамічно рівноважного стану [ 20, с. 13;  3;  24]. Ентро-
пія мала компенсувати недолік Закону збереження енергії, який 
не міг пояснити, чому тепло завжди передається від теплого тіла 
до холодного і ніколи навпаки. Вперше цей термін було запро-
поновано німецьким фізиком Рудольфом Клаузіусом (1822-1888) 
в роботі "Про різні зручні для застосування форми основних рів-
нянь механічної теорії теплоти" (1865) та розкрито в його фун-
даментальній роботі "Механічна теорія тепла" (1864-1867) [ 5, 
с. 448]. Він визначив зміну ентропії термодинамічної системи в 
оборотному процесі dS як відношення зміни кількості теплоти 
dQ до величини абсолютної температури T: 

 

T
dQdS  . (1) 

 
Наведене рівняння визначає не саму ентропію, а лише її 

зміну. Р. Клаузіус з цього приводу зауважує, що величина dS "є 
диференціалом певної пов’язаної зі станом тіла величини, при-
чому такої, яка повністю визначена, якщо відомо стан тіла у кон-
кретний момент, хоча нічого не було відомо про шлях, по якому 
тіло дійшло до такого стану" [ 5, с. 448]. Тобто в інтерпретації 
Р. Клаузіуса ентропія є характеристикою конкретного стану сис-
тем безвідносно до процесів, які в ній протікають. Згідно другого 
закону термодинаміки ентропія існує для будь-яких рівноважних 
систем, проте наведена формула є справедливою тільки для ізо-
термічного процесу (тобто такого, що відбувається при постійній 
температурі). При її узагальненні для будь-якого квазістатичного 
процесу (такого, що складається із станів рівноваги, які безпере-
рвно слідують один за одним) величина dQ має бути замінена на 
величину елементарної (нескінченно малої) теплоти процесу δQ, 
а формула диференціалу ентропії набуває вигляду: 
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T
QdS 

 . (2) 

 
Практично ентропія пояснює механізм перетікання енергії 

від одного стану в інший: в природі, як і в будь-якій відносно 
замкнутій системі енергія намагається від впорядкованого (віль-
ного для подальшого використання) стану до хаотичного (в яко-
му вона далі використанню не підлягає). Наприклад, енергія бен-
зину у двигунах внутрішнього згоряння перетворюється на кори-
сну кінетичну енергію, яка рухає автомобіль. Проте велика час-
тина енергії, що вивільнюється при згорянні бензину, перетво-
рюється на тепло, яке розсіюється у навколишньому середовищі. 
Звичайно частину цього тепла можна впорядкувати, спрямував-
ши його, наприклад, на обігрів салону автомобілю, проте стовід-
соткове використання енергії все одно неможливе. 

Наявність ентропії також пояснює той факт, що задля впоря-
дкування певної кількості енергії, необхідно затратити значно бі-
льшу кількість впорядкованої енергії, розуміючи, що в процесі 
впорядкування матиме місце її дисипація. 

Вагомий внесок у розуміння природи ентропії вніс австрій-
ський фізик Людвіг Больцман (1844-1906), який заклав основні 
засади статистичної механіки. Зв’язок ентропії із ймовірністю 
стану системи, який було встановлено Л. Больцманом (і названо 
Альбертом Ейнштейном принципом Больцмана), у інтерпретації 
Макса Планка виглядає, як: 

 
)ln( kS , (3) 

 
де S – ентропія термодинамічного стану системи; 

k – постійна Больцмана (k = 1,3806 ∙ 10-23 Дж/К); 
Ω – статистична вага стану системи, яка дорівнює кількості 

можливих мікростанів, за допомогою яких можна скласти даний 
макроскопічний стан [ 15]. 

В роботі самого Л. Больцмана формулу ентропії не наведе-
но, а величину Ω названо мірою перестановки [ 1, с. 220]. Запро-
понована М. Планком формула зробила можливим поширення 
поняття ентропії за межами фізики, ставши основою для визна-
чення ентропії в інших науках. 
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Принцип Больцмана представляє собою міру неповноти ін-
формації про систему. За його логікою збільшення складності 
системи збільшує її ентропію. При цьому напрямок руху системи 
ніяким чином не впливає на значення ентропії. Проводячи фізи-
ко-економічну паралель, можна стверджувати, що ентропія будь-
якої економічної системи достатньо велика, оскільки всі еконо-
мічні системи є складними. 

Таким чином, використання принципу Больцмана в еконо-
мічній науці дозволяє формалізувати уявлення про складність 
економічних систем, проте не дозволяє вирішувати проблему їх 
впорядкування. 

Узагальненням принципу Больцмана в статистичній механі-
ці є ентропія Гіббса, сформульована американським фізиком і 
математиком Джозайєй Гіббсом (1839-1903) у 1876 році в книзі 
"Основні принципи статистичної механіки" [ 2]: 

 





N

i
iiB ppkS

1
ln , (4) 

 
де pi – ймовірність перебування системи в стані i (i = 1, …, N); 
 kB – позитивний коефіцієнт, який визначає вибір масштабу 
виміру (у термодинаміці при натуральному логарифмі під знаком 
суми відповідає постійній Больцмана). 

В подальшому через свою універсальність термін "ентро-
пія", який від самого початку мав виключно фізичне визначення, 
став поширюватися у інших науках. Так, у теорії інформації його 
використовують як міру невизначеності джерела повідомлення, в 
математичній статистиці – як міру невизначеності розподілу 
ймовірностей, в теорії управління – як міру невизначеності стану 
чи поведінки систему у певних умовах [ 24]. З огляду на велику 
кількість уточнених визначень базове (у розумінні Клаузіуса) 
визначення ентропії отримало уточнюючий визначник "термо-
динамічна ентропія", а надалі з’явилися поняття "інформаційна 
ентропія", "диференціальна ентропія" та інші. 

Термін "інформаційна ентропія" запроваджено засновником 
теорії інформації, американським інженером і математиком Кло-
дом Шенноном (1916-2001). В інтерпретації К. Шеннона ентро-
пія H представляє собою міру кількості різноманіття на кожному 
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кроці ланцюга Маркова [ 25, с. 249], міру невизначеності резуль-
тату інформаційного процесу (джерела інформації), швидкість 
створення інформації джерелом, що виробляє статистично неза-
лежні повідомлення [ 21, с. 259]. Математично вона визначається 
як: 
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де pi – ймовірність появи i-го повідомлення; 

K – певна позитивна константа, яка визначає вибір одиниці 
виміру [ 21, с. 260-261]. 

Не важко помітити, що і математично, і за змістом ентропія 
К. Шеннона еквівалента ентропії Дж. Гіббса. 

Інформаційна ентропія дорівнює нулю виключно тоді, коли 
один результат наступає із ймовірністю 1, а ймовірність інших 
результатів дорівнює нулю, тобто коли має місце повна визначе-
ність результату інформаційного процесу. В інших випадках ен-
тропія процесу позитивна. Свого максимального значення log n 
вона досягає тоді, коли ймовірність настання всіх результатів 
однакова і дорівнює pi = 1/n [ 21, с. 262]. 

Тут слід зазначити, що значення коефіцієнту перед операто-
ром суми та основа логарифму в цій та інших формулах ентропії 
виконують функцію суто масштабування кінцевого значення. 
По-перше, обидва параметри у формулі є взаємозалежними, 
оскільки pkp kxx loglog  , тобто експонентне збільшення ос-
нови логарифму при одночасному мультиплікаційному збіль-
шенні коефіцієнту у той самі мірі приводить до тотожного зна-
чення виразу. По-друге, використання постійної Больцмана, яка 
є мірою зв’язку температури і енергії, для визначення ентропії за 
межами термодинаміки є умовним, що підтверджується іншими 
формулами ентропії, у яких цей коефіцієнт може приймати різні 
значення. Тому більшість учених, посилаючись на ентропію 
Шеннона, наводять формулу з двійковим логарифмом (одночас-
но називаючи її двійковою ентропією, маючи на увазі двійкову 
природу кодування інформації). Розглядаючи цей показник як 
окремий випадок ентропії Реньї, в формулі уже традиційно ви-
користовується натуральний логарифм [ 15]. 
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Подальший розвиток поглядів на ентропію так чи інакше 
пов’язано з уточненням, узагальненням чи наданням дещо іншо-
го змісту ентропії Шеннона (чи ентропії Гіббса). Одним з таких 
уточнень є К-ентропія, яку запропонована у 1958 році видатним 
радянським математиком Андрієм Миколайовичем Колмогоро-
вим (1903-1987), який представив теорію інформації як суто ма-
тематичну науку. А. Колмогоров визначив ентропію як середню 
швидкість втрати інформації про систему. Величина, зворотна К-
ентропії, має розмірність часу і визначає середній час, на який 
можна передбачити стан системи з динамічним хаосом [ 13, 
с. 137-138;  23, с. 115-119]. Пізніше інтерпретація К-етропії була 
розширена учнем А. Колмогорова Яковом Григоровичем Синаєм 
(нар. 1935), який пристосував її для широкого класу динамічних 
систем. Ентропія Колмогорова–Синая (КС-ентропія) визначає 
середню швидкість розбігання в початковий момент траєкторій 
будь-якого руху. 

Угорський математик Альфред Реньї (1921-1970) ввів одно-
параметричну родину ентропій, які узагальнюють більшість ви-
ведених до того інтерпретаційних формул: 
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де α – задане дійсне число (параметр), яке задовольняє вимогам 

0 , 1 ; 
pi = P(X = xi) – ймовірність того, що дискретна випадкова 

величина X дорівнюватиме своєму можливому значенню; 
n – загальна кількість можливих значень випадкової вели-

чини X. 
Деякі з запропонованих раніше формул ентропії є окремими 

випадками ентропії Реньї. Зокрема за умови, що 1  вона на-
буває вигляду ентропії Шеннона. 

Наведений огляд, хоча і містить досить багато визначень і 
підходів до інтерпретації поняття "ентропія", є далеко не пов-
ним. Проте його достатньо для концептуалізації та формулюван-
ня поняття ентропії в економічній науці. 
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Ідея застосування законів термодинаміки в економіці впер-
ше з’явилася у 1911 році в роботі англійського радіохіміка Фре-
деріка Содді (1877-1956) "Матерія і енергія" [ 16]. Ф. Содді стве-
рджував, що політичні та соціальні коливання, економічні цикли, 
розвиток комерції і промисловості, збагачення та зубожіння ви-
значаються насамперед законами термодинаміки. 

Поняття ентропії в економічну науку вперше було введено 
американським економістом румунського походження, професо-
ром університету Вандербілта Ніколасом Джорджеску-Регеном 
(1906-1984), який заклав підвалини нового напряму в економіч-
ній науці – екологічної економіки, – в книзі "Закон ентропії та 
економічний процес" (1971) [ 28]. Основні ідеї Н. Джорджеску-
Регена зводяться до наступного. Кількість природних ресурсів і 
енергії в природі – величина постійна. Природа як закрита сис-
тема, підпорядковується закону ентропії: кількість недоступних 
природних ресурсів постійно підвищується, а відтак зменшуєть-
ся кількість доступних ресурсів і енергії. Тому будь-яке вироб-
ництво, оскільки воно використовує обмежені запаси ресурсів і 
енергії, незважаючи на постійне зростання продуктивності, обу-
мовлене загальним економічним зростанням, врешті решт зітк-
неться з проблемою спадаючої віддачі від затрат праці, виклика-
ною виснаженням запасів природних ресурсів і забрудненням 
навколишнього середовища [ 27]. 

Ідеї Н. Джорджеску-Регена, спочатку не прийняті у науко-
вому середовищі, згодом знайшли свій подальший розвиток у 
роботах основоположників екологічної економіки американця 
Германа Едварда Дейлі (нар. 1938), автора книги "До економіки 
стійкого стану" [ 1] та японця Козо Маюмі (нар. 1954), автора 
книги "Витоки екологічної економіки: біоекономіка Джорджес-
ку-Регена" [ 31], а також в монографії Джеремі Ріфкіна та Теда 
Говарда "Ентропія" [ 32]. 

З позиції екологічної економіки будь-яка діяльність, спря-
мована на створення тимчасової вартості за рахунок використан-
ня природних ресурсів, причому обсяг виснаження ресурсів в 
енергетичному еквіваленті значно перевищує обсяг створених 
благ. Віддзеркалюючи закони термодинаміки на суспільні яви-
ща, економісти цього напряму спростовують основні положення 
класичної економічної теорії, заперечуючи можливість створен-
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ня самодостатнього суспільства. Такий песимізм біоекономістів 
компенсується важливою тезою щодо необхідності урахування 
екологічних аспектів в господарській і взагалі в суспільній дія-
льності. 

Положення екологічної економіки, які надають можливість 
використовувати закони термодинаміки, базуються на тому, що 
екологічна система, як і термодинамічна система є закритою, а 
відтак додаткового притоку впорядкованої енергії немає. Проте в 
останній чверті XX ст. з’являються спроби використання ідей 
термодинаміки, в тому числі і показника ентропії, для відкритих 
економічних систем (народного господарства, галузей, підпри-
ємств тощо). Продуктивні ідеї з цього приводу містяться в робо-
тах В. Ісламутдінова [ 4], І. Маркіної та Д. Дьячкова [ 29], 
В. Млодецького [ 9], Н. Нізовкіної [ 11], О. Тетеріної [ 18], 
Л. Усова [ 19] та деяких інших. Нажаль, жодну з них не було до-
ведено до рівня завершеного дослідження. 

Регіон як економічна система – це штучно організована со-
ціальна підсистема, спрямована на виконання певних суспільно-
економічних функцій, встановлених як ззовні, так і самими 
суб’єктами цієї системи. Вона є відкритою відносно соціальної 
системи в цілому, а відтак має місце інтенсивний матеріально-
енергетичний обмін між економічною системою регіону і зовні-
шнім середовищем. Тому розглядаючи економічну систему з 
термодинамічних позицій, необхідно виділити принаймні чотири 
стани енергії (тут слово "енергія" використовується як універса-
льна міра будь-якого прояву властивостей матерії, переходу її 
руху з одних форм у інші; це слово фактично узагальнює різні 
форми обміну як всередині системи, так і з зовнішнім середови-
щем) (рис. 3). 

У кожний момент часу співвідношення цих станів неодна-
кове, оскільки постійно спостерігається перетікання енергії від 
одного стану в інший. Як і в закритих системах природним є 
процес зв’язування енергії (тобто перехід від впорядкованого до 
невпорядкованого стану), який протікає тільки в одному напрямі 
і збільшує ентропію системи. Проте паралельно відбувається 
"впорскування" впорядкованої енергії із зовнішнього середови-
ща, яке цю ентропію повинно знижувати. Крім того, в економіч-
них системах може спостерігатися перетікання зв’язаної (невпо-
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рядкованої енергії із зовнішнього середовища). У свою чергу зо-
внішнє середовище характеризується постійним зростанням 
зв’язаної енергії (збільшенням ентропії) і ентропія макросистеми 
(економічної системи і зовнішнього середовища) як закритої си-
стеми постійно збільшується. Загалом ступінь впорядкованості 
економічної системи (її ентропія) є результатом усіх цих проце-
сів, а здатність впливати на деякі з них визначає можливість ре-
гулювання рівня ентропії в конкретній економічній системі. 
Практично ця обставина визначає рівень керованості в економі-
чній системі. 

 
Рис. 3. Стани енергії та напрями їхньої трансформації 

Елементами (суб’єктами) економічної системи є люди, які, у 
свою чергу, являють собою складну біосоціальну систему, яка 
має власні цілі і функції. Кожна людина реалізує ці функції згід-
но власних потреб і власного розуміння людських благ. Згідно з 
теоремою інституціональної інтеграції мотивації Т. Парсонса яка 
стверджує, що "цілі одиниць соціальної системи … повинні мати 
значення внесків у функціонування соціальної або культурної 
системи, частинами яких ці одиниці є" [ 12, с. 49], функція еко-
номічної системи реалізується настільки, наскільки вона відпові-
дає функції конкретної людини. Тому повноцінна реалізація фу-
нкції економічної системи в регіоні можлива тільки у тому випа-
дку, коли вона узгоджена з функціями кожного її суб’єкта. 
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Ступінь впорядкованості економічної системи визначимо 
показником узгодженості загальної функції економічної системи 
і персональних функцій її окремих суб’єктів. 

Нехай FC – обсяг функції, що реалізується регіоном як еко-
номічною системою у цілому (загальна функція), а Fj – обсяг фу-
нкції, що реалізується j-м конкретним суб’єктом цієї економічної 
системи (персональна функція). Тоді міра реалізації загальної 
функції через персональну функцію j-го суб’єкта може бути поз-
начена як перетин вказаних вище функцій: 

jC FF  . (7) 

Міра реалізації загальної функції через персональні функції 
усіх суб’єктів економічної системи при цьому становитиме: 
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де m – кількість членів корпоративного суспільства. 
А відтак, міра узгодженості загальної функції з персональ-

ними функціями суб’єктів CC може бути визначена наступним 
чином: 
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(9) 

Наведений коефіцієнт фактично визначає ступінь реалізації 
загальної функції через реалізацію персональних функцій 
суб’єктів економічної системи. Його значення знаходиться в діа-
пазоні від нуля до одиниці, причому нульове значення коефіціє-
нту практично означає, що через персональні функції загальна 
функція не реалізується, а при 1СС  вона реалізується у пов-
ному обсязі. 

Персональну функцію конкретного суб’єкта економічної 
системи можна представити у вигляді кінцевої кількості дій, які 
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у своїй сукупності забезпечують реалізацію його персональної 
функції: 

 
 njjjj aaaA ,...,, 21 , (10) 

 
де n – кількість дій, що складають персональну функцію j-го 
суб’єкта економічної системи. 

Нехай pij – ймовірність того, що i-та дія j-го суб’єкта еконо-
мічної системи забезпечує реалізацію загальної функції: 

 
 njjjj pppP ,...,, 21 . (11) 

 
Тоді ймовірність реалізації загальної функції за рахунок ре-

алізації персональної функції j-го суб’єкта економічної системи 
можна представити як математичне очікування ймовірностей pij 
цього суб’єкта: 

 
 jP PMP  . (12) 

 
А ймовірність реалізації загальної функції за рахунок реалі-

зації персональних функцій усіх суб’єктів економічної системи – 
як математичне очікування ймовірностей PP: 

 
 PС PMP  . (13) 

 
Зниження ймовірності реалізації загальної функції за раху-

нок реалізації персональних функцій суб’єктів економічної сис-
теми може бути визначена як ентропія економічної системи. 
Спираючись на формулу ентропії, запропоновану К. Шенноном 
(за базову формулу можна було б узяти будь-яку з наведених 
вище; ентропію Шеннона вибрано як найбільш уживану в еко-
номічній літературі), замінюючи для спрощення на підставі ви-
щезазначеного зауваження двійковий логарифм натуральним та 
опускаючи розмірну константу K, невизначеність (ентропію) ре-
алізації функції економічної системи за рахунок реалізації функ-
ції її j-го суб’єкта можна визначити таким чином: 
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Ентропія економічної системи визначається ентропією реа-

лізації її функції за рахунок реалізації функцій усіх його 
суб’єктів. Тому для її формалізації необхідно враховувати ймові-
рності усіх дій усіх суб’єктів економічної системи. В остаточно-
му вигляді формула набуває вигляду: 
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Наведена формула ентропії економічної системи може бути 

використана для оцінки міри її впорядкованості і здатності реалі-
зовувати закладену в неї функцію. 

Ще однією достатньо поширеною категорією, яка може бу-
ти використана для оцінки діяльності суб’єктів регіону, є катего-
рія синергетичного ефекту. Розглядаючи різні приклади з різних 
предметних областей, стає ясним, що він допускає велику кіль-
кість інтерпретацій. Крім того, в економіці й суміжних з нею на-
уках крім поняття синергії існують такі поняття, як емерджент-
ність, мультиплікативність (огляд таких ефектів і категорій мож-
на знайти, наприклад, в [ 10, с. 18-22] і [ 17]) і інші, кожне з яких 
має більш обкреслені контури понятійного ядра, ніж "синергети-
чний ефект". Тому виникає скоріше необхідність виявити наявні 
інтерпретації синергетичного ефекту й узагальнити їх, ніж руха-
тися у зворотному напрямку – ввести загальне визначення й по-
тім дедуктивно розрізняти його види. 

Виявленням і виміром ефектів, викликаних з’єднанням де-
кількох організаційних елементів, декількох організаційних 
форм або декількох програм дій і навіть просто декількох ресур-
сів, сьогодні займаються багато економістів. Виникає навіть 
проблема деякого зворотного явища – явного або неявного при-
писування появи результату одному з елементів системи. Так, 
наприклад, з’явилися підходи до оцінки управлінської праці, що 
розглядають результати впливу на об’єкт управління й викорис-
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тання всього комплексу ресурсів як результату управлінської 
праці, не дивлячись на те, що крім нього була використана також 
і праця інших працівників, використані різного виду ресурси, 
технології, фінансові відносини і т.д. З’являються подібні оцінки 
результатів підприємництва, інтелектуального капіталу, або 
окремих функціональних працівників – наприклад, маркетологів 
або фінансистів. Такі підходи, по суті, заперечують явище синер-
гетичного ефекту, оскільки приписують появу ефекту одному з 
елементів системи, який визнають головним або просто таким, 
що потрапив у фокус їхньої уваги. Однак, можливість знахо-
дження сили впливу окремих елементів саме залежить від вирі-
шення завдання виявлення величини синергетичного ефекту, – 
збільшення (власне, поява) емерджентної властивості не може 
бути приписана жодному з елементів. Однак підхід елімінуван-
ня, – тобто послідовного знаходження всіх результатів окремого 
використання всіх елементів системи й порівняння їх суми з ре-
зультатом дії всієї системи, – не здається виправданим, оскільки, 
по-перше, окремі результати можуть перетинатися й тому їх не 
можна підсумовувати, а по-друге, для багатьох систем увесь 
ефект поєднання взагалі виникає тільки винятково при цілісності 
системи, тобто до з’єднання виміряти й нема чого. 

Крім того, не цілком прозорим є саме традиційне тлумачен-
ня синергетичного ефекту як надсумарного ефекту, тобто збіль-
шення ефекту при інтеграції елементів системи. Часто такий 
ефект пояснюють як вимірювальне вираження емерджентності, 
тим самим наближаючи два поняття друг до друга й одночасно 
заперечуючи саму сутність надсумарного ефекту – що ж підсу-
мувати, якщо емерджентність припускає появу нових властивос-
тей, а не просто додаткову ознаку прояву цих властивостей. Ви-
ходить, що під синергетичним ефектом можна розуміти надсу-
марний ефект і можна розуміти емерджентний ефект, а можна 
останні два вважати окремими випадками або тлумаченнями 
якогось більш загального синергетичного ефекту, значення якого 
ще має бути з’ясованим. 

Як пояснення надсумарного ефекту, як нам здається, припу-
стимо привести приклад ефекту резонансу, – коливання, що 
вступають у резонанс, існують і без їхнього накладення, а тільки 
при дії їхніх власних джерел. Але при накладенні коливань може 
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виникати значне зростання амплітуди, яка і може дозволити оці-
нити величину приросту понад деяку суму амплітуд. У такому 
прикладі є деякі величини ефективності, що характеризують 
елементи до їх поєднання та появи ефекту комбінації, – тому су-
му величин окремих ефектів можна порівнювати з ефектом спі-
льної дії сполучених елементів. Схожі ознаки надсумарного ефе-
кту можна побачити й в ефекті використання каталізатора – він 
підсилює протікання реакції, яка протікає й без каталізатора. Та-
ким же чином можна виявити й ефект збільшення продуктивнос-
ті праці при впровадженні нової організаційної форми – напри-
клад, продуктивність двох носіїв можна виміряти до й після ви-
користання носилок. Подібних прикладів можна привести бага-
то, але в кожному з них є не просто різниця між сумою результа-
тів окремої дії і результату спільної дії, а й використання ще од-
ного додаткового елемента – форми, методу, технології, додат-
кового засобу (тих же носилок у наведеному прикладі). І навіть 
приклад з резонансом може припускати, що сам збіг частот ко-
ливань, що накладаються, також є ще одним таким елементом 
цього накладення, тобто технологією або методом. 

Як прояв емерджентного ефекту припустимо навести прик-
лади з появою можливості польоту при використанні крила де-
льтаплана, появою електромагнітної індукції в індукційній ко-
тушці, і навіть появою потомства гетерогамних пар, і багато-
багато інших ефектів. Виміряти ефект як збільшення деякого 
прояву в цих випадках можна тільки якщо вважати, що до ком-
бінації елементів, що дає ефект, значення ефекту дорівнює ну-
лю — цей нуль і є "сумою", понад якої з’являється "збільшення". 

Проте обидва ефекти – і надсумарний, і емерджентний – 
мають і загальні риси, й відмінні. Для цього можна навести при-
клад кумулятивного ефекту, – виникнення спрямованості вибу-
ху, що виникає при використанні кумулятивного вилучення, яке 
здатне не просто змінювати концентрацію сили вибухової хвилі 
по всьому потенційному фронті її поширення (це було б просто 
надсумарним ефектом, що виявляється на певному напрямку 
поширення вибухової хвилі), але одержувати відчутні якісні змі-
ни результату в тому напрямку, у якому концентрована сила ви-
буху (заради появи таких явищ кумулятивний ефект і створю-
ють, і виміряти ступінь їх прояву при їхній відсутності неможли-
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во). Таке розуміння емерджентності дозволяє говорити про еме-
рджентність не як про якісь таємничі силу або явище, які вини-
кають з нівідкіля, а як про поняття, родинне поняттю розвитку, 
тобто як про поняття переходу з одного якісного стану в інше. 
Тоді виміри могли б використовувати модель, яку припустимо 
назвати моделлю біфуркації типу сплеск/розвиток (рис. 4). 

 
Рис. 4. Біфуркаційна динаміка типу сплеск/розвиток 

Така модель припускає, що вплив, який визначає потенцій-
ний результат, існує й без додавання зусиль, але може виявитися 
тільки в сплеску, який, не сягнувши порога якісного переходу, 
загасає, а сягнувши, закріплює деякий новий стан. Таке розумін-
ня дозволяє витлумачувати в дусі емерджентності багато дода-
вань окремих сил – наприклад, атака на укріплений пункт недо-
статнього числа бійців являє собою тільки сплеск просування 
фронту, що витрачає розташовувану чинність, але який не при-
водить до появи необхідного якісного результату. При цьому сам 
результат виміряється не бінарним відношенням, констатацією 
взятий чи ні укріплений пункт, а виміром переміщення фронту, 
яке являє собою або сплеск (просування й відкат), або розвиток 
(просування й закріплення). Розуміння того, що необхідно шука-
ти й в інших конкретних випадках параметр, який може поводи-
тися або реалізуючи зміну типу "сплеск", або зміну типу "розви-
ток", спростить і пошук тієї критичної точки комбінації факто-
рів, використовуваних для забезпечення завершеності зміни. 
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У той же час використання такого концепту не дозволяє 
звести поняття надсумарного ефекту й емерджентного ефекту, – 
так само, як і не можна стверджувати що кумулятивний ефект є 
окремим випадком резонансу, або навпаки. Тобто поки можна 
говорити про те, що є деяке явище розбіжності кінцевого сукуп-
ного результату й розрахункової суми окремих результатів (і ві-
дхилення цієї розбіжності може бути також різним), але це яви-
ще має на увазі поки деяку множину явищ, які можуть йменува-
тися ефектами комбінацій (різних) і одержувати тлумачення із 
присвоєнням як позитивної так і негативної оцінки. 

Показники, які могли б бути вимірниками окремих видів та-
ких ефектів, не слід задавати як єдино можливі відбиття, як деякі 
заздалегідь задані, що й не припускають альтернативних спосо-
бів виміру. Досить згадати для прикладу існування поняття ефе-
ктивності й окремих категорій, які відносяться до цієї однієї за-
гальної категорії – наприклад, рентабельності. Але при цьому 
рентабельністю не називають якийсь конкретний показник, тому 
що існує досить велика кількість показників, що відображають 
сутність цієї економічної категорії (а в майбутньому можуть бу-
ти складені ще й інші). 

Подібне ж застереження слід зробити й із приводу неправи-
льного відношення того або іншого показника до тієї або іншій 
категорії – у цьому, власне, і полягає основна сутність питання, 
що розбирається. Так, наприклад, часто використовуване в якості 
показника рівня ризику середньоквадратичне відхилення вира-
жає зміст упевненості суб’єкта в очікуваному результаті, а не 
ризику цього суб’єкта. У контексті питання, що розбирається, 
слід остерігатися висування яких-небудь конкретних показників 
до того, як буде засвоєний зміст тієї категорії, яку вони повинні 
представляти своїми значеннями, кількісно або якісно. У якості 
зручного наближення до вирішення двоїстого завдання пошуку 
значень у змісті понятійних ядер і пошуку коштів установлення 
значень за допомогою деякого ряду показників, бачиться можли-
вим використання експериментального складання категоріальної 
системи показників. 

Поняття категоріальної системи показників запропоноване в 
роботі [ 8], у якій була виявлена основна видова різноманітність 
систем показників і запропоноване їхнє узагальнення у визна-
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ченні, що використовує задовольняючу всім видам родову кате-
горію. У якості такої родової категорії була запропонована "мо-
ва", а основні інтерпретації систем показників були взяті за ана-
логією з термінологією мовознавства, що дозволяє стверджува-
ти, що сама категорія "система показників" (у цьому випадку – 
система економічних показників) стала відноситися до предмета 
теорії економічної семіотики. 

Мова призначена для створення когнітивних моделей, вико-
ристовуваних у процесі пізнання, і для створення конвенційних 
кодів, використовуваних у процесі спілкування. Система показ-
ників, виконуючи функцію спеціалізованої мови, використову-
ваної в певного роду діяльності певного виду фахівцями, повин-
на бути аналізована як двоїсте явище: як те, що є засобом пі-
знання, і як те, що є засобом спілкування. Складно судити про те, 
чи є це вірним для всіх мов, але можна припустити, що оскільки 
це правдоподібно для природних мов, то це може бути вірним і 
для систем показників, що розуміються як мова. 

Складання категоріальної системи показників може йти 
шляхом заміни моделі господарської діяльності (процесу, пове-
дінки і т.д.) системною моделлю, яка містить характеристики, що 
описують співвідношення елементів моделі господарської діяль-
ності, або яка використовує деякі вторинні відносини по відно-
шенню до категорій, введених на перших стадіях аналізу. 

Можна йти й іншим шляхом – наприклад, шляхом висуван-
ня способів оцінки ефектів за аналогією із уже відомими. Такий 
шлях орієнтується на виявлення якомога більшої кількості різ-
них "ефектів" для створення подальшої можливості їхнього порі-
вняння й узагальнення. Однак, саме такий шлях може й штучно 
звузити кількість понятійних ядер, збираючи елементи множини, 
що відповідають одному концепту, тобто реалізують одну й ту 
саму когнітивну схему. Так, наприклад, і зараз очевидно, що 
спроба в економічній літературі витлумачити синергетичний 
ефект як надсумарний ефект, розуміючи суму виключно як ре-
зультат додавання, реалізує когнітивну схему, засвоєну разом з 
концептом вигоди. Оскільки концепт вигоди вже на сучасному 
етапі майже повністю витиснув усі інші концепти економічної 
оцінки, які можна було б використовувати в тлумаченні вияв-
лення й виміру економічної ефективності (і навіть взагалі ефек-
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тів господарської діяльності – сам термін ефект починає означа-
ти не результат, що відповідає меті, а порівняння результату й 
використаних на його одержання ресурсів, тобто ефективність), 
то сліпе наслідування такому концепту приведе до підміни й по-
няття синергетичного ефекту. Тому бажано використовувати 
який-небудь із суттєво одмінних концептів визначення ефекту. 

У якості такого першими претендентами є, звичайно, кон-
цепт порівняльної переваги й концепт ефективності за Парето. 
Але обидва ці концепти є ще більше вторинними стосовно будь-
якого концепту критерію як такого (ефекти проявляються саме 
як результат використання якого-небудь із концептів критерію 
оцінки результату, під яким тут слід розуміти спосіб виміру сту-
пені відповідності результату дії тієї меті, заради якої вживають 
дію), а тому вони як критерії правила вибору можуть використо-
вувати будь-які концепти критерію оцінки результату, у тому 
числі й вигоду, але самі по собі не задають певні концепти кри-
терію оцінки результату. Тому слід знайти альтернативний кон-
цепт саме критерію оцінки результату, а не критерію правила 
вибору. 

Оскільки відомо одне з базових правил вибору, що викорис-
товує два певні концепти критерію, – (μ, σ)-правило, – а також 
відомо, що воно тому й двокритеріальне, що два використовува-
ні в ньому концепти критеріїв (математичного очікування й се-
редньоквадратичного відхилення) ніяк не тотожні й інформують 
про різні властивості можливого результату як об’єкта оцінки, то 
можна було б взяти за аналог нових експериментальних концеп-
тів той з них, який чітко не збігається с концептом вигоди.  

Тому що математичне очікування в (μ, σ)-правилі саме по 
собі використовується найчастіше для усереднення можливих 
альтернативних вигід, і зміна величини очікування також втілює 
ідею надсумарності, тоді слід звернутися до другого із двох кри-
теріїв. Він також використовується часто, але використання його 
у визначенні ефекту диверсифікації (який пов’язаний саме з 
комбінацією використання деякого числа програм дій, тобто сам 
по собі міг би стати одним з тих прикладів, які приводилися ви-
ще в огляді можливих тлумачень синергетичного ефекту) не до-
держується когнітивній схеми розрахунків вигоди – більше того, 
аксіоматичним стало затвердження про зворотну залежність упе-
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вненості в результаті (яку й вимірюють середньоквадратичним 
відхиленням) і ступеня вигідності цього результату. Таким чи-
ном, ефект диверсифікації може бути обраний у якості аналога 
експериментальної множини концептів ефектів комбінацій. Тут 
також гідний зауваження той факт, що як такого позитивного 
збільшення (саме позитивне збільшення мають на увазі в змісті 
синергетичного ефекту) ефект диверсифікації не представляє, а 
ступінь його позитивності відображає скоріше властивість нега-
тивного збільшення значення вимірника непевності в кінцевому 
результаті комбінації програм дії. 

Однак, експерименти з обраним аналогом досить швидко до-
зволили виявити вже відомий науці управління концепт ефекту, 
який і виражає зміст збільшення ефектів, тобто реалізує схему 
надсумарності, і при цьому може бути визначений на основі наяв-
них оцінок ефективності-вигоди. Справа в тому, що комбінація 
програм дій, організаційних форм, просто окремих виробництв 
(що належать до різних галузей, тобто не виражають ідею просто-
го збільшення або додавання виробничої потужності) в економіці 
відомий і пов’язаний з комбінуванням, яке й може привести до 
збільшення ефективності. Звідси й цілком правомірна назва такого 
концепту – ефект комбінування. 

Тоді досить взяти будь-яку іншу характеристику комбінації 
елементів системи, – хоча їх відомо не так уже й багато, але їхня 
кількість не зводиться до одного і не допускає виділення підвидів 
поняттю емерджентності, – і застосувати до цієї характеристики 
концепт визначення ефекту, подібний ефекту диверсифікації, взя-
тому за аналог. Найбільш вдалим у цьому сенсі нам здається по-
няття адаптивності, яке не може характеризувати окремо взятий 
елемент (який можна пристосувати до чого-небудь, тобто він під-
дається пристосуванню, але сам по собі не має властивості прис-
тосовуваності – адаптивністю слід іменувати саме наявність 
останньої властивості, а не першої), а може характеризувати тіль-
ки досить складні системи, що мають поведінку. Тоді й сама адап-
тивність може виникати як результат якісного розвитку системи в 
плані застосування концепту емерджентності (тобто тут припус-
тимо застосувати схему пізнання зміни як біфуркації типу 
сплеск/розвиток), також і ступінь адаптивності також може змі-
нюватися, дозволяючи виявляти її збільшення (як реалізацію схе-
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ми концепту надсумарності), і навіть середнє значення окремих 
ступенів адаптивності може виходити за рамки діапазону, який 
задається середніми значеннями, що характеризують елементи, які 
поєднуються або складаються (як реалізація взятого за аналог 
концепту ефекту диверсифікації). Оскільки саму адаптивність ми 
б рекомендували розуміти як здатність до саморегуляції другого 
порядку, – тобто як здатність до саморегуляції використовуваних 
алгоритмів або механізмів саморегуляції, – то останній із трьох 
ефектів зміни адаптивності здається досить складним для розу-
міння, але й найбільш перспективним у розробці. Оскільки саме 
на появу такого ефекту (тобто на збільшення адаптивності, або 
інакше – зниження рівня відсталості організаційної структури) 
націлена запропонована нами концепція дивергентного управ-
ління (в [ 7] і наступних роботах), то назвемо його ефектом ди-
вергенції. 

На рис. 5-7 наведено ілюстрації, які показують можливий 
вигляд моделей, які використовують деякі умовні об’єкти і відо-
бражають прояв цих ефектів комбінування, диверсифікації й ди-
вергенції, разом і окремо. 

 
Рис. 5. Ілюстрація випадку з наявністю тільки ефекту комбінування  

при комбінації декількох програм дії або організаційних форм 

Невпевненість  
у прогнозі 

Інертність  
(неадаптивність  

структури) 

Ефективність 
діяльності 

Ефект  
комбінування 
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Рис. 6. Ілюстрація випадку з наявністю ефекту комбінування й ефекту 

диверсифікованості при комбінації декількох програм дії  
або організаційних форм 

 
Рис. 7. Ілюстрація випадку з наявністю ефекту комбінування,  

ефекту дивергенції й ефекту диверсифікованості при комбінації  
декількох програм дії або організаційних форм 
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Ефект 
комбінування 

Ефект 
диверсифікації 

Ефект 
дивергенції 
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Таким чином, ми можемо говорити про те, що число окре-
мих понять ефектів, одержуваних від комбінації програм дії, ор-
ганізаційних форм, ресурсів і т.п., що не зводиться до одного 
єдиного ефекту, навіть якщо виявлена множина понять предста-
вляє тільки окремі види деякого одного загального поняття. Од-
нак навіть виявлення категорій трьох ефектів поєднання програм 
дії, організаційних форм, ресурсів тощо дозволяє відразу говори-
ти про похідні поєднання в оцінках (у конкретних критеріальних 
показниках), оскільки названі ефекти можуть проявлятися одно-
часно й окремо. Отже ефекти поєднання ефектів поєднання – це 
вже нові об’єкти позначення, означення й відбиття в СП-
об’єктах. Запропоновані назви для цих ефектів у зв’язку одна до 
одної представлені на рис. 8. 

 
Рис. 8. Деякі види простих і складних ефектів комбінації програм дії 

або організаційних форм (приблизно – частки прояву загальної  
категорії синергетичного ефекту) 

Ефект  
універсальності 

Ефект  
комбінування 

Ефект  
диверсифікації 

Ефект  
дивергенції 

Ефект  
версальності 

Ефект  
конверсивності 

Ефект  
асиндальності 
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Назви, які використано на рис. 8, обрані з наступних мірку-
вань. Ефект універсальності, як одночасний прояв ефекту ком-
бінування й ефекту диверсифікації, має означати, що господар-
ська система поєднує одночасно й способи виробництва й сфери 
їх застосування, а тому й може бути названа універсальною. 
Об’єднання ефектів диверсифікації й дивергенції, але не комбі-
нування, говорить скоріше про деяку гнучкість, здатність до пе-
ребудови або про реальний прояв конверсії – така комбінація 
ефектів названа ефектом конверсивності. Для назви наступної 
комбінації ефектів використано поняття версальності, яке було 
введено в [ 14] у контексті оцінювання людських ресурсів у зна-
ченні певної здатності бути перетвореним у адекватний умовам 
розв’язання проблемної ситуації ресурс або засіб залежно від по-
треб конкретної ситуації (у відмінності від універсальності, що 
також припускає таку адекватність використанню у різних ситу-
аціях, але без потреби перетворення). Відповідає такому розу-
мінню й спільний прояв ефектів комбінування й дивергенції, то-
му його й названо ефектом версальності. 

Оскільки за аналог розглянутої множини ефектів, подібних 
за когнітивною схемою їхнього виявлення, було узято один з них 
– ефект диверсифікації, – який означає підвищення впевненості в 
результатах господарської діяльності, то сукупність усіх трьох 
ефектів припустимо асоціювати з тією ж допоміжною за суттю 
категорією оцінки господарювання (та взагалі діяльності), але 
тільки у розширеному тлумаченні такої впевненості у результа-
тах діяльності. Зараз у найбільш широкому значенні таке розу-
міння впевненості в результатах діяльності прийнято називати 
економічною безпекою (строге означення цього терміна в цьому 
випадку залишимо за рамками цієї роботи). Тобто всі три ефекти 
пов’язані з подоланням дії несприятливих факторів, і що те саме, 
зі зниженням рівня небезпеки, яка може виявитися в недосягнен-
ні передбачуваних результатів господарської діяльності. Тоді 
загальний ефект припустимо називати ефектом асиндальності 
(від грецьк. ἀ (заперечна частка) та κίνδυνος – "небезпека"). 

Слід також враховувати не тільки те, що ефект може бути 
визначений як позитивне або негативне значення збільшення, 
але й те, що незалежно від знака збільшення ефект може прояв-
лятися як у позитивному, так і в негативному значенні, тобто 
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кожному із запропонованих ефектів відповідає й деякий зворот-
ний ефект. 

Як приклад зворотних ефектів, тобто явищ, що виявляються 
як результати дії факторів у зворотному напрямі впливу, можна 
навести такі пари ефектів: ефект дивергенції й ефект пляшкового 
горлечка (спрощення різноманіття властивостей представників 
родинних організацій внаслідок успадкування цих ознак від ма-
лого числа представників попередніх поколінь), ефект диверси-
фікації й ефект дизадаптації (спрощення різноманіття сфер за-
стосування наявних засобів), ефект комбінування й ефект руди-
ментації (зменшення числа функціональних підсистем або скла-
ду використовуваних способів, засобів, ресурсів). Усі ці ефекти, 
як позитивні так і негативні можуть знайти відбиття в СП-
об’єктах. При цьому також слід розуміти, що зміна складу про-
грам, що сполучаються, дій або організаційних форм може при-
водити до посилення й позитивного й негативного ефектів одно-
часно, навіть якщо вони вважаються зворотними. Це явище саме 
по собі заслуговує масштабного дослідження й тут не може бути 
розкрите повністю. Можна тільки для прикладу привести вже 
виявлену у минулих дослідженнях і обґрунтовану тезу, що зви-
чайне протиставлення диверсифікації й спеціалізації не означає, 
що поява ефекту диверсифікації обов’язково знижує ефект спе-
ціалізації. У категоріальній системі, що наводиться тут, також не 
слід очікувати, що посилення позитивного ефекту дивесифікації 
обов’язково послабить негативний ефект дизадаптації. Однак 
отут також слід врахувати й те, що адаптивність і адаптованість 
у певному сенсі означають зворотні властивості, не дивлячись на 
використання загального кореня, – тому ефект дивергенції (по-
силення адаптивності) може бути поєднаний з посиленням ефек-
ту дизадаптації. 

Також слід помітити, що часте спрощення об’єкта (і систе-
ми, яка його відображає) мають на увазі як безумовно позитивне 
явище, що веде до підвищення його ефективності. Але слід за-
значити, що назва загальному ефекту (ефекту асиндальності) бу-
ла дана не випадково й виходить із відповідності завданням нау-
ки синдиники (науки про господарську безпеку діяльності у ши-
рокому сенсі: у економічному, технологічному, інженерному, 
дослідницькому тощо). Так, коментуючи пари ефектів диверген-
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ції й пляшкового горлечка, відзначимо наступне. Згідно з уяв-
леннями сучасної біології й екології (назва другого з ефектів за-
позичена в біологів) можна стверджувати, що чим багатше (різ-
номанітніше) генофонд популяції, тим більше шансів у поточно-
го складу особин популяції дати здоровіше потомство. При цьо-
му кожна окрема особина несе в собі лише частину загального 
генофонду, і ця частина ніяк не може бути заміщена іншою час-
тиною. Крім того, якщо особина виявилася життєздатною, то цієї 
частини цілком для неї достатньо. З підприємствами інша спра-
ва, хоча й залишається вірною аналогія "загальнопопуляційної" 
потреби в здоровіших життєздатних спадкоємцях. Схожим є те, 
що й окремому підприємству властиві тільки окремі організацій-
ні форми, а не весь багаж організаційних форм економічної сис-
теми (тут саме йдеться про економічну систему, а не про народне 
господарство, оскільки мова не тільки про фактичні наявні у на-
родному господарстві організаційні форми, але також і про поте-
нційні організаційні форми, склад яких потенційно може бути 
сформованим у відповідності до властивостей діючої економіч-
ної системи, яка може дати більше число потенційних проекцій у 
реальності, ніж де-факто проявилось у цій реальності), і цих ор-
ганізаційних форм йому або достатньо або недостатньо для ви-
конання поставлених завдань та подолання виникаючих переш-
код. Заздалегідь не є відомими всі труднощі реалізації плану, то-
му заздалегідь і не може бути повної впевненості в достатності 
наявного багажу організаційних форм, – однак підприємство пе-
ребуває в таких умовах, які відрізняють його від аналогічних 
умов представників якоїсь популяції організмів, оскільки за той 
час, який надає підприємству здатність передбачати для підгото-
вки до раніше неврахованих чинників небезпеки, підприємство 
здатне доповнити багаж організаційних форм за допомогою їх-
ньої розробки або запозичення, а окремим особинам популяції 
організмів звичайно недоступні ані така розробка додаткової 
здатності, ані її запозичення. 

Подібні зауваження можна висунути й до інших пар розгля-
нутих позитивних і негативних ефектів – усі вони позитивні або 
негативні з погляду завдань синдиники, але можуть поміняти 
знак оцінки, якщо їх почати розглядати винятково з погляду оде-
ржання вигоди. 
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Резюмуючи результати розбору, помітимо, що відповідно 
до поставленого завдання перед таким розбором перевірка вису-
нутої гіпотези дозволяє затверджувати, що всі розглянуті ефекти 
пов’язані з комбінацією елементів деякої господарської системи, 
але при цьому, навіть склавши якусь чорнову категоріальну сис-
тему показників таких ефектів, змушено визнати, що в ній поки 
ще не проступили ті загальні риси, які б змушували говорити са-
ме про синергетичний ефект. 

У ході розбору можливих підходів до означення позначення 
"синергетичний ефект" була сформована деяка безліч значень 
ефектів, що виникають у зв’язку з комбінацією програм дії, спо-
собів впливу або дозволу проблемних ситуацій, використовува-
них організаційних форм, просто окремих ресурсів і т.п., тобто в 
тих випадках, коли згадування про комбінацію елементів систе-
ми або надсистеми повинне дозволяти говорити про синергетич-
ний ефект. Однак виявлена безліч містить досить самостійні ка-
тегорії (розглянуті ефекти диверсифікації й комбінування, а та-
кож запропонований ефект дивергенції), що не зводяться до за-
гального поняття синергетичного ефекту як деякого загального 
ефекту комбінації, а комбінація самих цих ефектів дозволила за-
пропонувати ще кілька додаткових категорій ефектів комбінації, 
жоден з яких поки не бачиться в ролі якогось "загального ефекту 
комбінацій", якому б з повною впевненістю можна було б прив-
ласнити позначення "синергетичний ефект". 

Отримані в ході такої індукції загальна категорія асиндаль-
ного ефекту, а також її частки складові – ефекти версальності, 
конверсивності й універсальності, – бачаться, що заслуговують 
подальшого вивчення й вистави в різних СП-об’єктах. Загальне 
ж завдання означення терміна "синергетичний ефект", так само 
як і дослідження інших часткових і загальних ефектів поєднань, 
також залишається актуальним. Для вирішення цього завдання 
можливо продуктивним стане використання запропонованої мо-
делі біфуркації типу сплеск/розвиток. 

Поле оцінок діяльності стативного розвитку є n-мірним та у 
верхньому рівні декомпозиції його складають дві загальні кате-
горії – ентропійність діяльності та асиндальність діяльності – які 
поділено на категорії наступного рівня деталізації, які вже мо-
жуть мати або ще меншу деталізацію, або бути представлені по-
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казниками. Така послідовна побудова поля оцінок діяльності зу-
мовлена існуванням двох головних компонент, котрі мають від-
бивати здатність до стативного розвитку: це, якби то мовити, 
стативне перетворення та стативність перетворення. Крім того, 
поле оцінок діяльність суб’єктів діяльності у регіоні має інші 
виміри, пов’язані з множинністю суб’єктів регіонального розви-
тку, але це має бути предметом іншого детального викладу, бо 
пов’язано з множиною характеристик та структурою діяльності, 
а не з оцінюванням сподіваного стативного розвитку як компле-
ксним аспектом оцінки діяльності. 

З огляду на вищезазначене, можна констатувати, що статив-
ність розвитку регіону (саме на такому варіанті українського по-
значення англійського терміну "sustainable development" запро-
поновано зупинитися в роботі) визначається насамперед діяльні-
стю його суб’єктів, причому вплив кожного з них визначається 
цілями і внутрішніми мотивами конкретного суб’єкта, які не 
завжди сприяють розвитку регіону як економічної системи. Од-
ним із критеріїв оцінки діяльності суб’єктів регіону може висту-
пати ентропія, яку в даному випадку можна інтерпретувати як 
міру узгодженості інтересів регіону і окремих його суб’єктів. 
Перевагою використання ентропії для оцінки результатів діяль-
ності є врахування стану регіону як умовно закритої системи. 
Багатомірність поля оцінок діяльності потребувала пошуку ін-
ших критеріїв оцінки, що викликало необхідність дослідження 
терміна "синергетичний ефект". В процесі дослідження піддано 
аналізу також суміжні терміни. Отримані в ході проведеної інду-
кції загальна категорія асиндального ефекту, а також її часткові 
складові – ефекти версальності, конверсивності й універсальнос-
ті, – визнано такими, що заслуговують подальшого вивчення в 
контексті досліджуваного питання. Загальне ж завдання озна-
чення терміна "синергетичний ефект", так само як і дослідження 
інших часткових і загальних ефектів поєднань, також залишаєть-
ся актуальним. Для вирішення цього завдання можливо продук-
тивним стане розвиток запропонованої моделі біфуркації типу 
сплеск/розвиток. 
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ДОСЯГНЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ТЕХНОГЕННОГО 
РИЗИКУ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНА 

Лифар В. О., д.т.н, доцент, 
Лифар О. К., старший викладач, 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 

Одним з факторів, здатних впливати на сталий розвиток ре-
гіону, в якому експлуатуються промислові об’єкти підвищеної 
небезпеки [1] є рівень техногенної безпеки, що характеризується 
ризиком виникнення та розвитку значних аварій на виробницт-
вах с загрозою життю та здоров’ю людей, матеріальних втрат, 
порушення екологічної рівноваги регіону. 

Зростання техногенного навантаження, викликане значним 
ускладненням технологій, енергоємності, використанням небез-
печних речовин, призводить до необхідності вдосконалення ме-
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тодів попередження небезпечних наслідків техногенних аварій 
[2]. Найбільш дієвий спосіб підтримки сталого розвитку суспіль-
ства техногенно навантаженого регіону є застосування методів 
управління техногенним ризиком з використанням законодавчих, 
організаційних та економічних прийомів, які дозволяють провес-
ти обов’язкове страхування відповідальності таким чином, щоб у 
разі виникнення негативних наслідків страхового випадку прове-
сти повне покриття збитків, і повноцінне відновлення нормаль-
ної діяльності громади. В Україні діють закони, нормативні акти, 
технічні регламенти, керуючі та інші документи, що забезпечу-
ють правовий та економічний підхід до керування рівнем ризику. 
Надзвичайно важливо прийняти адекватні рішення в галузі 
управління техногенним ризиком, які могли б привести його в 
межі прийнятного усіма учасниками, що підвергаються ризику. 

Такий рівень визначається "Законом України про об’єкти 
підвищеної небезпеки" [1], постановами Кабінету Міністрів 
України про порядок декларування безпеки, та іншими нормати-
вними документами. 

Економічні методи регулювання рівня техногенного ризику 
спираються на положення, означені в законі про страхування [3].  

Об’єкти техногенної безпеки несуть постійну загрозу вини-
кнення та розвитку аварійних подій, що призводять до значних 
матеріальних втрат, шкоди життю та здоров’ю людей, екологіч-
ному стану навколишнього середовища. Неготовність суспільст-
ва до таких раптових збитків може привести до збурень в різно-
манітних системах підтримки життєдіяльності (економічної, со-
ціальної, інфраструктурної, тощо) таких масштабів, що сталий 
розвиток опиниться під загрозою. 

Єдиний шлях попередження катастрофічних аварій полягає 
в засобах управління техногенним ризиком. Необхідно застосу-
вати управління із застосуванням організаційних та економічних 
методів (страхування відповідальності) таким чином, щоб у разі 
настання страхових випадків в будь-якому разі була забезпечена 
можливість повного покриття як прямих збитків, так і втрат на 
відновлення нормальної життєдіяльності [4-6].  

Чимало національних законодавчих документів визначають 
джерела підвищеної небезпеки на підставі граничних показників 
мас небезпечних речовин або, характеристик процесів, енергети-
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чний еквівалент яких перевищує допустимий показник [7-9]. Та-
кий підхід має право на застосування, але не відповідає сучасним 
умовам техногенного та урбанізаційного рівня суспільства. Не-
обхідно відзначити, що ефективне прийняття рішень можливо 
тільки з гармонізації ризику в тій мірі, в якій відповідно до наці-
онального та міжнародного законодавства можливе досягнення 
компромісу на основі розуміння і прийняття небезпек та імовір-
ності їх прояви, що можуть забезпечити сталий розвиток суспі-
льства. В європейському союзі такий підхід зафіксований в ди-
рективі Seveso III з контролю над діяльністю об’єктів підвищеної 
небезпеки (ОПН). Аналіз моделей, методів та існуючих інфор-
маційних технологій оцінки техногенного ризику та підтримки 
рішень щодо інженерних, організаційних та економічних засобів 
регулювання рівня безпеки підтверджує дефіцит засобів та під-
ходів до вирішення цієї проблеми. 

Задачі інформаційного забезпечення процесів управлін-
ня техногенним ризиком. Протиріччя, що виникають між учас-
никами ризику при регулюванні техногенного ризику, може бути 
вирішено науково-технічними методами з застосуванням зако-
нодавчих і економічних заходів управління на основі прозорої і 
доказової бази методів та інформаційних заходів підтримки при-
йняття рішень. 

Рішення, що генеруються щодо рівня прийнятного ризику 
базуються на формалізації методів моделювання багатовимірних 
систем таким чином, щоб забезпечити оптимізацію рішень в га-
лузі техногенної безпеки для багатопараметричних систем, що 
ведуть пошук рішень  в просторі Парето. 

Завданням запобігання ризикам є контроль, упередження 
або зменшення травмування людей, зниження можливої шкоди, 
а також запобігання несприятливого впливу на екологію регіону 
шляхом прийняття рішень на основі аналізу ризику таких, що 
оптимізують економічні заходи управління ризиком. Профілак-
тикою вважаються всі дії, що спрямовані на мінімізацію тяжких 
наслідків катастроф та зменшення ймовірності їх реалізації. За-
конодавствами всіх країн Європи передбачена розробка деклара-
ції (звіту) об’єкта підвищеної небезпеки, техногенного комплек-
су. При розробці рішень для забезпечення потрібного рівня без-
пеки техногенних об’єктів, законодавством передбачається "об-
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ґрунтування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки". При цьому 
необхідно довести, що реконструкція, експлуатація, консервація 
та інші технологічні операції з такими об’єктами не перевищу-
ють рівень ризику більш прийнятного. Крім того, законодавст-
вом європейських країн, передбачена розробка та впровадження 
"систем управління промисловою безпекою", що виконують фу-
нкції моніторингу і реагування на підвищення рівня ризику 
об’єктів підвищеної небезпеки. 

Найбільш привабливим для промисловців, робітників небе-
зпечних техногенних об’єктів є досягнення режимів ремонтно-
відновлювальних робіт підприємств за принципом "ремонт за 
станом", при якому можливе істотне поліпшення експлуатацій-
них характеристик обладнання при збереженні прийнятного рів-
ня ризику.  

Для досягнення цих цілей необхідно користуватися інфор-
маційними технологіями підтримки прийняття рішень в галузі 
техногенної безпеки. Пропонується структура забезпечення про-
цесу управління техногенним ризиком (рис. 1). 

Процес підтримки необхідного рівня безпеки заснований на 
наступних ствердженнях: 

1. Експлуатація техногенного об’єкту можлива лише на 
умовах підтримки рівня ризику, що не порушить сталий розви-
ток життя регіону в зони проявлення техногенних небезпек.  

2. Держава і суспільство не повинно відновлювати стан 
сталого розвитку, який порушений збитками, що виникають при 
аваріях на техногенних об’єктах. Влада повинна створити умови 
для накопичення страхових фондів.  

3. Власники небезпечних об’єктів (організації що їх експлу-
атують) не повинні обмежуватись в правах вільного користуван-
ня основними фондами та технологіями в межах забезпечення 
прав суб’єктів, що є носіями ризику. 

Для забезпечення цих вимог пропонується таких заходів: 
 носій ризику зобов’язаний подати до державного нагля-

дового органу декларацію промислової безпеки з повноцінною 
оцінкою ризику; 

 компетентний орган державного регулювання зобов'яза-
ний забезпечити виконання вимог законодавства в галузі обов'я-
зкового страхування відповідальності. При цьому страхові захо- 
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Рис. 1. Структурні складові системи інформаційного забезпечення 
 оцінки техногенного ризику 

ди мають в повній мірі покривати максимально можливий зби-
ток (PML) від найгіршої аварії на об’єкті підвищеної небезпеки; 

 компетентний орган державного регулювання забезпечує 
прийняття рішення (узгодження) по розбіжностях всіх учасників 
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ризику і надати ефективний контроль за дотриманням вимог 
чинного законодавства в галузі техногенного ризику. 

Інформаційна технологія оцінки ризику заснована на моде-
люванні небезпечних процесів та пошуку найбільш оптимальних 
рішень щодо його стримання в межах прийнятного. 

Узагальнена модель управління техногенним ризиком базу-
ється на специфічній інтелектуальній обробці даних та може бу-
ти представлена кортежом [2]: 

Macc,M,Tr),m(F,In,R,TpMTR  , 

де  jtpTp   – множина технологічних блоків і елементів 
СХТС, що належать виділеним об’єктам підвищеної небезпеки 
(ОПН); R  – функція ризику, властивого елементам ОПН, що ро-
зглядаються; P)O(BIn   – відповідність між вхідними еле-
ментами блоків ОПН і ймовірністю переходів в аварійні стани по 
впливам;  )m(f)m(F i  – функція вибору поточної необхід-
ної моделі для відповідного i-го стану системи;  atrTr   – 
множина рішень щодо елементів СХТС, що впливають на ризик 
системи по його зниженню;  zmpM   – множина наслідків 
аварійних процесів Az 1 , властивих для досліджуваних 
джерел небезпеки (блоків ОПН);  cmaMacc   – множина об-
межувачів ризику, що вважаються "прийнятними". 

Функція ризику представляється як:  

MPR


,, ,  

де 


 – вектор параметрів, що визначає сценарій розвитку аварії; 
 Tsocit P,P,PP 


 – вектор ймовірності несприятливих наслідків; 

 Tdeddes N,CM 


 – вектор параметрів наслідків, які характери-
зують збиток і число уражених при аварії. Нехай СХТС склада-
ється з i  підсистем, тоді для будь-якої i -й підсистеми визнача-

ється ризик НС: kikikki MPR


,, .  

Передбачається, що відомі: 
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 детерміновані моделі фізичних процесів, які можуть ви-
никати в і-й підсистемі при НС:  

J...j,ФS:f ijijij 1


 (набір елементарних подій, що при-
зводять до аварії),  
де ijS


 – вектор параметрів, що визначає початковий стан і-й під-

системи;  

ijФ


 – вектор фазових змінних елементарних фізичних процесів, 
які можуть виникнути в і-й підсистемі при аварії;  

 модель для оцінки ймовірності виникнення стохастичних 
елементарних подій:  

  J...j,PФ,S:Pr ijijij 1


,  

де  ded
ij

des
ijij P,PP 


 – вектор ймовірностей руйнувань і поразок 

людей. 
Розглядається комплексна модель надзвичайної ситуації в 

СХТС для аналізу і передбачення наслідків техногенних аварій, 
що включає: 

 модель, засновану на Байєсовому підході для оцінки 
ймовірності виникнення несприятливих подій в і-й підсистемі в 
формі ("дерева відмов" –    kikijk P,P:


 ); 

 імітаційну модель (дискретно-подієву) розвитку аварії в 
формі "дерева подій" –    kikikk M,P,Ф,S:


 ,  

де  iji SS


 ,  iji ФФ


 , 
i

kik MM


 – інтегральні показни-

ки збитку від досліджуваної k-ї потенційної аварії. 
Сукупний набір поєднань дерев відмов і дерев подій всіх i-х 

підсистем досліджуваних джерел небезпеки, а також показників 
очікуваного збитку (включаючи ураження людей) можна пред-
ставить єдиним графом станів СХТС, підлягає аналізу і обробці 
даних на предмет прийняття рішень в багатопараметричному 
просторі обмежувачів. При цьому необхідно врахувати, що ці-
льові функції в багатопараметричному просторі мають протиле-
жну спрямованість. У зв’язку з цим необхідно застосовувати ме-
тоди домінування по Парето для пошуку домінуючих рішень.  
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Необхідно шукати ефективне рішення Xx   по Парето, 
таке, що, якщо не існує іншого рішення серед аналізованих аль-
тернатив, перехід до якого дозволить поліпшити показник хоча б 
одного з приватних критеріїв, щоб при цьому не погіршилися б 
показники інших приватних критеріїв: виділити множину всіх 
аварійних ситуацій, для яких спостерігається перевищення пока-
зників ризику над прийнятними: 

 MaccmиМm/mMacc\ММ kk
*

k  . Якщо виді-
лена множина не є порожньою, для всіх її елементів необхідно 
провести процедуру пошуку рішень із застосуванням методів 
оптимізації в просторі Парето. 

Перший інтегральний показник ризику представлений "по-
лем територіального ризику" функцією )y,x(P d

t  ймовірності 
поразки в заданій точці території. Фіксуються три види уражен-
ня d : смертельне, тяжке, легке. Кожен ефект ураження настає в 
результаті прямого впливу: ударної хвилі, теплового випроміню-
вання, інгаляційного впливу токсичної речовини. Під "полем" 
мається на увазі масив даних ймовірності поразки, розподілений 
по двовимірному простору (x, y) території ризику. Імовірність 
поразки в результаті впливу ударної хвилі в відкритому просторі 
обчислюється на підставі моделювання процесів виникнення 
ударної хвилі. Отримане поле є полем умовного територіального 
ризику (за умови, що саме такий вибух стався, з такими вхідни-
ми даними). Для одного "дерева подій" [7-9], всі загрози, пред-
ставлені в кінцевих подіях є "несумісними" (або взаємовиключ-
ними, так як розвиваються тільки по одному можливому сцена-
рієм). Це означає, що підсумкове поле ризику для всіх загроз, 
представлених в кінцевих події одного дерева відмов, є сумою 
ймовірностей всіх полів умовного територіального ризику j,iP , 
отриманих в кожній кінцевій події, помножених на імовірність 
цієї кінцевої події sPk  (всього n кінцевих по-

дій):  



n

s
sj,ij,i PkPPsum

1
, при умові, що sPk  не містить вже 

всередині себе ймовірності 
eFTAP , (тобто – ймовірність початко-

вого події дорівнює 1). 
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"Дерева відмов" представлені для джерел небезпеки (елеме-
нтів обладнання СХТС). Для одного джерела може бути кілька 
дерев. Також може бути множина джерел небезпеки. Для всіх, 
представлених в проекті джерел небезпеки і дерев відмов підсу-
мкове поле ризику виходить шляхом добутку ймовірності верх-
ньої події дерева відмов 

sFTAP  на поле територіального ризику, 
отримане для відповідного дерева подій і далі об’єднання цих 
полів за формулою:  

   
e

j,iFTAj,i ee
PsumPPu

1
11 . 

При моделюванні фізичних процесів, що відбуваються під 
час аварій, необхідно враховувати спрямованість їх розвитку. 
Схема найбільш типових зв’язків при моделюванні негативних 
процесів для хімічних і нафтохімічних виробництв наведено на 
рис. 2. Дана схема може трансформуватися в залежності від про-
цесів, характерних для поточного виробництва [10-12]. 

Концепція "прийнятного ризику" базується на чотирьох ос-
новних принципах: 

 практична діяльність не може бути виправдана, якщо ви-
года від цієї діяльності в цілому не перевищує викликаною нею 
шкоди; 

 оптимальним вважається варіант збалансованих витрат 
на створення систем безпеки за рахунок зниження рівня ризику і 
вигоди, одержуваної від господарської діяльності; 

 повинен враховуватися весь спектр існуючих небезпек; 
вся інформація про прийняті рішення по управлінню ризиком 
повинна бути доступна населенню; 

 принцип екологічних обмежень (забезпечення безпеки 
людини, що живе сьогодні), досягається таким шляхом реаліза-
ції, який не підвищував би ризик нездатності природи забезпечи-
ти безпеку і потреби майбутніх поколінь. 

Збиток може бути зведений до єдиного показника в фінан-
совому вираженні, шляхом нормування всіх негативних наслід-
ків до їх умовної вартості. 
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Рис. 2. Схема розвитку фізичних негативних явищ при аварії 
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Для реалізації викладеного вище були розроблені програмні 
засоби, що дозволяють моделювати розглянуті процеси [12-15]. 
В основі програмних засобів лежить додаток, що здійснює дос-
туп до всіх засобів комплексу в структурі "проекту" – засоби мо-
дульної побудови процесу подання та обробки даних, що дозво-
ляє структурувати зв’язкові взаємозалежні дані і моделі в фор-
малізоване спрямоване дослідження ризику. При цьому вкладе-
ність модулів визначає спрямованість обчислень завдяки дерево-
видної ієрархічній структурі, що відображає причинно-наслід-
кові процеси, характерні для досліджуваного ОПН. Схема моду-
льної обробки даних показана на рис. 3. 

Рис. 3. Модульне представлення обробки даних "проекту" 
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Засоби управління проектом програмного комплексу дозво-
ляють створити, відкрити, об’єднати проекти дослідження ризи-
ку в структуру проекту, забезпечивши ієрархічне представлення 
даних і моделювання небезпечних процесів, характерних для 
ОПН. Засоби управління інформаційними даними дозволяють 
вводити картографічні дані і створювати векторні об’єкти (і вно-
сити їх властивості), які можуть бути необхідні в дослідженні 
ризику. 

Засоби завдання даних навколишнього середовища дозволя-
ють ввести "розу вітрів" та інші дані, що характеризують клімати-
чні умови, характерні для даної місцевості. 

Засоби управління "деревами відмов" і "деревами подій" до-
зволяють інтерактивно створювати, редагувати, пов’язувати і 
управляти множиною причинно-наслідкових зв’язків процесів в 
ОПН, виявлених в процесі проведення аналізу HAZOP і подаль-
шого дослідження наслідків аварій. За допомогою цих засобів 
створюється база знань "проекту" і структуруються дані для про-
ведення розрахунків і пошуку оптимальних рішень при управлінні 
техногенним ризиком. 

Засоби управління моделями дозволяють вибирати модулі зі 
списку включених до складу моделей проекту та проводити ма-
тематичне моделювання процесів, описаних в даних модулях, 
підключати нові модулі шляхом використання динамічних біблі-
отек і створення та сполучення даних вводу-виводу модулів, 
представлених в xml - структурі розширюваної мови розмітки 
(eXtensible Markup Language). Всі формати і структури предста-
влення даних комплексу програмних засобів є стандартними і 
відкритими для програмістів і користувачів. Таким чином про-
грамний комплекс є відкритим для необмеженого розширення 
можливостей моделювання. 

Оцінка інтегральних показників і подання даних ризику за-
безпечена в модулі "Ризик". Засоби модуля дозволяють редагу-
вати структуру процесів ризику, виділяти області перевищення 
ризику і безлічі аварійних ситуацій, які до нього призводять, а 
також оформляти повний звіт про ризик в одному із стандартних 
форматів і в структурі, що задається шаблоном звіту. Шаблони 
звіту створюються і завантажуються в html стандарті. 
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Засоби управління базами даних дозволяють підключати ба-
зи даних, вибрати дані з полів баз, здійснювати пошук, редагу-
вання, фільтроване управління даними. База даних системи відк-
рита для користувачів, містить всі необхідні для розрахунків да-
ні. База може бути легко редагована і поповнена засобами про-
грамного комплексу. Якщо користувачеві необхідно використо-
вувати відомі йому параметри досліджуваної речовини або інші 
дані, то безпосередньо при моделюванні все вхідні дані можуть 
бути внесені та змінені інтерактивне. Реляційні бази даних, що 
підключаються, можуть бути представлені поширеними форма-
тами типу mdb або даних SQL. 

Страхування ОПН. 
Страхування промислових об’єктів підвищеної небезпеки 

має свою специфіку. Великі аварії зі значними матеріальними 
втратами є рідкісними подіями і ризики, пов’язані з такими ава-
ріями не можуть коректно визначатися на основі тільки статис-
тичних даних. Для таких об’єктів необхідна якомога більш якіс-
на оцінка ризику. Перш за все, Страхувальник повинен виконати 
свій обов’язок, представивши Страховику всю інформацію, не-
обхідну для оцінки ризику. Складна ситуація, з якою сьогодні 
стикаються компанії, істотно підвищує відповідальність мене-
джменту в цьому питанні. Страхування має сенс лише в тому 
випадку, якщо воно здійснюється на основі взаємної вигоди 
(win-win-situation). Якщо ця умова не дотримана, відсутня ділова 
основа для страхування. Необхідно, зокрема, забезпечити доступ 
прямих страховиків і перестрахувальників до ризиків, до 
об’єктів і обладнання, яке повинно бути застраховане. 

Крім того, необхідно забезпечити якість перед- страхового 
аудиту (Survey). Це означає, що нам необхідний такий передст-
раховий аудит, стандарти якого повинні враховувати стан про-
мисловості. Матеріальна зацікавленість страхувальника і особ-
ливо страховика в запобіганні збитку повинна не просто прояви-
тися. Вона повинна стати істотним елементом при страхуванні 
об’єкта. Страхувальники повинні нести власні витрати по фран-
шизі, що є матеріальним стимулом для здійснення контролю з їх 
боку за ризиками, і поступово покращувати якості ризиків. Мі-
ніфраншізи необхідно виключити з практики. Об’єкт або устано-
вка можуть бути застраховані лише в тому випадку, якщо це су-
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проводжується відповідним рівнем управління ризиками (Risk 
management). Визначення рівня франшизи – завдання андеррай-
тера. 

Промислові об’єкти і установки повинні страхуватися тіль-
ки на основі андеррайтингу (внутрішнього аудиту ризику), про-
порційного ризику. У страхуванні необхідні ціни, адекватні ри-
зику (risk-adequate pricing): страхувальники повинні мати необ-
хідну мотивацію. Ціни (тарифи) повинні надавати відчутний 
економічний тиск з метою підвищення якості ризиків. Необхідно 
створити і дотримуватися ділової основу перестрахування про-
мислових ризиків. Так само як страховики повинні вимагати по-
вної ясності від своїх страхувальників щодо якості, ступеня ри-
зику, то ж саме повинні робити і перестрахувальники. І тут, якщо 
перестрахувальник в повному обсязі ставиться до відома про 
конкретний ризик, який він повинен прийняти на себе, то ділова 
основа такого професійного перестрахування відсутня. Терміни 
та умови, а також вартість перестрахування промислових 
об’єктів повинні визначатися за ступенем ризику, прийнятого 
перестраховником на себе. 

У схемі побудови програми страхового захисту особливе 
місце займає збір і обробка інформації про ризик у вигляді звіту 
про ризикозахищеності підприємства, що включає в себе реко-
мендації щодо зниження ймовірності настання надзвичайних по-
дій, в якому беруть участь менеджмент підприємства, фахівці 
Страхувальника, особи, відповідальні за техніку безпеки та про-
мислову безпеку на підприємстві, фахівці інженерно-консал-
тингових центрів, сюрвейєр і ін. 

Ця процедура містить елементи інформаційної технології 
оцінки і управління ризиком складних промислових об’єктів. 

При визначенні бази вартості і бази відшкодування немину-
ча оцінка наслідків аварій, визначення PML, максимально мож-
ливого числа постраждалих та інших показників. Проведення 
актуарних розрахунків для рідкісних подій (аварії великих масш-
табів відносяться до рідкісних подій) також має свою специфіку. 
Оцінка ризику з використанням описаної вище технології дозво-
ляє отримати кількісні показники надійності і рівня ризику підп-
риємства та окремих технологічних елементів з урахуванням 
причинно-наслідкових зв’язків, що відображають реальний рі-
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вень експлуатаційного ризику і надійності персоналу підприємс-
тва.  

Розробка вимог, що проводяться сюрвейєрами (surveyor) та-
кож вимагає кваліфікованого підходу з урахуванням специфіки 
промислових об’єктів, так як технологічна складова обладнання 
може істотно впливати на ризик.  

Особливе місце займає робота по визначенню відшкодуван-
ня в разі настання страхової події. Страховий випадок – (insured 
loss) подія, передбачена договором страхування або законом, з 
настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити страхову 
виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу 
або іншим третім особам. У разі великих аварій на виробництві 
страховий випадок повинен проходити експертизу. Моделюван-
ня аварійних ситуацій і методи оцінки ризику є зручним інстру-
ментом при розслідуванні або роботі представників страхової 
компанії, аварійного комісара та ін. Часто потрібне рішення не-
залежного експерта. Така послуга може бути надана. 

PML (probable maximum loss) – ймовірний максимальний 
збиток. Метод прогнозування можливих збитків, який заснова-
ний на моделюванні несприятливого сценарію розвитку подій і 
визначенні наслідків. Основна мета визначення PML в страху-
ванні - розрахунок ліміту відповідальності для страхування по 
першому ризику, а також обґрунтування можливого власного 
утримання страхової компанії по одному ризику. 

У більшості випадків про PML і estimated maximum loss 
(EML) говорять як про синоніми. Обидва зводяться до єдиної 
схеми розрахунків і будуються практично на ідентичних прин-
ципах. PML вважається за окремими ризиками і підсумкове зна-
чення виражається або в процентах від загальної страхової суми, 
або в абсолютних цифрах. Основні принципи розрахунку PML – 
аналіз небезпеки для експлуатованого об’єкта, поділ об’єкта на 
блоки, побудова сценаріїв виникнення і розвитку несприятливої 
події на основі причинно-наслідкових зв’язків досліджуваної те-
хнології. Блоки складаються з одного або декількох технологіч-
них об’єктів, які взаємопов’язані між собою, але можуть бути 
відокремлені від інших об’єктів так, що при звичайних умовах 
розвитку несприятливого події не призведе до поширення збитку 
від одного блоку до іншого. 
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Основний збиток майну і загроза життю і здоров’ю людей 
виникають при реалізації великих пожеж і вибухів. Поширення 
токсичної домішки в атмосфері носить більш протяжний харак-
тер і в основному не загрожує майну. При моделюванні пожеж і 
вибухів визначається можливий і очікуваний збиток. Сполучення 
їх значень можуть представляти всі основні показники ризику. 

Таким чином, в ході аналізу весь об’єкт ділиться на незале-
жні комплекси, схильні до ризику, і визначаються страхові суми 
по кожному комплексу. Максимальна страхова сума на один 
комплекс і буде являти собою ймовірний максимальний збиток 
або PML. 

Розрахунок PML по перерві в комерційній діяльності техні-
чно більш складний і менш точний. Як правило, на сучасних пі-
дприємствах він вище PML, що розраховується при страхуванні 
майна. Розрахунок втрат від перерви діяльності – в основному 
економічне завдання. Але при її вирішенні в якості вхідних да-
них використовуються результати моделювання для визначення 
рівня руйнування і втрат, на підставі якого визначається час від-
новлення. 

Використання інформаційних технологій та комплексів про-
грам для підтримки прийняття рішень при визначенні стратегії 
управління техногенним ризиком, які реалізують запропонова-
ний підхід до моделювання небезпечних наслідків аварій з ура-
хуванням стохастичних параметрів складних технологічних сис-
тем з переробкою інформації для прийняття рішень щодо досяг-
нення прийнятного ризику і розробки заходів, які йому відпові-
дають, дозволяє забезпечити захист від економічних потрясінь 
при аваріях на виробництві. 

Ефективне страхування та накопичення страхових фондів, 
засноване на оцінці та управлінні ризиком дозволяє в повній мірі 
забезпечити запобігання порушенню сталого розвитку регіону, 
викликане аварійними процесами на виробництвах. 

Л і т е р а т у р а  

1. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" // Відомості 
Верховної Ради (ВВР). – 2001. – №15 – C. 73. 

2. Лифар В. О. Моделі, методи та інформаційні технології оцінки тех-
ногенного ризику об’єктів підвищеної небезпеки : Дис. доктора на-



70 

ук: 05.13.06 / Лифар В. О. – Миколаїв: Чорноморський Національ-
ний Університет імені Петра Могили, 2017. – 317 с. 

3. Закон України "Про страхування" №86/96-ВР // – Відомості Верхов-
ної Ради (ВВР). – 1996. – №12 – С. 69.

4. Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов
в техносфере / П. Г. Белов. – М.: Издательский центр "Академия",
2003. – 512 с.

5. Брушлинский Н. Н. Моделирование пожаров и взрывов : [Моногра-
фия] / И. Ф. Астахова, В. П. Беляцкий, Н. Н. Брушлинский и др.;
Под общ. ред. Н. Н. Брушлинского ; Ассоц. "Пожнаука". Пожар.
безопасность и наука. – М.: Ассоц. "Пожнаука", 2000. – 482 с.

6. Владимиров В. А. Катастрофы и экология / В. А. Владимиров,
В. И. Измалков. – М.: Центр стратег. исслед. МЧС : Контакт-
Культура, 2000. – 379 с.

7. ДИРЕКТИВЫ 2012/18/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА 24.7.2012 RU // Официальный вестник Европейского Сою-
за / 2012. – L 197/1.

8. Порядок оформления декларации промышленной безопасности
опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее
сведений. РД-03-14-2005 : [отв. разраб.: Н. Г. Кутьин и др.]. – Моск-
ва : Пром. безопасность, 2008. – 28 с.

9. Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для деклару-
вання об’єктів підвищеної небезпеки – К.: Основа, 2003. – 192 с.

10. ГОСТ Р 51901-2002 (МЭК 60300-3-9:1995). Управление надежно-
стью. Анализ риска технологических систем. М.: ИПК Издательство
стандартов, 2002, 22 с.

11. Лыфарь В. А. Методы определения входных данных опасных
свойств веществ // Вісник Східноукраїнського національного уні-
верситету ім. Володимира Даля. – 2012. – №17(188). – С. 148-153.

12. Лифар В. О. Моделі надзвичайних ситуацій та метод оцінки техно-
генного ризику в автоматизованій системі забезпечення безпеки ви-
робництва : Дис... канд. наук: 05.13.06 / В. О. Лифар; [Національний
аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський аві-
аційний інститут"] – 2007. – 278 с.

13. Методики оценки последствий аварий на опасных производствен-
ных объектах: Сборник документов. Серия 27. Выпуск 2 / Колл. авт.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Государственное унитарное предпри-
ятие "Научно-технический центр по безопасности в промышленно-
сти Госгортехнадзора России", 2002. – 208 с.

14. Лыфарь В. А. Моделирование сложных технологических процессов
// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Во-
лодимира Даля. – 2008. –  №12 (130), Частина 1. – С. 31-37.



71 

15. Lyfar V. A. Informatsionnaya tehnologiya podderzhki prinyatiya 
resheniy pri upravlenii tehnogennyim riskom / V. A. Lyifar, 
A. I. Ryazantsev, V. Vitt // TACSIT 2015 submission 22, Vid-vo SNU 
im. V. Dalya, m. Severodonetsk. 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО 
МАРКЕТИНГУ 

Птащенко О. В., к.е.н., доцент, 
Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця 

Концепція високотехнологічного маркетингу виникла ще в 
минулому столітті і почала активно розвиватися, починаючи з 
впровадження електронних технологій і галузей "переможець 
отримує все". Визначення парадигм маркетингу високих техно-
логій вимагає зазначення обсягів та методів впровадження сис-
теми понять (основні поняття), що становлять високотехнологіч-
ний маркетинг і відкривають основи розуміння цінності цього 
виду маркетингу. 

Високотехнологічні підприємства є основою розвитку кон-
курентоспроможності національної економіки [1-10]. Розвиток 
високотехнологічних підприємств країни має стратегічне зна-
чення для реалізації національних пріоритетів держави, забезпе-
чення розвитку різних форм світових господарських зв’язків. 
Високотехнологічним є підприємство, що випускає високотех-
нологічну продукцію за допомогою високих технологій. 

У зв’язку з високою складністю управління високотехноло-
гічним розвитком можливо виділити кілька основних підходів: 

системний підхід (комплексний); 
Зміст системного підходу полягає в комплексному вивченні 

складних об’єктів як єдиної цілісної системи у нерозривному 
зв’язку з усіма її складовими елементами. 

Вищевказаним вимогам комплексності відповідає систем-
ний аналіз, який становить сукупність методів і способів дослі-
дження складних об’єктів, процесів, багаторівневих та багатоко-
мпонентних систем, що спираються на комплексний підхід, вра-
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хування взаємозв’язків і взаємодії між елементами системи як у 
середині системи, так і поза її межами. Цей аналіз відіграє голо-
вну роль у плануванні, управлінні виробництвом, прийнятті ефе-
ктивних управлінських рішень. 

Основними властивостями системи є: об’єктивність; ціліс-
ність; структурність; взаємозв’язок із зовнішнім середовищем; 
ієрархічність; цілеспрямованість;  самоорганізація. 

Саме враховуючи ці властивості, системний аналіз вивчає 
закони і закономірності розвитку системи. 

 функціональний підхід; 
 динамічний підхід (еволюційний) – визначено основні 

етапи становлення високотехнологічного розвитку: ідея, прото-
тип, інноваційний продукт, нова технологія; 

 стратегічний підхід – стратегічне планування, оперативні 
дії, тактичні дії; 

 комунікаційно-інформаційний підхід – інформація є уні-
версальною, фундаментальною категорією; практично всі проце-
си та явища мають інформаційну основу; інформація є носієм 
смислу (змісту) всіх процесів, що відбуваються в природі та сус-
пільстві; всі існуючі в природі та суспільстві взаємозв’язки ма-
ють інформаційний характер; 

 науково-технологічний підхід. 
Сутність маркетингової діяльності на підприємстві, що за-

ймається розробкою та випуском високотехнологічної продукції 
помітно відрізняється від інших видів маркетингу через існуван-
ня важливих особливостей високотехнологічних ринків та висо-
котехнологічного підприємництва. Це в свою чергу висуває спе-
ціальні вимоги до управління маркетингом як бізнес-функцією 
на високотехнологічному підприємстві, оскільки загальновизна-
но, що стан та тенденції, які спостерігаються в маркетинговому 
середовищі компанії, мають значний вплив на практики та спо-
соби керування маркетингом в ній. 

Високотехнологічне промислове підприємство визначається 
за такими основними критеріями [11, 12, 13]: 

 наявність у структурі виробництва великої частки висо-
котехнологічної продукції, конкурентоспроможної на міжнарод-
ному ринку; 

 висока додана вартість та висока продуктивність праці; 
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 випуск нових видів продукції та/чи нових виробничих 
процесів; 

 використання у значній мірі проміжної високотехнологі-
чної продукції для виробництва кінцевої продукції (мають висо-
ку частку закупок високотехнологічних товарів для потреб влас-
ного виробництва); 

 застосування високотехнологічних методів виробництва 
та високотехнологічних процесів; 

 наявність у штаті значної частки працівників технологоо-
рієнтованих професій; 

 здійснення значних капіталовкладень у внутрішні та зов-
нішні дослідження і розробки; 

 здійснення значних обсягів інвестицій на техніко-
технологічне переозброєння. 

Спираючись на зазначене вище можливо виділити особли-
вості високотехнологічних підприємств в такі групи: 

1. Наукомісткість.
2. Інноваційність.
3. Вузькоспеціалізованість.
4. Комерційність.
5. Інтелектуальність.
6. Затратність.
До кожної з наведених груп особливостей високотехнологі-

чних підприємств входять елементи представлені у табл. 1. 
Сьогодні для підприємств важливим стає використання ма-

ркетингових принципів. Не є виключенням для цього і високоте-
хнологічні підприємства. Маркетинг на цих підприємствах має 
безліч особливостей, що дає змогу стверджувати те, що необхід-
но виділити є одну групу ознак. Така група буде маркетинговою. 
До її складу можливо віднести такі елементи як: 

 комунікації; 
 збутова діяльність; 
 логістика; 
 маркетингове управління; 
 ціноутворення; 
 товарна інноваційна політика; 
 маркетинг персоналу. 
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Т а б л и ц я  1  

Елементи складових ознак високотехнологічних підприємств 

Група ознак Особливість Елементи ознаки 
1 2 3 

1. Наукомісткість 
(показник, який харак-
теризує співвідношен-
ня між науково-тех-
нічною діяльністю та 
виробництвом і вимі-
рюється витратами на 
розвиток науки в роз-
рахунку на одиницю 
продукції або співвід-
ношенням кількості 
зайнятих науковою 
діяльністю і загальної 
кількості зайнятих у 
виробництві) 

Висока динамічність ро-
звитку виробництва, що 
відбивається у постійно-
му оновленні її елементів 
(об’єктів досліджень, 
розробок і виробництва, 
технологій, схемних і 
конструктивних рішень, 
інформаційних потоків 
тощо), вдосконаленні 
науково-виробничої 
структури та її управлін-
ня 

- постійне впрова-
дження нових техно-
логій 
- проведення науко-
вих дослідження 
- виробництво та реа-
лізація товарів та по-
слуг, що має техноло-
гічні чи економічні 
переваги у порівнянні 
з іншою продукцією 
даної групи або є уні-
кальною 

2. Інноваційність Інноваційний характер 
діяльності, що призво-
дить до того, що сам 
факт існування унікаль-
ного виробництва прово-
кує та стимулює попит 
на його продукцію, що 
вперше виводиться на 
ринок, і тим самим обу-
мовлює "ступеневий" 
життєвий цикл їхнього 
унікального товару на 
ринку 

- унікальне виробни-
цтво 
- постійні наукові до-
слідження 

3. Вузько-
спеціалізованість 

Вузькоспеціалізований 
характер основного ви-
робництва, монополь-
ність ринку 

- застосування висо-
котехнологічних ме-
тодів виробництва та 
високотехнологічних 
процесів 
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  1  

1 2 3 
4. Комерційність Оперативне впроваджен-

ня розробок, що забезпе-
чують високу конкурен-
тоспроможність; 
орієнтація на організа-
ційно-виробничі системи 
з високим рівнем автома-
тизації та гнучкості 

- отримання прибутку 
від основної госпо-
дарської діяльності 

5. Інтелектуальність Наявність унікальних 
колективів з великою 
часткою вчених, високо-
кваліфікованих інженер-
но-технічних працівників 
і виробничо-
промислового персоналу 
у загальній чисельності 
зайнятих у розробках та 
виробництві 

- висока продуктив-
ність праці 
- наявність унікаль-
них колективів з ве-
ликою часткою вче-
них,  
- висококваліфіковані 
інженерно-технічні 
працівники  

6. Затратність Використання у значній 
мірі проміжної високоте-
хнологічної продукції 
для виробництва кінцевої 
продукції (мають високу 
частку закупок високоте-
хнологічних товарів для 
потреб власного вироб-
ництва); здійснення зна-
чних капіталовкладень у 
внутрішні та зовнішні 
дослідження і розробки; 
здійснення значних обся-
гів інвестицій на техніко-
технологічне переозбро-
єння 

- капіталомісткість 
- велика частка інвес-
тування 
- затратність дослі-
джень 
- затратність розробок 
- затратність впрова-
дження нових техно-
логій 
- висока додана вар-
тість 

 
Маркетингова складова концепції високотехнологічного 

маркетингу має наступні особливості, представлені в табл. 2. 
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Т а б л и ц я  2

Особливості маркетингової складової високотехнологічних 
підприємств 

Фактори (рушійні сили) Маркетинг високотехнологічних 
підприємств 

Динамічність ринку Мінливість 
Рівень конкуренції Глобальний 
Виробництво Гнучке 
Ключові фактори виробництва Інновації і знання 
Рушійні сили технологій Автоматизація та цифровізація 
Конкурентні переваги фірм Інновація, якість 
Важливість досліджень Пріоритетна 
Життєвий цикл товару 3-5 років
Попит та пропозиція високий ступінь географічної конце-

нтрації попиту і пропозиції 
Глибина та міцність зв’язки 
між отримувачами і постачаль-
никами 

Глибокі й міцні зв’язки між отриму-
вачами і постачальниками 

Ризик просування нових това-
рів 

Високий 

Комунікаційна політика Використання інтегрованих маркети-
нгових комунікацій та інформаційних 
технологій 

Цінова політика Невизначеність цін на технології та 
науково-технологічні розробки, 
спричинена секретністю інформації 
та відсутністю реклами 

Збутова політика Використання здебільшого коротких 
каналів розподілу 

Саме тому доцільним є розгляд високотехнологічного мар-
кетингу з позиції використання не класичного маркетингового 
інструментарію, що базується на комплексі 4 "Р", а з позиції тра-
нсформації до сучасних вимог ринку – 7 "Р", 9 "Р" та 12 "Р". 

Нові 3Р, включені в модель 7Р: Процес, Люди і Відчутність 
більш відповідають ринку В2В (бізнес для бізнесу) і підходять 
для комплексу маркетингу на ринку послуг. 

Оптимальний маркетинг-мікс становить таку комбінацію 
маркетингових інструментів, завдяки якій забезпечується досяг-
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нення окреслених цілей за раціонального використання наявних 
коштів бюджету маркетингу. Відносна значущість кожного 
окремо взятого елемента маркетингу залежить від різних чинни-
ків, таких як тип організації, вид товару, поведінка спожива-
чів [5]. 

Для подальшого розширення списку "P" зазвичай викорис-
товуються [5]: 

 упаковка (PACKAGE); 
 купівля (PURCHASE) – являє собою не тільки передумо-

ви до здійснення покупки, але також і наслідки прийняття такого 
рішення; 

 прибуток (PROFIT) – капітал, отриманий у вигляді дохо-
ду щодо вкладених коштів; 

 персональний продаж (Personal selling); 
 персонал компанії (Personal); 
 зв’язки з громадськістю (PR, PUBLICITY) – створює по-

зитивну репутацію продукту та організації в цілому. 
Формування та реалізація програми розвитку підприємства 

на основі високотехнологічного маркетингу має також спиратися 
на світові стандарти стратегічного й проектного менеджменту та 
враховувати наступні рекомендації: 

1. Розроблення концепції програми та її проектів, а саме:
а) уточнення місії та інноваційно-інвестиційної стратегії

високотехнологічного розвитку підприємства; 
б) формування інноваційної ідеї і визначення цілей програ-

ми і проектів; 
в) проведення стратегічних маркетингових досліджень ідеї 

програми і проектів для розроблення стратегії їх реалізації; 
г) визначення низки можливих варіантів втілення іннова-

ційної ідеї та інших змін на підприємстві; 
д) формулювання загальних якісних і кількісних цільових 

параметрів інноваційних результатів програми та бізнес-проектів 
підприємства; 

е) структуризація робіт на основі побудови "дерева цілей" 
та "дерева робіт"; 

ж) аналіз ризику і невизначеності; 
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з) вибір базового варіанта рішення програми розвитку підп-
риємства, його інноваційних проектів, продуктів й інших резуль-
татів розвитку та діяльності; 

і) прийняття рішення щодо розроблення, планування і реалі-
зації інноваційно-інвестиційної програми та її фінансового (інве-
стиційного) забезпечення. 

Таким чином, концепція розвитку високотехнологічного 
маркетингу вбирає в себе такі елементи (спекти): 

Економічний аспект механізму розвитку комплексу високо-
технологічного маркетингу передбачає комплекс заходів з пла-
нування, організації, обліку і контролю, мотивації (функціональ-
ний аспект) і набір матеріально-технічних і фінансових ресурсів, 
щоб забезпечити їх. 

Соціальний аспект формування і розвитку високих техноло-
гій пов’язана з соціальним ефектом і відображається з точки зору 
якості життя. 

Організаційний аспект створення комплексу високотехно-
логічного маркетингу передбачає організаційну структуру, взає-
мозв’язок між окремими структурними об’єднаннями та адмініс-
тративними одиницями комплексу, з можливо центральною ад-
міністрацією. 

А також з інформаційного, комунікаційного та логістичного 
аспектів. 
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Розділ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНОГО, ПРАВОВОГО  
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Білоус Я. Ю., аспірантка, 
Луганська філія Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України 

На сучасному етапі становлення України як демократичної, 
соціальної та правової держави з урахуванням глобальних змін, 
які відбулися останнім часом, розвиток місцевого самоврядуван-
ня є одним з пріоритетних напрямів державної політики. Рефор-
мування територіальної організації влади на засадах децентралі-
зації є одним із ключових напрямів системних суспільних транс-
формацій в Україні. Розвиток держави неможливий без розвитку 
регіонів та залежить від того, наскільки сильною є регіональна 
влада, як вона забезпечує надання соціальних послуг населенню. 

Згідно з чинним законодавством носієм права на місцеве 
самоврядування в Україні виступає територіальна громада [1]. 
Відповідно до Конституції України місцеве самоврядування мо-
же здійснюватися територіальною громадою як самостійно, так і 
через органи місцевого самоврядування [2]. Саме тому основне 
призначення територіальної громади полягає в забезпеченні 
життєдіяльності певної території або прямо (самостійно), або 
опосередковано (через органи місцевого самоврядування). 

Нормативне визначення поняттю "територіальна громада" 
надано в ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні": територіальна громада – це жителі, об’єднані постій-
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ним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійни-
ми адміністративно територіальними одиницями, або добровіль-
не об’єднання жителів кількох сіл, селищ, що мають єдиний ад-
міністративний центр, сільську раду [1]. 

Згідно з чинним законодавством носієм права на місцеве 
самоврядування в Україні виступає територіальна громада. Згід-
но зі ст. 75 Закону про місцеве самоврядування [1] загальним є 
правило, відповідно до якого "органи та посадові особи місцево-
го самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповіда-
льними перед територіальними громадами… Територіальна гро-
мада у будь-який час може достроково припинити повноваження 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони 
порушують Конституцію або закони України, обмежують права і 
свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм зако-
ном повноважень". Таким чином, можна констатувати, що тери-
торіальна громада значний вплив на місцеве самоврядування та 
розвиток регіону в цілому.  

Дослідження вітчизняного місцевого самоврядування ве-
дуться в різних напрямах. Зокрема, становлення та розвиток міс-
цевого самоврядування вивчають В. Заблоцький, І. Козюра, 
В. Пархоменко, А. Ткачук та ін. За роки становлення місцевого 
самоврядування в Україні основними проблемами його розвитку 
науковці і практики називають відсутність достатнього фінансу-
вання та нечіткість формулювання повноважень [3; 4]. 

Аналіз наукового доробку з проблематики дослідження міс-
цевого самоврядування показує, що переважно не враховано но-
вітні світові тенденції муніципальної діяльності й вітчизняні су-
спільні трансформації. Відсутнє цілісне вивчення модернізацій-
ного та інтеграційного контексту розвитку місцевого самовряду-
вання. Саме цим визначається актуальність комплексного дослі-
дження теоретичних і практичних аспектів стану та перспектив 
розвитку місцевого самоврядування в Україні [5]. 

Реформа місцевого самоврядування має забезпечити розви-
ток самодостатніх територій регіонів, створити умови для пок-
ращення життєдіяльності територіальних громад. Серед основ-
них пріоритетів державної регіональної політики є реалізація 
комплексних завдань підтримки, підвищення конкурентоспро-
можності та успішності об’єднаних територіальних громад 
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(ОТГ). У цьому контексті вирішального значення набувають пи-
тання якості перспективних планів, за якими відбувається об'єд-
нання ОТГ; стратегії соціально-економічного розвитку ОТГ; ка-
дрового складу ОТГ, інвестиційної політики та проектів на 
отримання субвенцій від Державного регіонального розвитку на 
розвиток інфраструктури і т.д. 

Формування нового адміністративно-територіального уст-
рою країни базується на формуванні та створенні спроможних 
ОТГ. Мають створюватись умови для розвитку ОТГ та для ефек-
тивного використання їхніх конкурентних переваг. Формування 
парадигми розвитку об’єднаних територіальних громад потребує 
аналізу та урахування вже відомих та латентних чинників під-
вищення конкурентоспроможності ОТГ. 

Проблематиці конкуренції і конкурентоспроможності прис-
вячено значну кількість праць вітчизняних і зарубіжних авторів, 
але більшість з них зорієнтована на рівень держави, регіону або 
підприємства. У той же час, майже не приділено уваги питанням 
конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад, її 
особливостей, чинників впливу та методів оцінки. Так, С.М. Спі-
вак та Н.В. Кравчук [6] спробували пов’язати конкурентоспро-
можність ОТГ з конкурентоспроможністю підприємства, розта-
шованого на території даного територіального об’єднання. Проте 
даний підхід, на наш погляд, є не зовсім виправданим, оскільки 
не враховує специфіки ОТГ, як адміністративно-територіальної 
одиниці.  

Конкурентоспроможність може визначатись рядом умов, 
характеризуватися низкою процесів у соціально-економічних 
відносинах як у межах ОТГ, так і поза її межами. Важливим за-
вдання для науковців є виявлення чинників, які створять для 
ОТГ сильні конкурентні переваги, сприятимуть залученню інве-
стицій, розвитку наукового і людського потенціалу. 

За місцем виникнення, чинники впливу поділяють на зовні-
шні і внутрішні. Стосовно ОТГ, можна виокремити такі чинники 
конкурентоспроможності внутрішнього і зовнішнього похо-
дження: до зовнішніх належать – політичний та економічний 
стан у державі, законодавча база, географічне положення, еколо-
гічні та соціальні чинники; до внутрішніх – система та методи 
управління, земля, капітал, трудові і природні ресурси. Необхід-
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но підкреслити, що така класифікація має узагальнюючий харак-
тер і не дозволяє виокремити чинники конкурентоспроможності, 
що є специфічними для об’єднаних територіальних громад. От-
же, постає питання деталізації та уточнення чинників, що є спе-
цифічними та притаманними лише для ОТГ. 

Чинники конкурентоспроможності ОТГ діють не ізольова-
но, кожен сам по собі, а системно, що посилює наслідки впливу 
кожного окремого чинника. Їх сукупність забезпечує громаді ре-
альну можливість здійснення власних соціально-економічних 
програм. 

Внутрішні чинники ОТГ, з точки зору її конкурентоспро-
можності, характеризують можливість та ефективність ОТГ ак-
тивно розвиватись. Саме ця група чинників є найбільш значу-
щою для забезпечення стійких конкурентних позицій.  

Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх чинників не 
залежить від ОТГ і обумовлюється станом зовнішнього середо-
вища. Чинники зовнішнього середовища є вкрай неоднорідними 
за джерелами свого походження, оскільки виступають проявом 
систем різного рівня. 

Зарубіжний досвід доводить, що підвищення рівня конкуре-
нтоспроможності територій можливе за умови наділення їх не-
обхідними повноваженнями і ресурсами та створення дієвої сис-
теми місцевого самоврядування [7; 8]. Та в Україні реформа де-
централізації лише набирає своїх обертів і тільки частина повно-
важень була передана на місця.  

Законодавством України сьогодні не вирішено низку про-
блем щодо об’єднання територіальних громад, зокрема така про-
блема адміністративно-територіального устрою як неможливість 
об’єднання громад черезсмужно.  

Наприклад, проблема Сєвєродонецької ОТГ Луганської обл. 
полягає в тому що місто своїх земель немає, але знаходиться у 
колі земель Попаснянського р-ну Сільської ради Мирнодолинсь-
кої, яка відмовляється об’єднуватись. Відповідно до Закону 
України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" 
[9, п. 1, ст. 4] та Методики формування спроможних територіа-
льних громад [10, п. 8], основною умовою добровільного 
об’єднання територіальних громад є те, що територія об’єднаної 
територіальної громади має бути нерозривною. Враховуючи цю 
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умову Сєвєродонецька ОТГ не може об’єднатися з землями че-
резсмужно (через землі Мирнодолинської сільської ради). То ж 
на законодавчому рівні ця проблема не вирішується, а на лока-
льному рівні маємо ситуацію, коли місто не може бути конкуре-
нтоспроможним без додаткових земельних ресурсів. 

Інша проблема існує у районах, де ОТГ утворено в межах 
усієї території. Там відбувається дублювання повноважень орга-
нів місцевого самоврядування ОТГ, районних рад та Районних 
державних адміністрацій (РДА). Одночасно функціонують рай-
держадміністрація та райрада із відповідними видатками на їх 
утримання, а також виконавчі органи ОТГ із визначеними зако-
нодавством повноваженнями та фінансуванням. Відповідні рай-
ради, як правило, приймають рішення щодо грошової оцінки зе-
млі та перерозподілу трансфертів із держбюджету. Райдержадмі-
ністрації також позбавлені переважної більшості повноважень, 
які за законом виконуються виконавчими органами ради ОТГ. 

Такий стан речей спричиняє дублювання повноважень ра-
йонної ради і РДА із органами місцевого самоврядування ОТГ, 
надмірні витрати на утримання апарату РДА, зниження якості 
надання послуг у зв’язку із зменшенням фінансування районного 
бюджету в частині освітньої та медичної субвенцій. Дуалізм вла-
ди на рівні місцевого самоврядування негативно впливає на про-
цеси розподілу комунального майна між ОТГ і районом, усклад-
нює юрисдикцію органів виконавчої влади на території ОТГ, що 
утворені в межах різних районів. 

Отже, такий чинник, як недосконале законодавство має без-
сумнівно негативний вплив на конкурентоспроможність ОТГ, 
оскільки органи місцевого самоврядування не маються повнова-
жень для самостійного їх вирішення. Також значним недоліком 
українського законодавства є відсутність закріплення відповіда-
льності за рівень розвитку територій за конкретними суб’єктами 
влади як на національному та регіональному, так і на локальному 
рівні. 

Розробка перспективних планів формування територій гро-
мад області є одним з найвідповідальніших кроків на довготри-
валому та нелегкому шляху децентралізації влади, адже саме від 
цього залежить не тільки подальший розвиток місцевого самов-
рядування та територіальна організація влади в Україні, а й кон-
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курентоспроможність об’єднаних територіальних громад, регіо-
ну та держави. 

Об’єднані громади повинні відповідати певним критеріям: 
кадровому потенціалу, фінансовій спроможності, наявності роз-
виненої інфраструктури, спільних меж між радами та транспорт-
них сполучень. Виходячи з цього, Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України було розроблено Методику формування спроможних те-
риторіальних громад [10], яку було затверджено Кабінетом Мініс-
трів України. Згідно з цією Методикою, обласні державні адмініс-
трації мають розробити Перспективний план. Така відповідальна 
робота передбачала застосування при розробці перспективних 
планів повної та об’єктивної інформації про джерела та обсяги 
доходів і видатків майбутніх ОТГ, врахування історичних, приро-
дних, географічних та інших особливостей територій, й, безумов-
но, думку громадськості, яка може бути висловлена й почута лише 
за умови широкого громадського обговорення цього питання саме 
на місцях – у громадах (а не лише у кабінетах чиновників). 

До кінця 2015 року перспективні плани усіх областей, за 
винятком Закарпатської, були затверджені Урядом (з незрозумі-
лих причин Перспективний план формування територій громад 
Закарпатської області й до сьогодні не затверджений Урядом). 

Аналіз сформованих в областях перспективних планів пока-
зав, що далеко не всі вони ідеальні. На думку А. Мельничука та 
П. Остапенка [11, с. 11], найбільш коректними та такими, що ві-
дповідають дійсності є лише два обласних перспективні плани – 
Луганської та Донецької областей, відповідальними за форму-
вання та затвердження яких планів були обласні військово-
цивільні адміністрації. На відміну від надмірної політизації про-
цесу об’єднання громад, у процесі їх схвалення обласними рада-
ми в інших областях, обидва плани були затвердженні в повному 
обсязі. 

Після цієї роботи у переважній кількості областей форму-
вання плану на перспективу фактично зупинилося, й зміни до 
перспективного плану, які наочно необхідні, частіше за все вно-
сяться до плану не перед об’єднанням територіальних громад, а 
вже за фактом такого об’єднання (задля того, щоб новостворена 
ОТГ змогла отримати передбачену Законом державну підтримку). 
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Інший підхід до процесу формування та внесення змін до 
перспективних планів є діаметрально протилежним, оскільки 
демонструє по-справжньому державницьке, прогресивне й від-
повідальне ставлення чиновників до результатів своєї праці. Це 
той випадок, коли після першого затвердження перспективного 
плану робота з цього питання не тільки не зупинилась, а, навпа-
ки, перейшла в ще більш активну фазу й фактично йде паралель-
но з процесом добровільного об’єднання громад. На жаль, такий 
підхід є майже унікальним, адже таке відповідальне ставлення до 
формування Перспективних планів сьогодні спостерігається ли-
ше на Львівщині. 

На жаль, більшість областей підійшли до питання розробки 
Перспективних планів формування територій громад більш фор-
мально ніж відповідально, і сьогодні однією з причин повільного 
об’єднання громад є те, що виникає необхідність вносити зміни 
до перспективних планів. 

Вплив такого чинника як співробітництво громад демон-
струє, що співробітництво дає змогу ефективно вирішувати міс-
цеві проблеми, відчути переваги об’єднання зусиль і ресурсів 
заради розвитку територій і поліпшення надання послуг насе-
ленню. Закон "Про співробітництво територіальних громад" від 
17 червня 2014 р. [12] визначає організаційно-правові засади 
співробітництва територіальних громад, принципи, форми, ме-
ханізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансу-
вання та контролю. Законом створено механізм об’єднання фі-
нансових та матеріальних ресурсів територіальних громад для 
вирішення спільних соціально-економічних проблем, реалізації 
інвестиційних проектів, створення інфраструктури тощо. Реалі-
зація закону дозволяє окреслити точки дотику між окремими те-
риторіальними громадами, їхню потенційну здатність до об'єд-
нання. 

Станом на 10.05.2017 року, згідно Реєстру договорів про 
співробітництво територіальних громад [13], укладено 82 дого-
вори про співробітництво між територіальними громадами Укра-
їни на виконання Закону України "Про співробітництво терито-
ріальних громад" [12]. 

Найбільше договорів про співробітництво укладено у формі 
реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяль-
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ності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визна-
чений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних 
заходів. Станом на 10.05.2017 року не укладено жодного догово-
ру з використанням форми співробітництва – з утворення 
суб’єктами співробітництва спільного органу управління для 
спільного виконання визначених законом повноважень. Безпере-
чним лідером за кількістю укладених договорів про співробітни-
цтво є Полтавська обл. (34 договори з 82) [14]. 

Процес розробки стратегії соціально-економічного розвитку 
ОТГ передбачає вибір пріоритетів, у яких ОТГ може бути конку-
рентною щодо інших ОТГ регіону та країни. Цей вибір повинен 
здійснюватись за результатами діагностики наявних ресурсів, які 
ОТГ має у своєму розпорядженні – природні, виробничі, людсь-
кі, фінансові, професійні кадрові та ін. Таку діагностику вкрай 
важко провести без наявності в громаді відповідного компетент-
ного кадрового складу. 

Наявність інтелектуального, кадрового потенціалу – одна з 
головних передумов успішного функціонування та конкурентос-
проможності ОТГ. Громада – це в першу чергу люди. Керівник 
повинен уміти грамотно управляти, розумітися на питаннях жит-
тєзабезпечення. Особи, які безпосередньо займаються розроб-
ленням та впровадженням заходів щодо забезпечення конкурен-
тоспроможності ОТГ, мають бути компетентними, володіти не-
обхідними професійними навичками, мати досвіт та креативне 
мислення. 

Сьогодні ситуація складається таким чином, що кадровий 
дефіцит відчувають невеликі громади з чисельністю населення 
нижче 5 тис. осіб, а також громади Донецької та Луганської об-
ласті через бойові дії на території даних областей. Тому необхід-
но звернути увагу на формування кадрового потенціалу, для того 
щоб сформовані громади могли мати повноцінний виконком та 
фахівців управління, які б змогли правильно побудувати оргст-
руктуру громади та працювати над напрямками підвищення її 
конкурентоспроможності. 

Одним із найголовніших чинників конкурентоспроможності 
ОТГ є чинник економічної (фінансової) спроможності. Міністер-
ством регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України було складено Рейтинг областей 
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за формуванням спроможних територіальних громад [15]. Рей-
тинг було складено за чотирма параметрами моніторингу, зокре-
ма: кількістю об’єднаних територіальних громад, площею об'єд-
наних територіальних громад, територіальними громади, що 
об'єдналися та кількістю ОТГ, з чисельністю менше 5000 осіб. 
Так, за даними рейтингу, Луганська обл. опинилась на 16 місці з 
21, а Донецька обл. – на 14 місці. 

Сьогодні значущості набувають питання не кількості гро-
мад, а їхньої якості. Перед тим, як об’єднуватися, необхідно по-
рахувати, чи буде нова громада спроможною. При цьому варто 
враховувати рейтинг спроможності об’єднаних територіальних 
громад, нещодавно розроблений Міністерством [15].  

Крім вищезгаданих параметрів рейтингу, на основі фінансо-
вого моніторингу спроможності 159 ОТГ за підсумками 2016 ро-
ку, також були розроблені чотири найбільш суттєві показники 
для територіальних громад: 

 власні доходи на 1-го мешканця; 
 рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/ реве-

рсної дотації у доходах; 
 капітальні видатки на 1-го мешканця (без субвенцій з 

держбюджету); 
 питома вага видатків на утримання апарату управління у 

фінансових ресурсах громади (без субвенцій) [16, с. 2]. 
Фінансовий моніторинг та рейтингування за чотирма осно-

вними показниками показують сильні та слабкі місця об’єднаних 
громад.  

Перший показник – обсяги у бюджеті громади власних ре-
сурсів на одного мешканця. Він дозволяє бачити перспективу 
доходів за рахунок обліку землі, нерухомості, акцизного подат-
ку. Це вказує на ефективність управлінських рішень на місцях. 
Другий показник – залежність громади від фінансування із 
держбюджету, рівень її економічної самодостатності. Третій – це 
витрати громади на управлінський персонал. 

Методика підрахунку спроможності громад також може 
стати інструментом для того, щоб правильно планувати об'єд-
нання. Оцінку фінансової спроможності 366-ти ОТГ проведено 
на підставі результатів моніторингу виконання місцевих бюдже-
тів за перше півріччя 2017 року та за 4 основними показниками. 
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На підставі зазначених показників сформовано загальний рей-
тинг ОТГ (табл. 1, наведено дані по Луганській та Донецькій обл.). 

Т а б л и ц я  1  

Оцінка фінансової спроможності ОТГ Луганської і Донецької обл. 
(із 366 ОТГ по Україні) за І півріччя 2017 року1  
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3 Доне-
цька  

Шахівська 6 457.9 -2.6% 2064.1 8.6% 

14 Доне-
цька 

Лиманська 2 351.1 0.0% 389.0 11.4% 

32 Доне-
цька 

Миколаїв-
ська 

1 399.6 -1.6% 255.2 10.8% 

36 Луган-
ська 

Новопс-
ковська 

1 299.3 -1.0% 740.7 14.7% 

54 Доне-
цька 

Соледар-
ська 

2 067.6 -6.4% 46.8 11.0% 

86 Луган-
ська 

Білокура-
кинська 

1 384.2 0.0% 181.7 21.8% 

93 Доне-
цька 

Іллінівська 1 625.7 -9.6% 47.2 19.1% 

244 Луган-
ська 

Чмирівська 632.7 19.0% 244.1 33.3% 

264 Доне-
цька 

Черкаська 607.2 27.3% 611.2 48.0% 

                                                             
1 За даними Мінрегіону [16].  
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Аналіз загального рейтингу з 366 ОТГ свідчить про те, що 
найнижчі показники фінансової спроможності характерні для 
більшості невеликих громад. Виняток становлять окремі невели-
кі громади на території, яких розміщені бюджетоутворюючі під-
приємства та потужні підприємства реального сектору економіки 
(наприклад, Шахівська ОТГ Донецької обл.). 

У 2017 році завдяки Державного фонду регіонального роз-
витку (ДФРР) на центральному рівні залишається можливість 
надання фінансової допомоги регіонам. Бюджет цього фонду в 
2017 році становить 3,5 мільярда гривень (2,6 млрд грн вже було 
виділено Кабінетом Міністрів України на реалізацію проектів 
регіонального розвитку). Субвенція на розвиток інфраструктури 
виділяється відповідно до площі ОТГ, кількості сільського насе-
лення та виключно під проекти. Так працює і ДФРР – виключно 
під проекти. Проектний менеджмент набуває ваги. 

Об’єднані територіальні громади отримують від держави 
кошти на розвиток інфраструктури і вже можуть їх використову-
вати. Але через брак досвіду у підготовці відповідних проектів 
їм потрібна підтримка і допомога фахівців, у тому числі – спеці-
алістів обласних та районних державних адміністрацій. Адмініс-
трації мають не контролювати, як використовуються кошти суб-
венції, а надавати методичну, консультативну, координаційну 
допомогу громадам. Кошти субвенції мають бути максимально 
ефективно використані і реально покращити інфраструктуру, пі-
двищити рівень послуг, які надаються в громадах. 

Цього року швидкість подання проектів на фінансування з 
ДФРР і їхня якість дещо підвищилися порівняно з 2016 роком, 
але все одно значна частина повертається на доопрацювання. Це 
обумовлено тим, що більшість проектів спрямована на ремонту-
вання та "залатування дір", а не на розвиток об’єднаних терито-
ріальних громад. Об’єднаним територіальним громадам необхід-
но навчитися писати якісні проекти, щоб отримувати ресурси з 
державного бюджету та від міжнародних фондів. 

Сьогодні допомога Україні, яку надають міжнародне спів-
товариство, міжнародні організації та фонди, є дійсно безпреце-
дентною. Уряд Японії, уряд України, Організація Об’єднаних 
Націй в Україні, Міжнародний Комітет Червоного Хреста 
(МКЧХ) і Міжнародна Федерація Червоного Хреста та Червоно-
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го Півмісяця (МФЧХ) здійснюватимуть спільну діяльність, спря-
мовану на надання життєво необхідної гуманітарної допомоги та 
забезпечення середньострокової і довгострокової допомоги з ві-
дбудови регіонів, що постраждали внаслідок конфлікту на Сході 
України. Уряд Японії надає 13,64 млн. дол. США на виконання 
дев’яти проектів. 

Для ПРООН спільний проект ЄС / ПРООН "Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду" (МРГ) є одним з найуспішні-
ших щодо розбудови спроможності місцевих громад та сприяння 
формуванню соціальної згуртованості й місцевого розвитку по 
всій Україні. Аби краще зрозуміти роль, очікування та можливо-
сті всіх учасників процесу децентралізації, нейтралізувати спро-
тив реформі, який зазвичай базується на відсутності інформації, 
ПРООН співпрацює з цілим рядом партнерів (наприклад, Украї-
нською Асоціацією районних та обласних рад (УАРОР) та Все-
українською асоціацією сільських та селищних рад (ВАССР) для 
вивчення уроків, які мали місце в процесі реалізації. ПРООН 
працює і долучилася до процесу організації роботи центрів на-
дання адміністративних послуг (ЦНАПів) всіх ОТГ існуючих і 
потенційних, які розпочали активний процес об’єднання. 

Основною метою Проекту USAID "Муніципальна енергети-
чна реформа в Україні" (Проект Агентства США з міжнародного 
розвитку) є підвищення енергетичної безпеки України через удо-
сконалення енергетичної політики, розвиток енергоефективності, 
збільшення інвестицій в енергетичний сектор. Збільшена енерго-
ефективність кінцевого споживання у поєднанні зі збільшеним 
виробництвом чистої енергії у середніх та великих містах допо-
можуть скоротити споживання традиційної енергії в Україні, 
знизити витрати на енергоносії та скоротити імпорт енергоресу-
рсів, зменшити викиди парникових газів. 

Важливою є не тільки термінова й короткотермінова допо-
мога від ЄС, а й підтримка системних змін в країні. В першу чер-
гу, реформи децентралізації, яка дає можливість самостійно ви-
рішувати питання залучення інвестицій й розвитку інфраструк-
тури. Перерозподіл бюджетних надходжень, додаткові повнова-
ження для громад вже зараз дають можливість реалізовувати ін-
фраструктурні проекти, змінюють обличчя сіл, поселень, міст. 

Не менш важливим чинником конкурентоспроможності 
ОТГ є наявність Громадських організацій, діяльність яких на-
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правлена на підтримку розвитку ОТГ, захист прав громадян, 
освітні заходи, допомога у пошуках додаткових джерел отри-
мання фінансування на розвиток ОТГ. 

Необхідно враховувати чинники конкурентоспроможності 
громади при розробці та використанні на практиці управлінсь-
ких, господарських, політичних та інших рішень, спрямованих 
на забезпечення конкурентної позиції ОТГ. Це необхідно для 
своєчасного і адекватного пристосування до змін, що відбува-
ються у внутрішньому і зовнішньому середовищі ОТГ на основі 
відбору і посилення впливу "потрібних" чинників на активізацію 
конкурентних переваг громади. Не можливо врахувати вплив 
всіх чинників, отже ОТГ необхідно зосередитись на найвагомі-
ших у даний час.  

Для підвищення конкурентоспроможності ОТГ необхідно, 
перш за все, позбутися формальності у підходах до розробки пе-
рспективних планів та стратегій соціально-економічного розвит-
ку ОТГ. Програма реалізації стратегії соціально-економічного 
розвитку ОТГ повинна базуватися на тому, що її наріжним каме-
нем є конкурентоспроможність. Сьогодні Законодавством Укра-
їни не врегульовано низку питань пов’язаних з об’єднанням гро-
мад, ліквідацією районів та передачею повноважень на місця. 
Наявність інтелектуального, кадрового потенціалу – одна з голо-
вних передумов успішного функціонування та конкурентоспро-
можності ОТГ. Вплив такого чинника як співробітництво громад 
демонструє, що співробітництво дає змогу ефективно вирішува-
ти місцеві проблеми, відчути переваги об’єднання зусиль і ресу-
рсів заради розвитку територій і поліпшення надання послуг на-
селенню. Одним із найголовніших чинників конкурентоспромо-
жності ОТГ є чинник економічної (фінансової) спроможності, 
оцінку якої Мінрегіон провів за чотирма показниками: власні 
доходи на 1-го мешканця; рівень дотаційності бюджетів (питома 
вага базової/ реверсної дотації у доходах; капітальні видатки на 
1-го мешканця (без субвенцій з держбюджету); питома вага ви-
датків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах 
громади (без субвенцій). Сьогодні допомога Україні, яку нада-
ють міжнародне співтовариство, міжнародні організації та фон-
ди, є дійсно безпрецедентною – Україна отримує фінансову до-
помогу від Японії, США, Німеччини, Швеції ООН, ЄС та ін.  
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Необхідно враховувати чинники, які зумовлюють підви-
щення конкурентоспроможності ОТГ, та розробляти відповідні 
організаційно-економічні механізми її забезпечення. Подальшого 
дослідження набувають питання аналізу особливостей та методів 
оцінки конкурентоспроможності об’єднаних територіальних 
громад. 

В ході аналізу адміністративно-територіальної реформи, ви-
явлено низку проблем, що потребують вирішення вже сьогодні, 
зокрема це адміністративні проблеми територіального об'єднан-
ня громад, дублювання повноважень органів місцевого самовря-
дування, фінансування розвитку територіальних громад, сіл, се-
лищ і міст. Необхідність постійної підтримки малочисельних 
громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка реа-
лізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст – 
потенційних точок економічного зростання. 

Через велику подрібненість територіальних громад, відсут-
ність власних можливостей розвитку, старіння населення, знач-
ний відтік економічно активної його частини ускладнюються 
проблеми з наданням членам громад, насамперед сільських та 
селищних, якісних послуг, відповідальність за які несуть органи 
місцевого самоврядування. 

Відчувається брак професійних кадрів для публічного сек-
тору на місцях, що стримує формування та реалізацію державної 
політики. Усе це негативно впливає на забезпечення сталого роз-
витку як окремих громад, так і країни в цілому. Тому реформу-
вання у сфері місцевого самоврядування може давати потужний 
поштовх для прискорення розвитку суспільства в цілому. 

Для ефективного впровадження національних реформ на мі-
сцевому рівні потрібна організаційна, методична та технічна до-
помога як в загальних питаннях ефективного управління та пла-
нування власного розвитку, так і в окремих, специфічних галу-
зях. Володіння, користування та розпорядження місцевими ресу-
рсами створить економічне підґрунтя для розвитку територіаль-
них громад, та стимулюватиме до ефективного управління. 

Найкращим варіантом для України має бути надання широ-
ких повноважень органам місцевого самоврядування щодо тери-
торіального розвитку, а місцевим державним адміністраціям на-
дання виключно контрольно-наглядових функцій. Відтак ключо-
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вим завданням територіальної громади як інституту є досягнення 
максимально можливої фінансової, матеріальної та організацій-
ної самодостатності. 

Л і т е р а т у р а  

1. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон 
України від 21.05.1997 №280/97-ВР. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 

2. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1996, №30, ст. 141. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%EA/96-%E2%F0. 

3. Олуйко В. Муніципальна реформа: на часі кроки вперед / В. Олуйко 
// Уряд. кур’єр. – 2002. – 25 груд.  

4. Петришин О. В. Нормативно-правова база регіональної влади в 
Україні: шляхи удосконалення / О. В. Петришин, Т. В. Кучеренко // 
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. пр. – С. 23-33. 

5. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напря-
ми модернізації : наук. доп. / [редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ва-
щенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., 
проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с. 

6. Співак С. М. Поняття господарсько-фінансової стабільності та ефе-
ктивності господарського комплексу в умовах об’єднань територіа-
льних громад / С. М. Співак, Н. В. Кравчук // Економіка і суспільст-
во. – 2017. – Вип. 10. – C. 367-371. 

7. Нова державна регіональна політика: від теорії до практики // збір-
ник "Нова державна регіональна політика в Україні" [В. С. Куйбіда, 
О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. 
В. С. Куйбіди. – К.: Вид-во "Крамар", 2009. – 232 с.  

8. Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України / за ред. 
С. Максименка. – К.: Логос, 2000. – 171 с. 

9. Закон України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" 
[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №13, 
ст. 91. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

10. Про затвердження Методики формування спроможних територіаль-
них громад [Електронний ресурс] // Постанова КМУ від 8 квітня 2015 
року. №214. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-
2015-%D0%BF. 

11. Мельничук А. Децентралізація влади: реформа №1 [аналітичні за-
писки] / Мельничук А., Остапенко П. – К.: ЦОП "Глобус" ФОП 
Я. О. Кравченко, 2016. – 35 с.  



95 

12. Закон України "Про співробітництво територіальних громад" 
№1508-18 від 17.06.2014 [Електронний ресурс] // Відомості Верхов-
ної Ради (ВВР), 2014, №34, ст. 1167. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 

13. Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад [Еле-
ктронний ресурс] / Міністерство регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства. – Режим доступу: 
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-
dev/rozvytokmistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/. 

14. Довідка щодо стану реалізації договорів про співробітництво терито-
ріальних громад відповідно до Закону України "Про співробітництво 
територіальних громад" [Електронний ресурс] / за даними Міністерс-
тва регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-
content/uploads/2017/06/Dovidka_stan_real_dogovor.pdf. 

15. Мінрегіон оприлюднив рейтинг областей за формуванням спромо-
жних територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://decentralization.gov.ua/pics/upload/604-a989ae87c828e5 
86dacf51811fc4d93f.pdf. 

16. Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за перше півріччя 2017 
року // Центральний офіс реформ при Мінрегіоні. Група фінансово-
го моніторингу. – 2007. – 8 с.  

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

Маслош О. В., к.х.н., доцент, 
Касаткіна М. В., ст. викладач, 

Солод П. С., магістрант, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Результати господарської діяльності держави, регіону, підп-
риємства суттєвою мірою залежать від наявності трудових ресу-
рсів, оскільки саме вони є основою економічного зростання як у 
теперішній час, так і у довгостроковій перспективі. 

Луганська область завжди була великим промисловим регі-
оном з розвинутими вугільною, хімічною, машинобудівною, ме-
талургійною галузями, роботу яких забезпечували трудові ресур-
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си регіону, що дозволяло їй входити в п’ятірку найпотужніших 
областей країни.  

На теперішній час ситуація в області суттєво змінилася. Ко-
лапс великих промислових підприємств призвів до погіршення 
економічного стану регіону, якого не було останні десятиріччя, 
та вивільнення значної кількості трудових ресурсів. 

Окрім того, частина підприємців-роботодавців з початком 
проведення антитерористичної операції у 2014 р. вивели свій бі-
знес за межі області, що у сукупності з іншими факторами приз-
вело до ще більшої втрати населенням роботи. 

Окремою проблемою стала наявність значної кількості вну-
трішньо переміщених осіб, які з переїздом на нове місце прожи-
вання, зіткнулися з проблемою виживання та потребують праце-
влаштування. 

Метою роботи є аналіз стану трудових ресурсів Луганської 
області та пошук перспектив їх використання на регіональному 
ринку праці. 

Характеристики та наявність трудових ресурсів певною мі-
рою залежать від чисельності та складу населення області.  

Аналіз статистичної інформації показав, що чисельність на-
явного населення Луганської області має стійку тенденцію до 
скорочення (табл. 1). 

Т а б л и ц я  1  

Динаміка населення Луганської області 

Період Наявне населення, 
тис. осіб 

Темп росту, % 
базисний цепний 

2013 2248,0 100   
2014 2218,7 98,7 98,7 
2015 2205,4 98,1 99,4 
2016 2195,3 97,7 99,5 
Джерело: розраховано за даними [1,2]. 

 
В цілому за 4 роки чисельність наявного населення Луган-

ської області скоротилася на 52,7 тис. осіб. В середньому скоро-
чення щорічно становило 0,79%. За січень-вересень 2017 р. ная-
вне населення становило 2171,6 тис. осіб. 



97 

Скороченню чисельності наявного населення області сприя-
ли природний та міграційний рухи (табл. 2). 

Т а б л и ц я  2

Природний та міграційний рух населення Луганської області [1,2] 

Період Природне скорочення на-
селення, осіб 

Міграційне скорочення 
населення, осіб 

2013 -15291 -1787
2014 -4847 відсутні дані* 

2015 -9128 -5634
2016 -7612 -2487
*Відсутні у зв’язку із проведенням АТО.

За 9 місяців 2017 р. природне скорочення населення стано-
вило 6120 осіб, міграційне – 15308 осіб. 

Статевий склад та розселення населення по Луганській об-
ласті не є рівномірним. Відомості щодо місця проживання та 
статі (станом на 1 січня) наведені в табл. 3. 

Питома вага міського населення продовж 2013-2017 рр. ко-
ливалася в межах 86,81-86,94%, при цьому питома вага населен-
ня, що мешкає в сільській місцевості, не перевищувала 13,19%. 
Що стосується статевого складу, то чисельність жінок в серед-
ньому в 1,19 рази перевищувала чисельність чоловіків; станом на 
01 січня 2017 р. 54,25% становили жінки, інші 45,75% – чоловіки. 

Т а б л и ц я  3

Склад населення Луганської області [2], тис. осіб  

Рік 

Чисельність наявного 
населення, тис. осіб 

Чисельність постійного 
населення, тис. осіб 

всього у тому числі всього у тому числі 
міське сільське чоловіки жінки 

2013 2256,6 1959 297,6 2251,9 1029,6 1222,3 
2014 2239,5 1945,3 294,2 2234,9 1022,7 1212,2 
2015 2220,2 1928,3 291,9 2215,6 1013,6 1202 
2016 2205,4 1916,2 289,2 2200,8 1007 1193,8 
2017 2195,3 1908,5 286,8 2190,7 1002,2 1188,5 

Серед загальної кількості населення потенційними трудо-
вими ресурсами є економічне активне населення , яке згідно з 



98 

концепцією робочої сили є населенням обох статей віком 15-70 
років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію ро-
бочої сили для виробництва товарів та послуг. Згідно з Наказом 
Державного комітету статистики України [3], економічно актив-
ними вважають осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка при-
носить доход (зайняті), та безробітних. 

Якщо, в 2013 економічно активна частина населення скла-
дала 47,7% від загальної чисельності населення області, то вже в 
2016 р. спостерігається майже трикратне скорочення чисельності 
економічно активного населення Луганської області до 16,12%, з 
1078 тис. осіб в 2013 р. до 355,5 тис. осіб в 2016 р. (табл. 4). 

Т а б л и ц я  4

Основні показники ринку праці Луганської області [1] 

Період 

Економічно 
активне 

населення, 
в середньому, 

тис. осіб 

у тому числі 

зайняте 
населення, 
тис. осіб 

безробітне  
населення  

(за методологією 
МОП), тис. осіб 

у віці 
15-70
років

праце-
здатно-
го віку 

у віці 
15-70
років

праце-
здатного 

віку 

у віці 
15-70
років

праце-
здатно-
го віку 

2013 1078 994,7 1011,7 928,4 66,3 66,3 
2014 990,3 653,3 877,6 840,7 112,7 112,6 
2015 362,7 339,5 306,3 283,3 56,4 56,2 
2016 355,5 338,1 298,5 281,1 57,0 57,0 

І півріччя 
2017 р. 

350,8 327,4 292,5 269,1 58,3 58,3 

Ця ситуація, з одного боку пов’язана з катастрофічним зме-
ншенням підприємств, з іншого боку, проведенням на території 
Луганської області антитерористичної операції та неконтрольо-
ваними міграційними процесами, під час яких частина населення 
виїхала за межі Луганської області, частина – взагалі виїхала з 
України. 

Темпи падіння економічної активності населення з почат-
ком проведення АТО на території області за 2014 рік серед жінок 
та чоловіків відрізнялися лише на 2% (65% та 63% відповідно), 
що видно з рис. 1. 
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Рис. 1. Структура економічно активного населення Луганської області 
працездатного віку за статтю (тис. осіб) за період 2014-2016 рр., 

 (побудовано за даними [1,2]) 

Але якщо розглядати економічну активність за місцем про-
живання (рис. 2), то за 2014 рік темпи падіння економічної акти-
вності міського населення були суттєво більшими, ніж у сільсь-
кій місцевості. У 2015 р. порівняно  з 2014 р. зафіксовано падін-
ня активності міського населення області на 71,8%, у той час як 
активність населення у сільської місцевості зменшилась на 
15,4%. У 2016 році економічна активність міського населення 
зупинила падіння та набрала 0,4% приросту, у той час як у сіль-
ській місцевості падіння йде до завершення (-0,26%). 

Рис. 2. Структура економічно активного населення Луганської області 
працездатного віку за місцем проживання (тис. осіб)  
за період 2014-2016 рр., (побудовано за даними [1,2]) 

Скорочення економічно неактивного населення як серед чо-
ловіків, так і серед жінок у 2015 р. порівняно із 2014 р. становило 
майже 77% (рис. 3), але у 2016 р. зафіксовано незначне збіль-
шення показника на 0,7% серед чоловіків та 1,34% у жінок. 
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Рис. 3. Структура економічно неактивного населення 

 Луганської області  працездатного віку за статтю (тис. осіб)  
за період 2014-2016 рр., (побудовано за даними [1]) 

Серед економічно неактивного населення, що проживає у 
містах, у 2015 р. порівняно із 2014 р. спостерігається більше ско-
рочення незайнятості, ніж у селах (77,9% проти 67,32%). Біль-
шою мірою це пов’язано із зменшенням загальної чисельності 
населення області, ніж із позитивним результатом працевлашту-
вання. У 2016 р. у міського населення продовжилося скорочення 
незайнятості  на 1,4%, у сільського – зафіксовано збільшення 
економічно неактивного населення на 13,77% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура економічно неактивного населення  

Луганської області працездатного віку за місцем проживання (тис. осіб) 
за період 2014-2016 р., (побудовано за даними [1]) 

На жаль, структура економічно неактивного населення за 
причинами переходу в цю категорію держслужбами не дослі-
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джується. Хоча, згідно з термінологією [3], в цю категорію під-
падають не тільки особи, ще є непрацездатними, але й які  

 бажають працювати та готові приступити до роботи, але 
не шукають роботу;  

 не бажають працювати, тому що не мають необхідності; 
 шукають роботу, але не готові приступити до неї. 
Тобто, в цій кількості населення є частка потенційних тру-

дових ресурсів, які за певних умов можуть бути притягнуті до 
праці. 

Кількість працездатного населення Луганської області серед 
зареєстрованого безробітного у 2015 р порівняно із 2014 р. зни-
зилася на 53,6% серед чоловіків та 44,5% серед жінок (рис. 5). 
Але це також пов’язано із ї скороченням загальної кількості на-
селення області. У 2016 р. серед чоловіків спостерігається збіль-
шення кількості працездатного безробітного населення, у той час 
як серед жінок – зменшення на 6,2%. 

 
Рис. 5. Структура безробітного населення Луганської області  

працездатного віку за статтю (тис. осіб) за період 2014-2016 рр.,  
(побудовано за даними [1,2]) 

При цьому у 2015 р. порівняно з 2014 р. спостерігається 
зменшення на 54,6% безробітного працездатного міського насе-
лення, у той час у сільській місцевості це показник становить 
29,6% (рис. 6). У 2016 р. у сільській місцевості продовжилося 
зниження рівня безробітного працездатного міського населення 
(11,9%), натомість, у місцевого населення цей показник зріс на 
6%. 
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Рис. 6. Структура безробітного населення  Луганської області  

працездатного віку (тис. осіб)  за місцем проживання  
за період 2014-2016 рр., (побудовано за даними [1,2]) 

Рівень безробіття (за методологією МОП) в 2016 р. в Луган-
ській області становив [1] 16,03%, що в 2,6 рази вище, ніж у 
2013 р. Продовж 2015-2016 рр. тривалість пошуку роботи безро-
бітним в Луганській області в середньому становила 8 місяців. 
Аналогічна ситуація мала місце в 2003-2004 рр., при цьому най-
гірший рівень був відзначений в 2001-2002 рр. – в середньому 10 
місяців. 

В свою чергу Державна служба зайнятості в Україні оперує 
поняттям "зареєстровані безробітні". Згідно з чинним законодав-
ством [4], зареєстровані безробітні – це особи працездатного ві-
ку, які зареєстровані у територіальних органах центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції як безробітні і готові та 
здатні приступити до роботи.  

Порівняння чисельності безробітного населення (за методо-
логією МОП) та кількості зареєстрованих безробітних наведено 
в табл. 5. 

З отриманих даних видно, що на обліку в Центрах зайнятос-
ті Луганської області перебуває лише частина населення, яке по-
требує працевлаштування. До того ж, фактично працевлаштова-
но лише кожну третю людину, що має статус безробітного. 

Одним із аспектів ринку праці, від якого залежить кількість 
безробітного населення, є попит та пропозиція робочої сили на 
регіональному ринку праці (табл. 6). 
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Т а б л и ц я  5

Порівняння безробітного населення та зареєстрованих 
безробітних [2], (в середньому за період) 

Період 

Безробітне  
населення  

працездатного 
віку 

Кількість громадян,  
які мали статус безробітного 

разом в тому числі  
працевлаштоване 

2014 112,6 54,7 15,5 
2015 56,2 36,4 8,8 
2016 57,0 26,7 8,8 

І півріччя 
2017 58,3 16,0 5,3 

Т а б л и ц я  6

Попит та пропозиція робочої сили в Луганській області [2], 
(на кінець періоду) 

Період 

Кількість  
зареєстрованих 

безробітних,  
тис. осіб 

Потреба 
в робочій 

силі, 
тис. осіб 

Навантаження  
зареєстрованих  

безробітних на одне 
вільне робоче місце  

(вакантну посаду), осіб 
2013 22,4 0,7 31 
2014 17,6 0,2 101 
2015 9,9 0,1 140 
2016 8,1 0,4 23 

І півріччя 
2017 6,5 0,7 9 

Стійке скорочення кількості зареєстрованих безробітних 
продовж 2013-2017 рр., на жаль, свідчить не про здобуття робо-
чого місця та зменшення соціальної напруги у суспільстві, а 
про зневіру населення у можливості їхнього працевлаштування 
Центрами зайнятості. Разом з тим, відзначається катастрофічно 
низький рівень попиту на робочу силу. Під попитом на робочу 
силу [2] на зареєстрованому ринку праці розуміють кількість 
вільних робочих місць (вакантних посад) про які повідомили 
роботодавці (підприємства, установи, організації та фізичні 
особи-підприємці) державну службу зайнятості. Звідси й виті-
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кає значне навантаження зареєстрованих безробітних на вакан-
тну посаду. 

Більш детально динаміку кількості зареєстрованих безробі-
тних можна побачити на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Динаміка попиту та пропозиції робочої сили в  
Луганській області (2013-2017 рр.) 

 (побудовано за даними [2]) 

З отриманого графіку можна виділити сезонні коливання кі-
лькості зареєстрованих безробітних – пік припадає на січень-
лютий кожного року, що на нашу думку пов’язано із закінченням 
сезонних робіт та зупинкою підприємств у зимовий період. 

Таким чином, з вищенаведеного витікає, що за умови запо-
внення усіх вакантних пропозицій на ринку праці області (0,7 
тис.) та наявності безробітного працездатного населення у кіль-
кості 58,3 тис. особи, станом за 1 півріччя 2017 р. роботи потре-



105 

бували 57,6 тис. осіб, якою ані держава, ані місцеві підприємства 
не змогли забезпечити зараз та не зможуть забезпечити у корот-
костроковій перспективі. 

Постійно зростаючий рівень безробіття, обмеження попиту 
на найману працю, низький рівень її оплати, рано чи пізно зму-
сять людей (для забезпечення своєї життєдіяльності) реалізову-
вати себе як самозайняту особу. 

Самозайнятою вважається особа, яка сама організовує, за-
безпечує, розвиває свою діяльність, що є головним джерелом її 
доходу. 

Економічна активність населення у сфері самозайнятості 
[5], за досвідом інших регіонів України, більшою мірою, реалізу-
ється через працю в особистих підсобних селянських господарс-
твах, реалізацію вирощеної сільськогосподарської продукції 
(70,5% від загальної кількості самозайнятих), тимчасову сезону 
зайнятість та надання різного роду індивідуальних послуг 
суб’єктом, не зареєстрованим ні як юридична особа, ні як прива-
тний підприємець. 

З одного боку, достатньо складне економічне становище 
Луганської області та відсутність відбудови промисловості у ко-
роткостроковій перспективі, з іншого боку – наявний земельний 
потенціал та значна кількість працездатного безробітного та еко-
номічно неактивного населення, створюють передумови для са-
мозайнятості населення саме у сільськогосподарському секторі. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПТИМІЗАЦІЇ 
РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 

Розмислов О. М., к.е.н., доцент, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

На теперішній час економічного розвитку будівельного сек-
тору України відбувається процес переходу від так званого "ви-
робничого" мислення до "ринкового" мислення (Спершу "inside-
out" – погляд, на зовнішній світ зі своєї шкарлупи. Потім 
"outside-in" – погляд на себе ззовні). 

На території України відмовлення від виробничого мислен-
ня відбувається лише в останні роки в зв’язку з переходом до 
ринкової економіки. Таке відмовлення донедавна було нехарак-
терно для будівельних підприємств, що ведуть транспортне бу-
дівництво, тому що вони працювали більш-менш успішно, за-
безпечені державним замовленням. 

Перехід на вільні ціни, різке скорочення державного замов-
лення ставить в основу перед підприємствами будівельного сек-
тору економіки інтереси споживача, формовані його платоспро-
можним попитом [1, c. 10]. 
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Поява ринку житла і ринку підрядних робіт привело до де-
монополізації, корпоратизації і приватизації будівельних підпри-
ємств, акціонуванню будівельної індустрії і промисловості буді-
вельних матеріалів у широкому діапазоні форм – від малих буді-
вельних фірм до великих холдингових компаній. У зв’язку з цим 
підсилюється конкурентна боротьба між підрядними організаці-
ями за потенційних споживачів своєї продукції з урахуванням 
їхніх різноманітних потреб і смаків [2, c. 62]. 

Виникає необхідність переорієнтації на ринкове мислення і, 
якщо підприємство цілком переорієнтовано на таке мислення, 
воно розробляє свою стратегію, виходячи з потреб ринку. Підп-
риємство тоді менше ризикує зайнятися розробкою продукції і 
послуг, на які не буде попиту. 

Даний підхід ставить дослідження інвестиційної діяльності 
не в кінець, а в початок виробничого циклу і розповсюджує її 
вплив на усі функції управління [3, c. 96]. 

Функціонування підприємств будівельного комплексу в 
умовах хитливого ринкового середовища вимагає адаптації до 
його змін. Розглянута галузь виявилася особливо сильно піддана 
впливу факторів макросередовища: зниження інвестицій у буді-
вництво, політичні особливості розвитку держави та інші. Забез-
печення беззбитковості дій при виробництві і реалізації своєї 
продукції (послуг) на ринку збуту вимагає не тільки пошуку 
джерел фінансування, навчання фахівців, але і введення нових 
виробничих потужностей. 

Оптимізацію інвестиційних процесів варто розглядати як 
частину постійно діючого інтегрованого інформаційного проце-
су, тому необхідно, щоб кожне господарське утворення розроб-
ляло і використовувало систему безупинного спостереження за 
навколишнім середовищем і збереження даних для того, щоб во-
ни могли аналізуватися, і в майбутньому використовуватися для 
забезпечення адаптації до умов ринкового середовища . 

Забезпечення беззбитковості дій можливо лише при форму-
ванні певної ринкової позиції підприємства і збереженні її стій-
кості. Стійкість ринкової позиції досягається створенням конку-
рентних переваг [4]: 

 ресурсний потенціал підприємства – фізичний і мораль-
ний стан основних фондів підприємства, величина і структура 
оборотних коштів, інтелектуальний потенціал; 
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 розмір прибутку, одержуваного підприємством на конк-
ретному ринку; 

 здатність адекватного реагування організації на зміни 
ринкового середовища – адаптація комплексу маркетингу до ви-
мог ринку; 

 приступність сировинних джерел; 
 податкові пільги; 
 гнучкість технології. 
Ринок, на якому діють підприємства будівельного комплек-

су, має ряд особливостей, що роблять значний вплив на характер 
інвестиційних досліджень: 

 зростає роль аналізу вторинної інформації в процесі дос-
ліджень як унаслідок того, що вона більш доступна, так і внаслі-
док особливої значимості для цього ринку інформації про сучас-
ні наукові розробки, про тенденції зміни попиту на ринку спо-
живчих товарів, про зміну рівня доходів населення; 

 відсутність налагодженої системи реєстрації змін про ко-
мерційне середовище, відсутність банків інформації про клієнтів, 
про конкурентів, про постачальників вимагають включення в 
процес досліджень етапу розробки рекомендацій зі становлення 
й удосконалювання моніторингу; 

 не традиційність застосування в процесі управління підп-
риємством змушує ретельно аналізувати й оцінювати ефектив-
ність дослідницьких дій. 

Відсутність досвіду дослідницької роботи, перераховані 
особливості ринку і ставлення до процесу досліджень підвищу-
ють актуальність системного підходу до процесу оптимізації ін-
вестиційного процесу на підприємствах будівельного комплексу. 
Аналітична функція інвестиційного процесу забезпечує адапта-
цію до умов ринкового середовища за допомогою інвестиційної 
стратегії і забезпечення стійкої конкурентної позицій підприємс-
тва на галузевому ринку. 

Система стратегічного управління діяльністю з орієнтацією 
на ринок включає ряд етапів і форм управлінської і дослідниць-
кої діяльності, що знаходяться в строгій супідрядності. Ці форми 
діяльності не тільки ідуть друг за другом, але і здійснюються од-
ночасно. Комерційні організації здійснюють стратегію, прийняту 
на основі попередніх досліджень, і одночасно продовжують дос-
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лідження з метою пошуку нових стратегічних рішень чи розши-
рення сфери дії. 

Систематичне визначення кола даних, необхідних для дос-
лідження інвестиційної ситуації здійснюється в двох напрямках: 
дослідження ринку і дослідження інвестиційної діяльності фір-
ми. Наведена на рис. 1. структура моделі дослідження інвести-
ційних процесів [5, с. 18] включає найбільш важливі складові 
елементи і напрямки досліджень. 

 

 
Рис. 1. Зміст дослідження інвестиційної ситуації 

Кожен елемент системи досліджень, у свою чергу, є ком-
плексом різних форм діяльності й етапів прийняття рішень.  

Дослідження діяльності фірми є етапом досліджень, на яко-
му виявляється здатність фірми підготувати і здійснити на ринку 
ті заходи, що були визнані доцільними в ході проведення інвес-
тиційного дослідження ринку. Цей етап включає цілий комплекс 
аналізу [6, c. 391]: 

1. Аналіз показників виробничо-збутової діяльності фірми. 
Даний аналіз має на меті з’ясування доцільності зміни (чи збе-
реження) стратегії по кожному з напрямків виробництва і збуту. 
Аналіз дозволяє прийняти інвестиційне рішення по наступним 
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1. Дослідження попиту 
2. Дослідження конкуренції 
3. Дослідження становища галузі 
4. Дослідження загальних умов збуту 
5. Аналіз можливостей розширення ринкової 
частки і підвищення прибутковості операцій 

1. Аналіз показників виробничо-збутової дія-
льності  
2. Аналіз стратегії 
3. Аналіз організаційної структури 
4. Аналіз фінансових аспектів діяльності 
5. Аналіз витрат 
6. Виявлення сильних і слабких сторін діяль-
ності 
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альтернативах: ліквідувати, поступово скорочувати, зберігати на 
колишньому рівні, розширювати даний напрямок. Основний 
критерій аналізу показників діяльності – це приведення їх у від-
повідність цільовим настановам фірми (нормі прибутку, темпу 
росту обсягу продажів). 

2. Аналіз стратегії фірми на ринку. Аналіз підрозділяється
на етапи дослідження минулої і теперішньої стратегії і дослі-
дження основних проблем стратегії. На першому етапі виявля-
ються основні стратегічні настанови фірми і їхня зміна на пото-
чний період (стратегічна лінія на підтримку передових позицій 
в області технологічних нововведень, орієнтація на низьку вар-
тість і надійність продукції). На другому етапі виявляються 
найбільш важливі стратегічні задачі, що стоять перед фірмою в 
різних сферах її діяльності. 

3. Аналіз організаційної структури. Аналіз включає дослі-
дження структури кадрів і їхнє стимулювання, структури 
управління, стилю роботи на різних рівнях фірми, ефективності 
організаційної структури. Основна задача аналізу полягає в 
з’ясуванні ступеня відповідності організаційної структури стра-
тегічним задачам фірми і можливості перебудови її структури у 
відповідних напрямках. 

4. Аналіз витрат. Один з найважливіших розділів вивчення
діяльності фірми, тому що саме рівень витрат у порівнянні з ви-
тратами у конкурентів визначає абсолютну і відносну прибутко-
вість операцій даної фірми. У ході даного аналізу з’ясовується 
можливість економії витрат на виробництво і збут, що можуть 
виявитися запорукою успіху нової стратегії фірми. 

5. Аналіз "портфеля" напрямків діяльності. Проміжний під-
сумковий етап дослідження діяльності фірми, у його рамках ви-
вчається і порівнюється ефективність усього комплексу напрям-
ків виробництва і збуту, робляться виводи про необхідність змі-
ни "портфеля" напрямків діяльності в плані введення нових, 
більш ефективних і відмовлення від неефективних напрямків ді-
яльності. 

6. Виявлення сильних і слабких сторін діяльності фірми –
остаточний підсумок розглянутого етапу інвестиційних дослі-
джень. 
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Наступним етапом інвестиційних досліджень є управління 
взаємодією будівельних організацій і оптимізація внутрівироб-
ничих зав’язків і взаємин. 

Найбільше доцільно, підрозділяти взаємодії учасників буді-
вництва на чотири групи: 

1. Взаємозв’язок по здійсненню постачань.
2. Взаємозв’язок по виконанню робіт.
3. Взаємозв’язок по наданню послуг.
4. Взаємозв’язок по забезпеченню інформацією.
Тут розглядається взаємозв’язок по виконанню робіт, тобто

взаємозв’язок між по-різному спеціалізованими будівельними 
підрозділами, що полягає в передачі від однієї ланки – іншій ви-
конаних обсягів робіт. 

Даний вид взаємозв’язку має цілий ряд принципових від-
мінностей, зв’язаних з особливостями виробництва будівельних 
робіт, однієї з таких особливостей є потокова організація вироб-
ництва. 

Одна з цілей існуючої будівельної організації (системи) по-
лягає в тім, щоб забезпечувати єдине керівництво, що направляє 
дії усіх своїх підсистем (спеціалізованих бригад) на єдиний кін-
цевий результат. 

Співнаправленість дій підрозділів будівельної організації 
може бути розглянуте за допомогою трьох видів механізмів. 

Першим видом є так називане саморегулювання, при якому 
керівники підрозділів одного рівня самі погодять дії своїх під-
розділів один з одним [7]. 

Другий вид координації – адміністративний, характерний 
тим, що узгодженість діяльності забезпечується за рахунок від-
повідних розпоряджень вищестоящого керівництва (зацікавлено-
го в досягненні кінцевого результату), якому підпорядковуються 
взаємодіючі підрозділи. 

Третій вид забезпечення погодженості дій носить назву ор-
ганізаційного порядку. Координація організаційного порядку 
здійснюється шляхом створення умов, при яких кожен підрозділ 
діє по заздалегідь розробленому плану, причому плани складені 
так, що дії підрозділів виявляються скоректованими. Яскравим 
прикладом координації організаційного порядку є робота з за-
здалегідь складеним сітьовим чи лінійним графіком. 
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У більшості випадків в одній організації одночасно застосо-
вується всі три види забезпечення погодженості спільної роботи. 
Більш того, координація однієї пари бригад може одночасно 
здійснюватися декількома способами. Кожний з цих механізмів 
координації має свої недоліки (див. табл. 1). 

Т а б л и ц я  1  

Порівняння механізмів інвестиційного управління взаємодіями 

Характе-
ристики 

Види механізмів управління взаємодією 
Механізм  

організаційного 
порядку 

Директивній  
механізм 

Механізм  
саморегуляції 

Засоби  
забезпечення 
координації 

Правила. графі-
ки, плани ве-
дення робіт 

Розпорядження 
вище стоячого 

керівництва 

Взаємодомовле-
ності між робіт-
никами одного 
рівня ієрархії 

Направле-
ність впливу  
економічних 
важелів  
управління 

Забезпечення 
зацікавленості в 
дотриманні гра-

фіків(правил, 
планів) 

Забезпечення за-
цікавленості в 

виконанні розпо-
ряджень керівни-

цтва 

Забезпечення за-
цікавленості в 

узгодженні своїх 
дій с діями інших 

підрозділів 

Обмеження 
дієвості ме-
ханізмів 

Непристосова-
ність до мінли-

вих умов 

Невигідність ви-
конання розпоря-
джень, потребую-
чих ведення робіт 
нераціональнім 
для підрозділу 

образом 

Невигідність змі-
ни обраного ходу 
ведення роботи на 
менше раціональ-

ній  

Наслідки  
непрацездат-
ності механі-
зму 

Виконання робіт 
у відповідності 
із застарілими 

графіками 

Відмова от вико-
нання розпоря-

джень в зв’язку з 
тим, що їх вико-
нання приведе до 

росту с/в робіт 
підрозділу 

Нездійснення ко-
ректування своїх 

дій у зв’язку с 
тим, що коректу-
вання приводить 
до росту собівар-

тості 
 
Недоліки саморегулювання зв’язані з його безконтрольністю 

і з реальною небезпекою, що координація буде здійснюватися не в 
інтересах всієї організації, а в інтересах одного з учасників у робо-
ті підрозділів.  
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Недоліки адміністративного механізму координації в осно-
вному зводяться до того, що при його використанні керівники 
всіх, а особливо верхніх ієрархічних рівнів, виявляються перева-
нтаженими рішенням оперативних питань, у результаті чого в 
багатьох випадках рішення по координації приймаються не опе-
ративно або виявляються недостатньо продуманим (неоптималь-
ними). 

Недоліки механізму організаційного порядку зв’язані з його 
негнучкістю. У випадку зміни ходу роботи якою-небудь брига-
дою під впливом зовнішніх умов, тобто змушеного порушення 
нею графіка виконання робіт, дії інших бригад, при застосуванні 
цього механізму, виявляться з нею не погодженими. 

Будь-яку будівельну організацію можна розглядати як сис-
тему, що складається з керуючої і керованої підсистем. До 
останньої відноситься сукупність бригад, що безпосередньо 
здійснюють будівництво будинків і споруджень, а до першого 
функціональні ланцюжка з керівників різних рівнів ієрархії, очо-
люваних керівництвом організації. 

При розгляді питання про побудову структури організації, 
розглянутої як система, можна застосовувати методи, розроблені 
для аналізу, формування й удосконалювання будь-яких систем, у 
тому числі і технічних. 

Удосконалювання технічних систем прийнято розглядати як 
процес наближення до ідеальної системи у якій "усі частини 
увесь час здійснюють тільки корисну роботу". 

Ідеальною організацією є організація, кожний елемент якої 
(кожна бригада) працює увесь час з максимально можливою при 
сучасному рівні розвитку техніки і технології інтенсивністю і на-
правляє свої зусилля тільки на досягнення цілей, що стоять перед 
організацією в цілому. 

В організації, система управління якої забезпечує реаліза-
цію цих вимог при будь-яких стохастичних поштовхах, дії всіх 
бригад за рахунок націленості їх на кінцевий результат, виявля-
ються співнаправленими, тобто ідеально скоординованими. 

Будівництво відрізняється від більшості галузей народного 
господарства високої стохастичністю. Імовірний характер прису-
тнім практично всім будівельним роботам і зв’язаний, в основ-
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ному, із впливом на працюючі бригади і ланки різних випадко-
вих впливів, стохастичних поштовхів. 

Випадкові впливи можуть бути класифіковані як механічні, 
технологічні, кліматичні й організаційні. При цьому пропонуєть-
ся використовувати більш розширену класифікацію випадкових 
факторів відмови будівельного виробництва, що відповідає ви-
могам ринкових умов, шляхом урахування фінансово-
економічних, соціальних і форс-мажорних факторів, які мають 
значний вплив на діяльність будівельного комплексу, у зв’язку з 
підвищенням ступеню невизначеності і динамічності внутріш-
нього і зовнішнього середовища будівельної фірми. 
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Розділ 3 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДІВ 
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЗНАННЄВИМИ 

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Манухіна М. Ю., к.е.н., доцент, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Функціонування і розвиток суб’єктів господарювання за су-
часних обставин значною мірою визначається наявністю активів 
підприємства як важливішої категорії обліково-аналітичного 
процесу. Саме вони виступають матеріальною базою здійснення 
господарських операцій та дозволяють оцінити умови діяльності 
підприємства. Сучасний етап розвитку світової економічної сис-
теми характеризується процесами переходу від індустріального 
до постіндустріального виробництва, економіку сьогодення мо-
жна назвати "економікою знань", а така економіка потребує вра-
хування вартості об’єктів інтелектуальної власності у господар-
ській діяльності підприємств. Якщо в індустріальну епоху воло-
діння матеріальними активами дозволяло підприємству бути ус-
пішним на ринку, то більшість сучасних  підприємств-лідерів 
мають у своєму активі нові технології, знання, торгові марки. 

Питання визначення сутності інтелектуальної власності є 
дуже актуальним, оскільки проблема полягає у тому, що біль-
шість таких об’єктів не визнаються, а тому і не відображаються в 
бухгалтерському обліку на підприємстві. Питання інтелектуаль-
ної власності відіграє все більш значущу роль у формуванні кон-
курентоспроможності і оцінки рівня потенціалу підприємств. 
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В умовах переходу до нової економіки дуже важливо прове-
сти глибоке вивчення та комплексне дослідження інтелектуаль-
но-знаннєвих активів. 

У наукових дослідженнях у сфері управління знаннями, ін-
телектуальним потенціалом, капіталом та власністю підприємств 
українськими і закордонними вченими розроблено низку теоре-
тичних, методологічних і методичних підходів до здійснення 
процесів такого управління, різні принципи й методи управління. 
Важлива роль у дослідженні даної проблеми належить таким ві-
домим вченим як Едвінсон Л., Нонака І., Нортон Д., Полторак А., 
Прусак Л., Роос Г., Саліван П., Свейбі К. Е., Стюарт Т., Тіс Д. та 
ін. Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад 
управління інтелектуальним капіталом, інтелектуальною власні-
стю та нематеріальними активами підприємства зробили також 
Бутнік-Сіверський О. Б., Голов С. Ф., Зінов В. Г., Ілляшен-
ко С. М., Кендюхов О. В., Крайнєв П., Перерва П. Г., Рач В. А., 
Семенова В. Г., Цибульов П. М., Федулова Л. І., Черва-
ньов Д. М., Чухно А. А. та ін. 

Успішний розвиток підприємства та його високі фінансові 
результати перебувають у прямій залежності від інноваційних 
заходів, впровадження яких забезпечується наявністю відповід-
них ресурсів. Такими, зокрема, є інтелектуальні ресурси підпри-
ємства. При цьому як для дослідження процесів створення та ви-
користання інтелектуальних продуктів, так і для управління да-
ними процесами на підприємствах необхідно мати в своєму роз-
порядженні чітко окреслений понятійний апарат. Трактування 
таких ключових понять, як "інтелектуальний капітал", "інтелек-
туальна власність", "нематеріальні активи" у різних авторів не-
однозначне. 

У науковій літературі термін "інтелектуальний капітал" ви-
користовується з 1990 року, коли З. Гріліхес визначив нематеріа-
льні цінності, які складають різницю між ринковою власністю 
корпорацій (добуток ціни акцій на кількість акцій) і відтворюва-
льною власністю її активів,коригованою з урахуванням фактору 
діяльності підприємства [1]. 

Поняття "інтелектуальний капітал" розглядається дослідни-
ками з різних позицій. Можна виділити два головних підходи до 
визначення сутності та структури інтелектуального капіталу. 



117 

Представники першого підходу розглядають інтелектуальний 
капітал з позиції сукупності цінностей певних активів, що самі 
по собі здатні приносити дохід. Представники другого підходу 
вважають: сутність інтелектуального капіталу полягає у його 
здатності до відтворення і залучення у процес кругообігу, де 
здійснюється його виробниче споживання. Результатом узагаль-
нення існуючих підходів до трактування змісту поняття «інтеле-
ктуальний капітал» є визначення, що враховує його статичні та 
динамічні властивості. Інтелектуальний капітал пропонується 
визначити як усі наявні інтелектуальні ресурси підприємства, в 
тому числі й людський капітал, що є джерелом майбутніх дохо-
дів підприємства та його додаткової вартості. Це поняття набага-
то ширше, ніж правове або бухгалтерське. Можна навіть ствер-
джувати, що це – збірне поняття для визначення нематеріальних 
цінностей, що об’єктивно підвищують ринкову вартість компанії. 

Більшість авторів розрізняють три складові інтелектуально-
го капіталу: людський капітал, структурний (організаційний) ка-
пітал та споживчий капітал. 

Дуже часто можна спостерігати, як у літературі пропонують 
обліковувати інтелектуальний капітал, повністю прирівнюючи 
його до нематеріальних активів. Але облік людського капіталу 
викликає певні труднощі. Обліку підлягає лише частина струк-
турного та споживчого капіталу, саме у ці частини інтелектуаль-
ного капіталу і входить інтелектуальна власність. Інтелектуальні 
активи визначено як частину інтелектуального капіталу, що на-
лежним чином ідентифікована, зафіксована і може бути викори-
стана з метою отримання майбутніх доходів, формування уніка-
льних конкурентних переваг та підвищення ринкової вартості 
підприємства. Інтелектуальна власність – це частина інтелектуа-
льних активів, що характеризується виключним правом власнос-
ті, захищеним відповідними законодавчими актами. 

У науковій літературі термін "інтелектуальна власність" ви-
користовується з 60-х років ХХ століття, а у 1967 році була під-
писана Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтеле-
ктуальної власності, яка остаточно закріпила використання вка-
заної категорії в нормативних документах. 

Ряд науковців розглядають інтелектуальну власність як ре-
зультат втілення ідей, творчих думок, винаходів, технологій та їх 
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комерційне застосування. Інший підхід, що передбачає тлума-
чення інтелектуальної власності як складової економічної кате-
горії "власність" знаходимо у працях науковців, які вважають, 
що саме власність є визначальною категорією і ознакою. Як 
юридична категорія поняття "власність" зводиться до права вла-
сності, оскільки економічні відносини власності регулюються 
природним правом за законодавством [2].  

Інші науковці розглядають інтелектуальну власність з со-
ціально-філософської точки зору як особливу форму соціальних 
відносин, які виникають з приводу розпорядження об’єктами, 
структура яких визначається патентом або авторським свідоцтвом. 

На думку деяких дослідників, процеси комерціалізації ре-
зультатів інноваційної діяльності дають можливість розглядати 
інтелектуальну власність і як товар (як нематеріальний актив), і як 
капітал (витрати на освіту та вкладення у нематеріальні активи). 

Для забезпечення ефективного функціонування підприємст-
ва все більшого значення набувають нематеріальні активи, саме 
вони виступають формою реалізації знань та дозволяють підпри-
ємству не тільки ефективно функціонувати, а й розвиватися. Не-
матеріальні активи є специфічним об’єктом управління, завдяки 
якому на підприємстві створюються умови, необхідні для забез-
печення і підвищення ефективності діяльності. 

Поняття "нематеріальні активи" включає в себе об’єкти ін-
телектуальної власності та інші нематеріальні ресурси підприєм-
ства, такі як права користування майном, природними ресурсами.  

Останнім часом у результаті посилення ділової конкуренції 
та впровадження нових інформаційних технологій спостерігаєть-
ся поява нових нематеріальних активів. Традиційно до нематері-
альних активів відносять активи немонетарного характеру, які 
можуть бути ідентифіковані та утримаються підприємством з 
метою тривалого використання для виробництва, торгівлі, в ад-
міністративних цілях чи надання в оренду тощо. Таким чином, 
до нематеріальних активів належать: ліцензії, авторські права, 
патенти, торгові марки тощо. При цьому не всі об’єкти, які 
включає в себе поняття "інтелектуальні активи", можна віднести 
до складу нематеріальних активів.  

Сутність нематеріальних об’єктів доцільно розглядати як 
сукупність усіх наявних у підприємства прав на різні види влас-
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ності, які мають певну цінність для суб’єкта господарювання і 
забезпечують йому можливість отримання вигоди чи доходу.  

Отже, "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні активи", 
"нематеріальні активи" та "інтелектуальна власність" взаємопо-
в'язані (рис. 1). 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок основних понять інтелектуальної складової  
підприємства 
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Сутність інтелектуального потенціалу відображається як 
можливість системи інтелектуальних ресурсів формувати такі 
управлінські компетенції, які на основі вибраних бізнес-процесів 
забезпечують досягнення визначених стратегій підприємства. 
Інтелектуальний потенціал розглядається як економічна система, 
що відображає сукупність зв’язків і відношень між елементами 
інтелектуального капіталу (інтелектуальна власність, нематеріа-
льні активи, інформаційний капітал, людський капітал), які вста-
новлюються в процесі проектування, виготовлення, реалізації та 
споживання продукту й управління цими процесами. 

Нематеріальні активи є однією з найбільш важливих і зна-
чимих складових світових компаній, вони є основою для їх при-
сутності, конкурентоспроможності та домінування на ринку, а та-
кож забезпечення постійної прибутковості провідних корпорацій. 

Для ефективного використання інтелектуальних ресурсів, 
наприклад отримання додаткових оборотних коштів, додаткових 
прибутків від передачі прав на використання об’єктів інтелекту-
альної власності, необхідно дотримуватись певної методики 
управління нематеріальними активами. 

Базова модель управління нематеріальними активами на пі-
дприємстві дає можливість приймати обґрунтовані і конструкти-
вні рішення та передбачає такі етапи: 

1. Формування стратегії вкладення в нематеріальні активи. 
2. Оцінка стратегії нематеріальних активів і конкурентосп-

роможності. 
3. Класифікація всіх об’єктів інтелектуальної власності підп-

риємства, аналіз використання та правової охорони даних об'єктів. 
4. Оцінка вартості та структури нематеріальних активів. 
5. Визначення цілей управління нематеріальними активами.  
6. Прийняття рішення про майбутні капіталовкладення за 

рахунок накопичених або зовнішніх джерел. 
7. Формування портфеля нематеріальних активів. 
8. Аналіз ефективності використання нематеріальних акти-

вів. 
9. Оцінка ефективності та якості управління нематеріаль-

ними активами на основі створеної ними вартості. 
10. Контроль даного процесу та коригування за результа-

тами контролю стратегії розвитку нематеріальних активів. 
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При цьому необхідно враховувати, що управління нематері-
альними активами має циклічний характер, тому що досягнення 
існуючих цілей викликає необхідність визначення нових цілей та 
встановлення нових пріоритетів.  

Важливим аспектом управління нематеріальними активами 
підприємства є вибір адекватних методів та аналітичних проце-
дур для проведення їх стратегічної діагностики. За її допомогою 
з’являється можливість визначати стратегічні напрями діяльнос-
ті, цілі, пріоритети, а також виявляти активи, що формують кон-
курентні переваги для підприємства [3].  

Існує ряд проблем, які необхідно враховувати в процесі 
управління нематеріальними активами. 

Проблеми управління нематеріальними активами: 
 протиріччя в нормативних актах; 
 недостатня кваліфікація і відсутність мотивації персона-

лу щодо надання об’єктивної інформації про вартість компанії; 
 навмисне заниження вартості для використання сірих 

схем при продажу бізнесу; 
 нерозуміння природи активів і факторів, що впливають 

на їх вартість; 
 суб’єктивність оцінки, не сприйняття результатів рестру-

ктуризації; 
 неготовність податкових та інших структур приймати то-

ргову марку як актив; 
 залежність вартості нематеріальних активів від якості 

управління.  
Управління розвитком нематеріальними активами розгляда-

ється як безперервний процес, що має циклічний характер. Про-
цес управління нематеріальними активами повинен відповідати 
корпоративним цілям загальної стратегії розвитку підприємства. 

До переваги управління нематеріальними активами відно-
сять: 

 при проведенні операцій злиття і поглинання вартість 
компанії, що поглинається, де цінність нематеріальних активів є 
значною, буде значно вище, ніж у тієї, яка не оцінює свої нема-
теріальні активи; 

 компанія може розраховувати на більш низьку ставку за 
залученими кредитами, так як рівень довіри до неї вищий;  
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 збільшення вільних грошових потоків, що створюються 
нематеріальні активи, забезпечує підтримку ліквідності операцій;  

 інвесторам інформація про нематеріальні активи допома-
гає більш точно прогнозувати майбутні доходи, що сприяє під-
вищенню стабільності цін на акції. Це знижує ризики і призво-
дить до зниження вартості капіталу.  

Процес управління нематеріальними активами повинен бу-
ти системним і підпорядковуватись інноваційним цілям підпри-
ємства. 

У сучасних умовах господарювання відбувається істотне 
зростання ролі нематеріальних активів у функціонуванні підпри-
ємств і перетворення цих активів у суттєвий чинник, що впливає 
на ринкову вартість підприємства, його конкурентоспроможність 
на ринку і потребує формування ефективної системи управління.  
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Економічна стабільність підприємств, їхня здатність до ви-
живання і ефективність діяльності нерозривно пов’язані з безпе-
рервним вдосконаленням та розвитком. Під вдосконаленням і 
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розвитком розуміється постійна адаптація до мінливих умов зов-
нішнього середовища.  

Однією з основних адаптивних стратегій для підприємства є 
стратегія диверсифікації. Вона визначає основні напрями прове-
дення необхідних змін та створює варіанти таких змін. 

Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності 
підприємства розглядалися в працях багатьох вчених: Андрійчу-
ка В. Г., Ансоффа І., Аронової О. М., Богуславського Є. І., Боу-
мена К., Гелбрейта Дж. К., Ґудзя О. Є., Друкера П. Ф., Котле-
ра Ф., Маркової В. Д., Мінцберга Г., Олійника О., Портера М. Е., 
Санто Б., Стецюка П. А., Стрикленда А. Дж., Томпсона А., Хер-
шген Х., Цогли О. О., Шумпетера Й. А. та інших. 

Значний внесок у дослідження проблеми обліково-
аналітичного забезпечення процесу управління зробили такі вче-
ні: Бутинець Ф. Ф., Кірейцев Г. Г., Крупка Я. Д., Гнилицька 
Л. В., Гудзинський О. Д., Дем’яненко М. Я., Пушкар М. С., Саб-
лук П. Т., Чумаченко М. Г. та інші. 

Диверсифікація виробництва як форма організації продук-
тивних сил, притягнула увагу, насамперед, практичних робітни-
ків у зв’язку з демонополізацією української економіки, конвер-
сією військово-промислового комплексу, розширенням конкуре-
нції. 

Диверсифікація (від лат. diversification – зміна, різноманіт-
ність) – це розподіл господарської діяльності на нові сфери (ро-
зширення асортименту продукції, послуг, географічні сфери дія-
льності). У вузькому сенсі під диверсифікацією розуміють про-
никнення підприємства у галузі, які не мають прямого виробни-
чого зв’язку або функціональної залежності від основної їх дія-
льності. В результаті диверсифікації підприємства  перетворю-
ються у складні багатогалузеві комплекси та конгломерати. 

За визначенням Богуславського Є. І. диверсифікація – це 
"розширення сфер діяльності або номенклатури продукції, що 
випускається з метою зниження міри невизначеності або ризику 
інвестицій" [1]. В економічній енциклопедії за редакцією Моче-
рного С. В., диверсифікація визначається як "процес розширення 
номенклатури продукції, яку виробляють окремі фірми та об'єд-
нання" [2]. 
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Ткачук В. І. стверджує, що основним змістом процесу диве-
рсифікації є "розвиток декількох не взаємопов’язаних або обслу-
говуючих виробництв, розробка нових видів товарів, робіт, пос-
луг на основі перерозподілу ресурсів, якими забезпечене дане 
підприємство в інші сфери, які суттєво відрізняються від попе-
редніх задля досягнення певної стратегічної мети" [3]. 

Схожі визначення є і в зарубіжних публікаціях. Так, Томп-
сон А. А., Стрикленд А. Дж., Гріфін Р., стверджують, що "дивер-
сифікація – це розширення номенклатури товарів (послуг) підп-
риємства за рахунок споріднених чи нових, які можуть виготов-
лятися і збуватися з використанням існуючого потенціалу, а та-
кож розвиток діяльності фірми, в абсолютно нових для неї галу-
зях" [4]. 

Тобто, диверсифікація – це процес, що охоплює організа-
ційні, економічні, правові зміни на підприємствах та направле-
ний на підвищення ефективності виробництва, зниження кілько-
сті банкрутств, своєчасне реагування на зміни економічної 
кон’юнктури ринку для забезпечення прибутковості на основі 
використання ринкових шансів і встановлення конкурентних пе-
реваг, зміцнення положення підприємства в ринковому сегменті 
[5, с. 118]. 

Як економічне явище, диверсифікація отримала розвиток та 
поширення за кордоном у середині 50-х рр. ХХ століття. Нині 
серед 500 найбільших компаній світу понад 90% мають дивер-
сифіковане виробництво. 

Суттєві зміни економічних, соціальних та науково-техніч-
них умов діяльності промислових підприємств докорінно зміни-
ли вимоги до управління з метою пристосування до зовнішніх 
умов. Гостра боротьба на світових ринках, уповільнення еконо-
мічного зростання та технічного прогресу вимагали перебудови 
виробництва. 

Диверсифікація дає змогу підприємствам "триматися на 
плаву" при складній економічній кон’юнктурі за рахунок випус-
ку широкого асортименту продукції і послуг: збитки від нерен-
табельних виробів перекриваються прибутком від інших видів 
продукції. Вважається, що "диверсифікація забезпечує: ресурсні 
конкурентні переваги, технологічні конкурентні переваги, інно-
ваційні конкурентні переваги, партнерські конкурентні переваги. 
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Цей процес торкається насамперед переходу до нових техноло-
гій, ринків і галузей, до яких раніше підприємство не мало ніяко-
го відношення; крім того, сама продукція (послуги) підприємства 
повинна бути також абсолютно новою, і завжди передбачаються 
нові фінансові інвестиції" [5]. 

Аналіз закордонних досліджень дозволяє виокремити моти-
ви і цілі, які найчастіше є стимулами для розширення діяльності 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні мотиви та цілі диверсифікації 
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 розвиток науково-технічного прогресу 

Техніко-технологічні (бажання найбільш повно 
використати виробничі потужності та зберегти 
виробничий потенціал; альтернативні варіанти 
використання сировини, матеріалів, технології; 
незайнятість та неповне використання ресурсів). 
Економічні (перенакоплення капіталу в тради-
ційних галузях виробництва та пошук нових сфер 
вкладення капіталу; розширення частки ринку, 
завоювання нових ринків; економічне обмеження 
ресурсів; ресурсозберігаюча політика). 
Фінансові (розподіл ризиків між великим обсягом 
виробництва; фінансова стабільність). 
Соціальні (збереження робочих кадрів, створення 
нових робочих місць, інноваційна політика мене-
джерів). 
Стратегічні (пристосованість до конкуренції; 
протидія коливанням конкуренції; страхування 
банкрутства підприємства; антимонопольне зако-
нодавство). 
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Пошук найбільш ефективних шляхів диверсифікації відбу-
вається у двох напрямках: перший – на базі основного виду дія-
льності або тієї ж галузі спеціалізації, яка закладена в основу 
створення підприємства та другий – на базі інших видів діяльно-
сті. Вибір напрямків диверсифікації залежить від множини фак-
торів (фінансового стану підприємства, тенденції еволюції підп-
риємства, регіональних зв’язків та ін.). 

Для українських підприємств пріоритетним є перший на-
прямок – диверсифікація на базі основного виду діяльності. Це 
пояснюється причинами, які обумовлені історично – вузькою 
спеціалізацією та низьким рівнем мобільності ресурсів більшості 
підприємств. Ціль диверсифікації – знайти оптимальну комбіна-
цію різних видів діяльності з метою мінімізації ризику в цілому. 

Для розробки управлінських рішень щодо диверсифікації 
потрібно мати відповідне інформаційне забезпечення, що харак-
теризує зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. На 
всіх стадіях розробки й прийняття рішень достовірність інфор-
мації та її інтерпретація грають вирішальну роль. 

У широкому розумінні система інформаційного забезпечен-
ня включає інформаційні ресурси, організаційне, програмне, те-
хнічне, технологічне, правове, кадрове та фінансове забезпечен-
ня, яке пристосоване для  збору, накопичення, обробки, збері-
гання та видачі інформації. 

Інформаційне забезпечення з метою прийняття управлінсь-
ких рішень щодо диверсифікації – це сукупність інформаційних 
ресурсів та засобів їх організації, що є необхідними та придат-
ними для реалізації аналітичних та управлінських процедур. 

Основою обліково-аналітичного забезпечення є інформація, 
тобто сукупність відомостей про внутрішнє і зовнішнє середо-
вище підприємства, яку використовують для оцінки й аналізу 
економічних явищ та процесів для розроблення і прийняття 
управлінських рішень. При цьому завданнями обліково-аналі-
тичного забезпечення є: 

 надання повної, актуальної та доречної інформації, яка 
потрібна для розробки та контролю реалізації стратегії диверси-
фікації; 

 застосування адекватних та результативних методів ана-
лізу облікової інформації; 
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 підвищення наочності надання результатів аналізу для 
керівництва підприємства; 

 вибудування процесу ефективного обміну оперативною 
інформацією усередині підприємства між структурними підроз-
ділами і керівництвом; 

 підвищення ефективності та швидкості прийняття управ-
лінських рішень в результаті аналізу внутрішніх та зовнішніх 
факторів, що впливають на стратегію та діяльність підприємства. 

Основні функції обліково-аналітичного забезпечення систе-
ми управління диверсифікацією наведені на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функції обліково-аналітичного забезпечення системи  

управління диверсифікацією 

До основних функцій системи обліково-аналітичного забез-
печення управління диверсифікацією підприємства можна відне-
сти такі: 

 інформаційна – забезпечення інформацією про зовнішнє 
та внутрішнє середовище підприємства; 

 облікова – достовірне та повне відображення фактів гос-
подарської діяльності підприємства;  

 аналітична – здійснення на підставі первинних даних 
економічного аналізу поточної та перспективної діяльності підп-
риємства; 

 контрольна – здійснення контролю фінансово-господар-
ської діяльності підприємства. 

Більш глибоке розуміння технології процесу обліково-
аналітичного забезпечення передбачає виділення чотирьох осно-
вних його стадій: 

1. Формування масиву первинної облікової інформації: ви-
явлення, вимірювання, реєстрація та накопичення економічної 
інформації. 

ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інформаційна Облікова Аналітична Контрольна 
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2. Узагальнення первинної облікової інформації та форму-
вання первинних аналітичних даних. 

3. Аналітична обробка первинних аналітичних даних.  
4. Контроль за формуванням та оцінка облікової інформації. 
Поєднуючим та узагальнюючим всі стадії є інформаційне 

забезпечення – сукупність засобів отримання, пошуку, збере-
ження, накопичення, передачі, обробки інформації, організацію 
банків облікових та необлікових даних. Воно пронизує облікове, 
контрольне, аналітичне забезпечення, інтегрує облікові, позаоб-
лікові, аудиторські та аналітичні дані та їх носії, забезпечуючи 
збір, збереження, обробку і поширення інформації через викори-
стання гнучких інформаційних технологій, технічних та програ-
мних засобів, що дозволяє забезпечувати рух інформаційних по-
токів між елементами системи обліково-аналітичного забезпе-
чення управління.  

Таким чином, система обліково-аналітичного забезпечення 
управління диверсифікацією підприємства являє собою єдність 
систем обліку, контролю та аналізу, взаємодіючих і поєднаних 
через інформаційні потоки в процесі формування і передачі опе-
ративної та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпе-
чення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських 
рішень у системі управління фінансово-господарськими проце-
сами.  

Система обліково-аналітичного забезпечення диверсифіка-
ції виступає частиною загальної інформаційної системи стратегі-
чного управління підприємством, або є інформаційною систе-
мою другого порядку, яка перетворює первинні дані на "про-
дукт", призначений для задоволення потреб управління дивер-
сифікацією. 

Кутідзе Г. М. виділяє такі етапи технології стратегічного 
управління, що мають найважливіше значення для прийняття 
рішення про диверсифікацію, як: 

 стратегічний моніторинг; 
 аналіз зовнішнього середовища та оцінювання його роз-

витку з урахуванням циклічності розвитку економіки (на цьому 
етапі може бути прийняте рішення про подальші дослідження 
відносно можливості використання стратегії незв’язаної дивер-
сифікації); 
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 аналіз існуючого ринку збуту з урахуванням концепції 
життєвого циклу товару; 

 оцінювання фактичного і стратегічного стану ресурсів 
підприємства; 

 пошук стратегічних відповідностей у різних сферах біз-
несу (на цьому етапі визначаються можливі напрями застосуван-
ня стратегії зв’язаної диверсифікації); 

 визначення позиції фірми на ринку з урахуванням пара-
метрів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

 розробка сценаріїв розвитку в напрямі бажаних коорди-
нат, моделювання ситуацій; 

 формулювання стратегій розвитку фірми [6]. 
Значна частина показників, що потрібні для прийняття 

управлінських рішень щодо диверсифікації не може бути отри-
мана безпосередньо з даних бухгалтерського обліку підприємст-
ва. Зокрема, у бухгалтерському обліку не відображається інфор-
мація про майбутні або ймовірні господарські факти; відомості, 
які мають нефінансовий, описовий характер; зовнішня щодо під-
приємства інформація (конкурентне середовище, показники ін-
ших підприємств галузі, наявні на ринку технологій тощо). Тому 
дієвим інструментом формування ефективного обліково-аналі-
тичного забезпечення управління диверсифікацією є втілення в 
систему управлінського та стратегічного аналізу. В цьому сенсі 
актуальним для підприємств є системний розвиток інтегрованих 
інформаційних систем управління підприємством, здатних за-
безпечити паралельне ведення різних видів обліку на основі су-
часних технологій структурування, збереження, передачі та ви-
користання даних. 

Отже, обліково-аналітичне забезпечення управління дивер-
сифікацією підприємства повинне відповідати вимогам форму-
вання необхідних облікових та аналітичних даних, використову-
вати інформацію зовнішньої та внутрішньої звітності, що забез-
печить виконання її аналітичної та контрольної функцій. Обліко-
во-аналітична система управління – це система, що включає об-
лікову, аналітичну та контрольні підсистеми, яка базується на 
обліковій і позаобліковій інформації, що дає змогу забезпечити 
необхідною інформацією стратегічне управління підприємством. 
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Базовою основою є облікова підсистема, оскільки саме в ній фо-
рмується і обробляється інформація, яка використовується для 
аналізу. Аналітичне забезпечення процесу управління диверси-
фікацією підприємства виконує особливу роль при обробці облі-
кової інформації з метою оцінки її повноти, достовірності, своє-
часності із метою подальшого аналізу для виявлення вузьких 
місць, а також прихованих резервів. Органічна єдність і взає-
мозв’язок всіх складових підсистем обліково-аналітичного за-
безпечення дозволяють, з одного боку, приймати необхідні так-
тичні рішення в оперативному режимі, а з іншого – розробляти і 
коректувати стратегію диверсифікації на підприємстві. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

Холодна Ю. Є., к.е.н., доцент, 
Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця 

Дослідження процесу реалізації інвестиційних проектів в 
Україні на регіональному рівні є актуальним для економіки дер-
жави в умовах стабілізаційного періоду після впливу світової 
фінансово-економічної кризи, і потребує розгляду стратегічної 
спрямованості розподілу інвестиційних ресурсів, обґрунтування 
застосування рейтингових оцінок при прийнятті рішень щодо 
інвестування, аналізу національних інвестиційних проектів та 
пріоритетів розвитку регіональної економіки. 

Одне з центральних місць в процесі стабілізації економічної 
системи України у післякризовому періоді посідає залучення ін-
вестиційних ресурсів. Стратегічна спрямованість розподілу інве-
стиційних ресурсів здійснює позитивний вплив на структурні 
зрушення в національній економіці та дозволяє підвищити якісні 
показники господарської діяльності вітчизняних підприємств. 

Структурним зрушенням в національній економіці сприя-
ють зміни в міжнародній інвестиційній діяльності. Використання 
дієвого механізму залучення іноземних інвестицій у вітчизняну 
економіку, застосовуючи сучасні інструменти і моделі держав-
ного регулювання, сприяє процесу становлення ринкової систе-
ми господарювання в Україні. 

Теоретичні аспекти міжнародної міграції капіталів та інвес-
тицій, особливості формування і вдосконалення зовнішньоеко-
номічної політики України, дослідження різноманітних аспектів 
регулювання інвестиційної діяльності, у тому числі на регіона-
льному рівні, знайшло відображення у наукових працях та пуб-
лікаціях таких вітчизняних учених, як О. Барановський, В. Близ-
нюк, О. Гаврилюк, В. Геєць, В. Корнєєв, а також зарубіжних 
учених, серед яких Д. Даннінг, М. Портер, Ф. Мьоллерс, Д. Норт. 
В роботах цих авторів представлені розробки щодо висвітлення 
різних аспектів прямого іноземного інвестування, а також особ-
ливості регулювання інвестиційної діяльності в міжнародній 
економіці [1; 2]. 
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Нерівномірний розподіл інвестиційних ресурсів зумовлений 
існуванням в певних країнах надлишком, а в інших – дефіцитом 
інвестиційних коштів. Міжнародні фінансові організації та ін-
ституції формують рейтинги, які впливають на оцінку інвести-
ційної привабливості країни для потенційних інвесторів [6]. В 
сучасних міжнародних відносинах все більшого значення набу-
вають загальносвітові рейтинги (індекси), які спрямовані на по-
рівняльну оцінку розвитку державного управління та економіки, 
поширення застосування новітніх технологій, а також можуть 
слугувати певним індикатором для прийняття рішення інозем-
ними інвесторами. Їх застосування дозволяє проводити оцінку 
економічної та інвестиційної конкурентоспроможності країни. 

Згідно статистичних даних Державного комітету статистики 
України у 2016 році загальний обсяг іноземних інвестицій досяг 
42,8 мільярдів доларів, річні надходження прямих іноземних ін-
вестицій теж зросли до 4,4 мільярдів доларів. 

Військовий конфлікт і супутні ризики сильно вдарили по 
інвестиціях в Україну у 2014 році і досі продовжують впливати 
на бажання іноземного капіталу вкладатися в економіку країни. 

Так, зараз за рівнем інвестицій в економіку України все ще 
повертається до довоєнних показників, хоча і спостерігається 
невелика позитивна динаміка. 

Уже після втрати контролю над частиною територій і зни-
ження курсу національної валюти до кінця 2014 року Україна 
підійшла з обсягом іноземних інвестицій на рівні 52,2 мільярди 
доларів, причому річні надходження склали лише 2,5 мільярди 
доларів. 

При цьому за даними Держстату за перший квартал 
2014 року, загальний обсяг інвестицій становив 45,9 мільярдів 
доларів. За 2015 рік загальний обсяг інвестицій скоротився ще 
більше і до кінця року склав 41,1 мільярд доларів. При цьому на-
дходження нових інвестицій зросли майже в півтора рази порів-
няно з 2014 роком і склали 3,8 мільярдів доларів. Серед держав, 
які приймають участь у цьому процесі перше місце займає Ро-
сійська федерація, Китай та Німеччина [8]. 

До основних переваг інвестування в економіку України мо-
жна віднести: науково-освітній потенціал (існуюча мережа уні-
верситетів та науково-дослідних центрів – близько 160 організа-
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цій займаються виконанням наукових досліджень та розробок); 
наявність кваліфікованої конкурентоспроможної робочої сили; 
стратегічно зручне географічне розташування; широко розвине-
на транспортна інфраструктура; велика кількість успішно реалі-
зованих інвестиційних проектів провідних міжнародних компа-
ній. 

В сучасних умовах в Україні постійно удосконалюється 
правове поле для іноземного інвестування. Законодавство Украї-
ни передбачає визначені гарантії діяльності для інвесторів, до 
яких застосовується національний режим інвестиційної діяльно-
сті, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесто-
рами. Але, цей процес ще дуже недосконалий. 

З метою сприяння залученню й ефективному використанню 
вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку 
економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і сві-
тову економічні системи, забезпечення права приватної власнос-
ті і права на підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизня-
них та іноземних інвесторів при Президентові України [8]. 

Дослідження тенденцій розвитку іноземного інвестування 
на регіональному рівні підтверджує важливість ефективного ви-
користання інвестиційних ресурсів і функціонування сучасного 
механізму інвестування. Налагодження економічних взаємовід-
носин із міжнародними організаціями та приватними структура-
ми, становлення міцних зовнішньоекономічних зв’язків вітчиз-
няних підприємств з іноземними партнерами, створення сприят-
ливого інвестиційного клімату, в тому числі, і на регіональному 
рівні, підвищує інвестиційну привабливість економіки України. 

Регіональні особливості розвитку української економіки ха-
рактеризуються більшою або меншою привабливістю регіонів 
для ведення міжнародного бізнесу, кожному з них притаманні 
специфічні особливості у налагодженні економічних взаємовід-
носин із зовнішнім середовищем, що й відображається в обсязі 
та структурі надходження прямих іноземних інвестицій [7]. 

Виходячи з сучасних тенденцій, можна говорити про значні 
регіональні диспропорції у залученні іноземних капіталовкла-
день, обумовлених нераціональним та галузевим розподілом. 
Харківський регіон займає третє місце після обсягів інвестування 
у м. Київ та Дніпропетровську область. Аналіз інвестиційної дія-
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льності Харківського регіону характеризується такими показни-
ками. Згідно даних статистичного щорічника "Харківська об-
ласть у 2016 році" інвесторами вкладено 147,8 млрд. дол. США 
прямих іноземних інвестицій. Приріст сукупного обсягу інозем-
ного капіталу в Харківську область, збільшився майже у 10 разів, 
та за 2015 рік становив  15,7 млрд. дол. США [10]. Найбільша 
частка в структурі залучених інвестицій – понад 33% – зараз до-
водиться саме на машинобудування, харчопром та інші галузі 
обробної промисловості. На країни ЄС припадає три чверті іно-
земних інвестицій, вкладених в Харківську область Для сприян-
ня іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування утворено 
Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України. 

Комітетом з економічних реформ визначено проекти, реалі-
зація яких матиме визначний вплив на соціально-економічний 
розвиток країни, покращення якості життя громадян і підвищен-
ня рівня національної безпеки [7]. Вони є практичною основою 
для здійснення економічних реформ в країні. Проекти мають об-
межений термін реалізації (не більше 4 років), обмежений обсяг 
та не залежать від форм власності. 

В рамках цієї програми реалізовується національний проект 
"Чисте місто", який стимулює залучення іноземного капіталу до 
розвитку інфраструктури регіонів України [4]. Даний проект пе-
редбачає будівництво нових сучасних комплексів з переробки та 
утилізації твердих побутових відходів, що дозволяє системно 
вирішувати проблеми забруднення навколишнього середовища. 
Загальний фонд фінансування проекту складає 5 млрд. грн. 

Необхідно відмітити, що проект будівництва заводу є одним 
з основних регіональних інвестиційних проектів Харківщини. 
Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами забезпечує підготовку науково-технічної та передпро-
ектної документації, формування сприятливого інвестиційного 
середовища в процесі реалізації проекту. Санітарне очищення 
м. Харкова та програму поводження з відходами на найближчі 
п’ять років покладено на міські органи влади. 

В умовах розвитку національної економіки все більше зрос-
тає інтерес до питань інвестиційної діяльності банків. Вдале ста-
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новлення цієї сфери діяльності банків поряд з становленням ін-
фраструктури фондового ринку має велике значення для розвит-
ку економіки України. Від діяльності банків на фондовому ринку 
виграють не тільки керівники та акціонери, а також їх контраген-
ти та позичальники, громадяни і підприємства регіону, де функ-
ціонують банки. Подалі розвивається діяльність банків, що здій-
снюють операції з цінними паперами на внутрішньому та зовні-
шніх ринках України, на фондовому ринку, розробляються мето-
дологічні положення й практичні рекомендації, які найшли своє 
відображення в роботі й перетворюють обрану тему в одне з ак-
туальних теоретичних і практичних питань національної еконо-
міки. 

Інвестиції грають ключову роль в економіці будь-якої краї-
ни. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо 
без ефективної державної політики перетворення економіки для 
створення сприятливого інвестиційного клімату. Кризові явища 
в економіці України негативно вплинули на об’єми як внутріш-
ніх так і іноземних інвестицій, що негативно сказалося на реаль-
ному секторі економіки країни. 

При зменшенні у підприємств власних коштів і недостат-
нього рівня державного (прямого і непрямого) регулювання ін-
новаційних процесів, країні буде важко перебороти зниження 
рівня техніки і технології промислового комплексу. На більшості 
промислових підприємств обладнання вкрай зношене і не відпо-
відає світовим стандартам щодо екологічності та ефективності. 

Основою зміцнення економічних позицій України в майбу-
тньому безсумнівно послужила б активна політика розробки, ро-
звитку і впровадження нових технологій. Відновлення і модерні-
зацію устаткування підприємству важко провести без сторонньої 
допомоги – інвестицій. Підприємствам необхідні інвестиції для 
відтворення основних виробничих фондів. Джерелами інвести-
цій є: власні засоби інвестора (знов створена вартість, тобто час-
тина чистого прибутку, амортизаційні відрахування), позикові 
(банківські кредити), притягнуті кошти (засоби інших інвесторів 
і вкладників). В сучасних умовах розвитку економіки саме бан-
ківський сектор повинен акумулювати достатньо ресурсів для 
довгострокової кредитно-інвестиційної підтримки вітчизняного 
реального сектору. 
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Фінансово-кредитні відносини між суб’єктами інвестицій-
ної діяльності являють собою важливу організаційно-правову 
форму регулювання інвестиційного процесу. Ці відносини вини-
кають в умовах ринку з приводу мобілізації грошових ресурсів, 
необхідних для здійснення інвестиційних проектів. 

Джерелами фінансування інвестиційних проектів можуть 
виступати бюджетні асигнування, державні субсидії, кошти по-
забюджетних фондів, власні кошти інвесторів, а також кредитні 
ресурси: національний кредит, кредити міжнародних фінансово-
кредитних інститутів, кредити комерційних банків та інших фі-
нансово-кредитних установ. Усе більшого значення як джерело 
фінансування отримують інші позикові кошти: комерційний 
кредит, іпотечні позики, кошти кредитних спілок, кошти від ви-
пуску і продажу облігацій, кошти від лізингових та факторинго-
вих операцій. 

Банки України здійснюють інвестиційно-кредитні операції 
за рахунок видачі довгострокових інвестиційних кредитів, а та-
кож операцій на фондовому ринку. Саме тому виникає необхід-
ність в проведенні дослідження сучасного стану кредитного та 
фондового ринку України, проблем та перспектив розвитку інве-
стиційно-інноваційних операцій за рахунок розширення банків-
ського кредитування. Особливу увагу слід приділяти проблемам 
недокапіталізації банківського сектору, незбалансованості ресур-
сної бази українських банків, а також недостатньому рівні якості 
активів. Банки здійснюють свою інвестиційно-кредитну політику 
у відповідності до розробленої стратегії, тому необхідно врахо-
вувати особливості стратегічного управління інвестиційним 
портфелем банку. 

Одним з напрямків аналізу інвестиційної політики банку є 
вибір оптимального підходу до оцінки ризиків. Особливістю ак-
тивних операцій банку є те, що вони виникають, зазвичай, за ра-
хунок позикових ресурсів, що потребує від банку враховувати 
рівень ризику при вкладенні коштів в великі інвестиційні проек-
ти. Ці обставини вимагають від банків реально оцінювати рівень 
ризику, показники економічної ефективності інвестиційних про-
ектів, оптимально поєднувати періодичність вкладень. Крім того, 
активні операції банків, у тому числі інвестиційна діяльність, 
жорстко контролюється нормативними документами НБУ. 
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Інвестиційна політика банків – це сукупність дій, які мають 
на меті розробку і реалізацію стратегії за напрямом управління 
портфелем інвестицій, досягнення оптимального поєднання пря-
мих і портфельних інвестицій з метою забезпечення стабільної 
діяльності, зростання прибутку за операціями, підтримку мож-
ливого рівня їх ризикованості та ліквідності балансу. Інвестицій-
на політика банку розробляється разом з установою, що консуль-
тує банк, а важливим елементом інвестиційної політики є розро-
бка стратегії і тактики управління валютно-фінансовим портфе-
лем банку, що включає поряд з іншими його елементами порт-
фель інвестицій. 

Сучасне кредитно-грошове і фінансове господарство країни 
переживає серйозні структурні зміни. Перебудовується кредитна 
система, виникають нові види кредитно-фінансових інститутів і 
операцій, модифікується система взаємин центральних банків і 
фінансово-кредитних інститутів, складаються інші пропорції в 
структурі державного і приватного сектору. 

Істотні зміни відбуваються у функціонуванні банків: підви-
щуються самостійність і роль банків у народному господарстві; 
розширюються функції діючих і створюються нові фінансово-
кредитні інститути; вишукуються шляхи росту ефективності ба-
нківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовніш-
ньоекономічних зв’язків; розробляється нове банківське законо-
давство відповідно до задач сучасного етапу господарського роз-
витку; йде пошук оптимального розмежування сфер діяльності і 
функцій спеціалізованих фінансово-кредитних і банківських 
установ. 

Українська економіка на сучасному етапі розвитку пережи-
ває інвестиційну кризу. Одна з головних проблем – це відсут-
ність інвестиційних ресурсів для оновлення застарілих виробни-
чих фондів та вдосконалення методів управління для виходу на 
стійку траєкторію економічного зростання. За умов, що склали-
ся, одним з джерел інвестування повинні стати прямі іноземні 
інвестиції, які забезпечують нові знання, технології, нові методи 
організації бізнес-процесів, що сприяють прискоренню економі-
чного зростання та якісній зміні промислового і людського капі-
талу. За відсутності активної участі іноземних інвесторів вихід з 
кризи та досягнення стійких темпів економічного зростання мо-
же затягнутися на роки. 
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Недостатньо дослідженими залишаються питання регулю-
вання ринку іноземних інвестицій, механізму управління інвес-
тиційною діяльністю, механізму гарантування іноземних інвес-
тицій, механізму формування економічної безпеки підприємни-
цьких структур країни в умовах відкритості економіки для іно-
земних інвестицій, механізму залучення та використання інозем-
ного капіталу на промислових підприємствах. В таких випадках 
доцільно застосовувати методику визначення впливу іноземного 
капіталу на зростання вартості вітчизняних підприємств та роз-
раховувати економічну ефективність іноземних інвестицій на 
підприємствах. 

Ефективність іноземних інвестицій визначається за декіль-
кома десятками показників, з яких деякі є взаємопов’язаними. 
Використання такої системи показників в аналітичних цілях є 
досить проблематичною, тому доцільно розраховувати інтегра-
льний показник, в склад якого входять коефіцієнт оборотності 
запасів, рентабельність активів, рентабельність продажу, рен-
табельність продукції, рентабельність залученого капіталу, рен-
табельність власного капіталу, рентабельність необоротних ак-
тивів, продуктивність праці, сума інвестицій в розрахунку на 1 
працівника, віддача від інвестицій, фондовіддача, найбільш ва-
жливими складовими є коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт 
оборотності активів і рентабельність інвестицій. Для оцінки 
ефективності використання іноземних інвестицій пропонується 
алгоритм, наведений на рис. 1, застосування якого здійснюється 
за допомогою інтегрального показника. 

Незважаючи на те, що останніми роками інвестиційна при-
вабливість України поліпшується, необхідно знаходити резерви 
для її покращення. Одними з головних із них є перехід на су-
часні форми і методи роботи з інвесторами, підвищення ролі та 
відповідальності держави в розробці і реалізації інвестиційних 
проектів. 

Для розгляду і відбору інвестиційних проектів промисло-
вих підприємств відповідно до встановлених критеріїв пріори-
тетності та загальноекономічної значущості, а також вибору 
форми реалізації інвестиційних проектів доцільно чітко встано-
вити строки проходження всіх етапів розгляду та відбору інвес-
тиційних проектів промислових підприємств, що сприятиме 
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зменшенню тривалості всіх процедур, та ліквідує бюрократич-
ну інертність. В реальній дійсності неможливий повний збіг 
інтересів всіх учасників взаємовідносин: іноземних підпри-
ємств, що здійснюють інвестиції, країни, що приймає капітал, 
населення, національного партнера (бізнесу). 

Дана методика дозволяє оцінити масштаби участі іноземних 
інвестицій, їх економічну ефективність для розвитку національ-
них підприємств та роль іноземних інвестицій у розвитку конк-
ретних підприємств у порівнянні із загальнодержавними тенден-
ціями залучення іноземних інвестицій. 

Основними елементами формування механізму залучення 
іноземних інвестицій є такі: формування сприятливого інвести-
ційного клімату в сфері залучення іноземних інвестицій; підви-
щення ролі іноземних інвестицій в поліпшенні міжнародної ви-
робничої спеціалізації України; створення системи інвестиційно-
го промоутингу, відбору та реалізації проектів; баланс економіч-
ної безпеки в умовах відкритості економіки для іноземних інвес-
тицій. 

Складові механізму залучення інвестицій забезпечують ба-
ланс між інтересами підприємства, держави та інвестора. За ра-
хунок інвестицій та власних коштів підприємство оновлює виро-
бничі засоби, проводить модернізацію обладнання, використо-
вує, природні ресурси та підприємницькі здібності. В процесі 
виробництва підприємство отримує готовий продукт, який реалі-
зує на ринку товарів та послуг, отриманий при цьому прибуток 
та інші корисні ефекти розподіляє на споживання, виплату диві-
дендів інвесторам, розширення виробництва та модернізацію ос-
новних засобів. 

При вдосконаленні законодавчого забезпечення іноземного 
інвестування необхідно внести зміни і доповнення до законодав-
чих актів про режим іноземного інвестування: закріпити всі ос-
новні умови здійснення інвестиційної діяльності, зокрема базові 
пільги; ширше використовувати поняття та термінологію з між-
народних договорів України про захист і взаємне заохочення ін-
вестицій; встановити істотні державні гарантії інвестицій: від 
націоналізації, військових дій, громадських безладів, введення 
надзвичайного стану та інших обставин, що загрожують збитком 
майну інвестора. На випадок спричинення збитку повинно бути 
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передбачене повне відшкодування, включаючи недоотриманий 
прибуток; закріпити можливість застосування іноземного або 
міжнародного права, а також можливість вирішення інвестицій-
них спорів за участю держави в міжнародних арбітражних (тре-
тейських) судах.  

Підвищення ефективності контактів з іноземними інвесто-
рами можна досягти трьома основними заходами, які мають дія-
ти не альтернативно, а в комплексі: селекція потенційних інозе-
мних інвесторів на основі пріоритетів залучення інвестицій; від-
бір інвестиційних проектів; використання організаційних мето-
дів промоутингу іноземних інвестицій. Інвестиційний промоу-
тинг є діяльністю, що поліпшує інвестиційний імідж як країни в 
цілому, так і кожного окремого промислового підприємства. Він 
включає створення інформаційних ресурсів, зокрема максималь-
но повної бази даних про інвестиційні об’єкти, а також форму-
вання інфраструктури інвестиційної діяльності – від організації 
мережі консультаційних центрів до фірм, що надають різномані-
тні послуги іноземним підприємцям з організації зустрічей та 
переговорів, виїздів на місця, транспортування, мовної підтримки. 

Механізм використання іноземних інвестицій на підприємс-
твах передбачає, що за умов державної підтримки та ефективно-
го управління підприємство отримує інвестиційні ресурси і за 
рахунок іноземних інвестицій та власних коштів купує на ринках 
окремих ресурсів основні фактори виробництва: капітал (тобто 
обладнання, матеріали), землю (природні ресурси), працю та пі-
дприємницькі здібності. В процесі виробництва суб’єкт викорис-
тання інвестицій отримує готовий продукт, який реалізує на рин-
ку товарів та послуг, при цьому досягає результату своєї діяль-
ності, а саме: отримує прибуток та інших корисні ефекти, прово-
дить аналіз використання інвестиційних ресурсів і приймає 
управлінське рішення щодо розподілу прибутку на споживання, 
виплату дивідендів інвесторам, модернізацію та розширення ви-
робництва. В якості механізму гарантування (страхування) іно-
земних інвестицій в Україні доцільним може бути створення за 
кордоном, поза юрисдикцією нашої держави, Українського фон-
ду страхування іноземних інвестицій, який здійснюватиме на-
дання гарантій за іноземними інвестиціями за рахунок капіталу, 
що утворюється з зарубіжних активів України, виділених коштів 



142 

з бюджету країни та залучених позичкових коштів у міжнарод-
них фінансових організаціях. Для підвищення довіри іноземних 
інвесторів і забезпечення належного рівня виконання функцій 
Фонду до його управління доцільно залучити також іноземного 
керівника, роль якого може виконувати один з транснаціональ-
них банків або компаній. 

В результаті здійснюється не лише вибір пріоритетних інве-
стиційних проектів, але й однієї або декількох форм їх державної 
підтримки: надання державних гарантій; надання бюджетних 
позик; дотування процентних ставок за комерційними кредита-
ми; надання інвестиційного податкового кредиту; реалізація про-
екту через укладення договорів концесії, про розподіл продукції 
та інші форми залучення державної власності в інвестиційний 
процес; включення інвестиційних проектів у державну цільову 
програму; інші форми, за пропозицією членів робочої групи, в 
рамках чинного законодавства України. Головні показники, на 
які в першу чергу звертають увагу інвестори, – це данні, що ха-
рактеризують загальний стан економіки, а також рівень розвитку 
співробітництва з міжнародними фінансовими установами (на-
приклад. Міжнародним валютним фондом).  

Проводячи аналіз згаданої вище динаміки, слід пам’ятати, 
що всі ці роки країні живе в умовах дефіциту державного бю-
джету, який, як відомо, потребує фінансування. Хоча обсяг дер-
жавного боргу в абсолютному значенні все ж таки збільшується, 
влада стверджує, що це досягнення – завдяки росту економіки.  

Поки в Україні не буде суттєво покращено інвестиційний 
клімат у реальному секторі економіки, маються на увазі держ-
програми не тільки для окремих галузей, але й для інституціона-
льних змін, Україні не залишається нічого іншого, окрім як ви-
користовувати модель "наздоганяючого розвитку" з періодични-
ми сплесками реформаторської активності. 

Позитивним прикладом інвестиційної активності у м. Хар-
кові є діяльність УкрДНТЦ "Енергосталь". Центр з технології та 
обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середови-
ща та використання вторинних енергоресурсів для металургії та 
машинобудування якої вже представив технологічні та екологіч-
ні проробки, підібрав та узгодив технологічне обладнання згідно 
інвестиційного проекту з будівництва підприємства з комплекс-
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ної утилізації твердих побутових відходів продуктивністю від 10 
до 50 тис. т/рік, що дають можливість вилучення цінних сиро-
винних ресурсів та виробництва електричної та теплової енергії з 
даного виду відходів. Вартість цього проекту складає 18–
64 (млн. грн). Спосіб (форма) залучення інвестицій – прямі інве-
стиції на створення підприємства. Термін реалізації – від 1,5 до 
2 років. Строк окупності проекту від 2,9 до 5,2 років [9]. 

В рамках реалізації Програми підтримки розвитку підприє-
мництва в Харкові  на сайті Департаменту підприємництва та 
споживчого ринку міської ради розмістять інвестиційні проекти і 
бізнес-плани усіх харківських суб’єктів господарювання. На сьо-
годні інформація про них розміщується на порталі Єдиного до-
звільного центру [5]. На новому порталі запровадять зручний 
рубрикатор: інвестиційні проекти і бізнес-плани розмістять за 
групами для зручного користування. В рамках реалізації програ-
ми підтримки підприємців в Харкові вже не один рік працює 
Центр підтримки розвитку підприємництва.  

У національній економіці існує ряд перешкод, які обмежу-
ють залучення іноземних інвестицій. На думку експертів Світо-
вого банку основними перешкодами для підвищення привабли-
вості в очах як іноземних, так і внутрішніх інвесторів є обтяжли-
ві регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування 
податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне 
регулювання (сертифікація та стандартизація), перевірки органів 
державного нагляду [6]. 

Треба зазначити, що на сучасному етапі спостерігається по-
зитивний вплив прямого іноземного інвестування на соціально-
економічний розвиток окремих регіонів України, що проявляєть-
ся у економічному зростанні, модернізації виробництва, зміц-
ненні потенціалу регіону та покращанні соціального становища 
населення. В той же час, регіональні диспропорції у розвитку 
країни досягли значних розмірів. Тому основна увага загально-
державної, у тому числі інвестиційної політики, повинна зосере-
джуватись на зближенні рівнів соціально-економічного розвитку 
регіонів через раціональне використання місцевих умов та ресу-
рсів і активізацію відносин із зовнішнім середовищем для залу-
чення іноземних інвестицій. 
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Розділ 4 

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, 
ТЕХНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

СУЧАСНІ МІСТОБУДІВНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Білошицька Н. І., к.т.н., доцент, 
Татарченко Г. О., д.т.н., професор, 
Білошицький М. В., к.т.н., доцент, 

Уваров П. Є., к.т.н., доцент, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Містобудування в значній мірі впливає на розвиток суспіль-
ства, будучи одним з найбільших секторів економіки, в якому 
сконцентровані величезні матеріальні ресурси у вигляді будівель 
і споруд, історико-культурних цінностей, облаштованих транс-
портної та інженерно-технічної інфраструктур. Перетворення, 
що відбуваються в економічній і соціальній сферах суспільства, 
багато в чому зумовлюють процеси формування містобудівного 
комплексу, так само як і матеріально-просторове середовище по-
селень в свою чергу впливає на процеси соціально-економічного 
розвитку. 

Міста – це складні системи, що самостійно розвиваються, 
розвиток яких залежить від безлічі факторів. Для підвищення 
ефективності управління міським розвитком необхідне викорис-
тання складних інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 
Розвиток міст відбувається не завжди в суворій відповідності з 
містобудівними планами, якими б обґрунтованими і правильни-
ми вони не були. Містобудівна політика повинна формуватися за 
активної участі населення. Містобудівний розвиток – це складна 
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система компромісів і домовленостей між владою, бізнесом і мі-
ськими жителями, і це є безперервним процесом. 

До основних проблем розвитку містобудування в Україні, 
що впливають на сталий розвиток регіонів, можуть бути відне-
сені наступні: 

 недостатньо ефективне використання території міст (ни-
зька щільність забудови більшості виробничих майданчиків, ве-
лика частина з яких знаходиться в занедбаному стані). Рішення 
проблеми – ревіталізація територій з метою їх використання як 
для торгово-розважальних центрів так і для житлової забудови; 

 перевантаженість магістралей міста за рахунок збільшен-
ня кількості автомобілів, особливо центрів великих і значних 
міст. Збільшення зростання автомобілів викликає серйозні тран-
спортні і екологічні проблеми, особливо в центрах міст. Вміла 
реклама здорового способу життя і боротьба із забрудненнями 
навколишнього середовища в європейських країнах (обкладення 
податками власників автомобілів, привілеї для велосипедистів і 
обладнані велодоріжки і парковки) стимулюють населення кори-
стуватися таким екологічно чистим видом транспорту; 

 високі втрати енергії, води за рахунок значного зносу і 
малоефективність інженерно-технічних систем поселень. Про-
мислові підприємства скидають стоки у каналізаційну мережу не 
завжди з попереднім очищенням. Все це призводить до високого 
рівня забруднення поверхневих і підземних вод практично на 
всій території країни; 

 значно вище енерговитрати на будівництво і експлуата-
цію будівель, випуск промислової продукції, роботу міського 
транспорту в Україні, ніж в європейських країнах. Високі енер-
говитрати можуть призвести не тільки до величезних економіч-
них втрат, а й породжують серйозні екологічні проблеми в ре-
зультаті забруднення навколишнього середовища. Основним 
споживачем електроенергії в Україні є промисловість (45%), зо-
крема металургія, на комунально-побутові потреби споживається 
12,6%, в сільському господарстві – 2,7%, транспорті – 5,9%, бу-
дівельній індустрії – 0,7%, населенням – 28,1% від загального 
споживання електроенергії; 

 недостатній рівень в багатьох поселеннях забезпечення 
соціально гарантованого складу об’єктів громадського обслуго-
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вування населення. З метою підвищення якості життя та покра-
щення умов культурно-побутового обслуговування населення 
малих міст і сільських поселень утворюють громади, які в пов-
ному обсязі вирішують ці проблеми. Відповідно до Перспектив-
ного плану формування територій громад Луганської області, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 05.08.2015 №833-р із 
змінами, внесеними згідно з розпорядженням КМУ від 
13.01.2016 №8-р, в Луганській області мають бути створені 24 
спроможні територіальні громади (на території, підконтрольній 
українській владі). Станом на кінець 2016 року у Луганській об-
ласті було створено дві об’єднані територіальні громади: Білоку-
ракинська та Новопсковська [3]; 

 втрата індивідуальності, своєрідності, які відрізняють ар-
хітектуру та містобудування України, її регіонів, міст, селищ. 
Створена в другій половині минулого століття будівельна база 
індустріального домобудівництва, що забезпечила великі обсяги 
житлового і промислового будівництва за типовими проектами, 
призвела до одноманітності, безликості забудови поселень; 

 необхідність реабілітації та більш ефективного викорис-
тання, в тому числі в системі туризму, історико-культурної спа-
дщини міських і сільських поселень України. Особливо гостро 
стоїть ця проблема в малих і середніх містах. Відновлення сана-
торіїв і пансіонатів в містах, що володіють бальнеологічними 
ресурсами є одним з засобів залучення людей, що відпочивають і 
лікуються, створити додаткові робочі місця (прикладом наявнос-
ті таких ресурсів в Луганській області можуть служити м. Кре-
мінне, м. Старобільськ і с.м.т. Новопсков); 

 виникнення конфліктних ситуації, характерних для тери-
торіальних систем "місто – приміська зона". Поділ міст та їх 
найближчого оточення в адміністративному управлінні, плану-
ванні, проектуванні і будівництві негативно позначається на роз-
витку інфраструктури, формуванні комфортного середовища 
життєдіяльності населення. При цьому міста та їх найближче 
оточення фактично утворюють єдині територіальні системи: в 
передмістях розміщуються водозабори, фільтраційні поля та інші 
інженерні споруди міст, місця короткочасного і тривалого відпо-
чинку городян, в містах працює значна частина населення, що 
живе в передмістях; 
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 неефективність механізмів інвестиційно-містобудівного 
регулювання, залучення інвестицій для розвитку та модернізації 
поселень. Система управління процесами містобудівного розви-
тку недостатньо орієнтована на залучення інвестицій. Необхідна 
інвестиційна стратегія розвитку поселень, законодавча і норма-
тивна бази, чіткі правила інвестиційно-містобудівної діяльності. 

Очікувані зміни демографічної ситуації дозволяють прогно-
зувати розвиток процесів урбанізації. Виходячи зі сформованих в 
попередній період тенденцій, в ХХI столітті слід очікувати зміну 
чисельності населення більшості міських поселень України. Па-
ралельно з триваючим періодом інтенсивного зростання міст по-
чинається період їх якісних перетворень. Чисельність міського 
населення України становить 69,19% за даними [4] на 1 січня 
2016 року і 69,23 на 1 січня 2017 року [5]. Для Луганської облас-
ті – 86,89% і 86,94 відповідно [4, 5]. 

Чисельність сільського населення в ХХI столітті істотно 
скорочується – до 30,81% на 1 січня 2016 року і 30,77% на 1 січ-
ня 2017 року. Для Луганської області 13,11% і 13,06 відповідно 
[4, 5]. Статистичні дані свідчать про зменшення чисельності 
сільського населення і зростання міського. З огляду на перева-
жання в сільських поселеннях населення похилого віку, їх демо-
графічний потенціал залишається вкрай низьким. 

Наявні економічні проблеми стримують можливості розвит-
ку містобудівного комплексу. Масштаби майбутніх містобудів-
них перетворень безпосередньо пов’язані з подоланням кризових 
явищ в економіці. Наявний промисловий і науково-технічний 
потенціал зосереджені в основному у великих і значних містах. 

В результаті недостатніх обсягів інвестицій накопичується 
великий знос активної частини основних фондів в промисловос-
ті. Для забезпечення економічного зростання необхідно технічне 
переозброєння більшості промислових підприємств (в тому числі 
і будіндустрії), структурна перебудова економіки, перепрофілю-
вання неконкурентоспроможних виробництв. 

Водопостачання з підземних джерел, що здійснюється в мі-
стах, як правило, не має відхилень від допустимих значень. За 
даними Лугансьководоканалу якість води, що постачається в м. 
Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ і м. Рубіжне знаходиться в межах 
норми. 
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Для забезпечення переходу до сталого розвитку, можна ви-
ділити напрямки, що мають пряме відношення до містобудівного 
комплексу: 

 підвищення енергоефективності будівель згідно з станда-
ртом-настановою, яка установлює порядок розроблення енерге-
тичного паспорта при проектуванні нового будівництва, реконс-
трукції, капітального ремонту (термомодернізації) та проведенні 
енергетичного обстеження будинків [6, 7]; 

 використання енергозберігаючих технологій і відновлю-
ваних і альтернативних джерел енергії, місцевих екологічно чис-
тих будівельних матеріалів; 

 скорочення потреб в автомобілях і заохочення пішоходів, 
використання велотранспорту та інших "чистих" видів транспорту; 

 підтримка розвитку малих міст і сільських населених пу-
нктів; 

 обмеження зростання міст і контроль за їх ростом; 
 посилення ролі архітектурно-просторового планування 

міст; 
 охорона зелених зон у містах і приміської зони, особливо 

у промислових містах, де основним забруднювачем є хімічна 
промисловість (м. Сєвєродонецьк) шляхом збільшення зелених 
насаджень загального користування, таких як парки, сквери, сади; 

 охорона лісів та біорізноманіття; 
 застосування традиційних місцевих способів ведення го-

сподарства на землі; 
 мінімізація споживання ресурсів і виробництва відходів; 
 рециклінг і повторне використання відходів; 
 зниження поверховості житлових будинків; 
 стимулювання розвитку індивідуального житла з приса-

дибними ділянками. 
Очікувані зміни в сферах містобудування при переході до 

сталого розвитку: 
1. в сфері просторової організації поселень: 
 припинення територіального зростання значних і найзна-

чніших міст, так як для цього немає ні демографічних, ні еконо-
мічних ресурсів; 

 посилення взаємозв’язків у розвитку міст і приміських 
територій; 
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 перехід до формування інтегрованих зон, що комплексно 
виконують різні функції, збільшення в містах частки територій 
змішаного функціонального використання; 

 збільшення частки забудови змішаної і малої поверховос-
ті, що дозволяє формувати співмасштабний людині простору; 

 перехід від монополії великопанельного повнозбірного 
житлового будівництва до різноманіття методів індустріального 
будівництва та збільшення різноманітності типів забудови з ура-
хуванням побажань інвесторів і містобудівного комплексу. 

2. У формуванні і розвитку житлових територій поселень:
 перехід від забудови міст уніфікованими житловими мік-

рорайонами та районами до менших житлових утворень – жит-
лових комплексів, груп, кварталів; 

 перехід від ізольованого вирішення житлової проблеми 
для міст і приміських районів до єдиної житлової політики в ме-
жах територіальних утворень "місто – передмістя"; 

 перехід від будівництва житлових "спальних" районів і 
масивів до формування містобудівних утворень багатофункціо-
нального використання, що дозволяють наблизити один до одно-
го місця проживання і роботи населення; 

 поліпшення споживчих і експлуатаційних якостей жит-
лової забудови, збільшення частки житлового фонду, що відпо-
відає європейським стандартам, і зменшення частки житлового 
фонду низької якості. 

3. У формуванні і розвитку громадських центрів і систем
обслуговування населення: 

 збільшення в містах частки територій, які виконують 
громадські та обслуговуючі функції, істотне збільшення частки 
населення, зайнятого в сфері обслуговування; 

 підвищення різноманітності послуг населенню, їх набли-
ження до споживача; 

 розвиток центрів і комплексів громадського обслугову-
вання як багатофункціональних (центри житлових груп, мікро-
районів, житлових районів), так і спеціалізованих (медичних, то-
рговельних, рекреаційних, спортивно-оздоровчих та інших); 

 підвищення значущості міст-центрів систем розселення, 
які обслуговують близько розташовані сільські і малі міські по-
селення, в яких економічно недоцільно створювати розвинену 
соціальну інфраструктуру. 
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4. У формуванні і розвитку виробничих територій поселень: 
 підвищення ефективності використання існуючих вироб-

ничих територій – ущільнення забудови, відчуження не викорис-
товуваних ділянок, зміна їх функціонального призначення; 

 винесення нерентабельних і малорентабельних виробни-
чих підприємств з центральних зон міст; 

 збільшення потреби в територіях для розміщення підпри-
ємств малого і середнього бізнесу; 

 збільшення потреби в територіях для створення іннова-
ційних центрів, технопарків, екологічно чистих виробничих 
об’єктів, які можуть розміщуватися в межах житлових територій 
поселень. 

5. У формуванні і розвитку міських і заміських рекреацій-
них територій: 

 зміна статусу і характеру використання заміських курор-
тно-рекреаційних територій з урахуванням збільшеної потреби в 
оздоровленні населення; 

 збільшення різноманітності типів рекреаційних об’єктів і 
пристроїв, що відповідають різноманітності рекреаційних потреб 
населення; 

 збільшення потреби в територіях для занять фізкульту-
рою і спортом, створення велосипедних, бігових трас, що зв'язу-
ють міські житлові райони з приміськими зонами відпочинку; 

 підвищення значущості туризму, розвиток в містах з цін-
ною історико-культурною спадщиною культурно-туристських 
зон; 

 розвиток екологічного туризму на базі існуючих і проек-
тованих національних парків, створення в приміських зонах ве-
ликих і значних міст ландшафтних парків регіонального і місце-
вого значення. 

6. У розбудові транспортної інфраструктури поселень: 
 реконструкція вуличної мережі міст (будівництво нових, 

розширення існуючих магістралей, мостів і шляхопроводів, буді-
вництво транспортних розв’язок, вдосконалення організації ру-
ху) у зв’язку зі зростанням кількості автомобільного транспорту 
у населення; 

 значне збільшення потреби в територіях для розміщення 
автостоянок та гаражів в житлових районах у зв’язку зі значним 
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зростанням кількості автомобілів (виникає необхідність влашту-
вання підземних парковок, що економить значні території та ви-
користання багатоповерхових споруд для організації місць збері-
гання автомобілів у великих і значних містах і особливо в 
центральних зонах; 

 розвиток у великих і крупних містах мережі масового па-
сажирського транспорту, віддаючи пріоритет "екологічним" ви-
дам електротранспорту (тролейбус, трамвай), як альтернатива 
збільшуваній кількості індивідуального автотранспорту; 

 поліпшення транспортних зв’язків сільських і малих мі-
ських поселень зі значними, великими і середніми містами – 
центрами систем розселення для забезпечення робочими місця-
ми і громадським обслуговуванням жителів сільських і малих 
міст; 

 поліпшення транспортних зв’язків великих і значних міст 
з приміськими територіями шляхом формування взаємопов'яза-
ної мережі транспортних магістралей і ліній пасажирського тра-
нспорту; 

 розміщення уздовж магістральних вулиць і доріг спеціаль-
них пристроїв, що забезпечують захист населення від автотранс-
порту – підземні та надземні переходи, захисні смуги зелених на-
саджень, шумозахисні екрани та ін. 

7. У розвитку інженерно-технічної інфраструктури посе-
лень: 

 заміна та технологічне оновлення існуючої інженерної 
інфраструктури поселень, що склалася в основному, у другій по-
ловині минулого століття, зниження її ресурсо- і енергоємності; 

 створення в сільських поселеннях централізованих сис-
тем водопостачання, що забезпечують населення чистою питною 
водою; 

 розвиток локальних і нетрадиційних джерел енергії (віт-
рової, сонячної, водної), а також джерел тепла, систем очищення 
стоків та ін., особливо в малих містах та сільській місцевості. 

Просторова складність міст, що розвиваються, причини по-
яви проблем і конфліктних ситуацій у цих міст. Для міст харак-
терна висока концентрація людей і видів діяльності на обмеже-
ній території. Люди мають можливості для різноманітних конта-
ктів і знаходяться в тісній взаємодії. 
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Зростаючі міста залучають населення, причому не тільки з 
близько розташованих міських і сільських поселень, а й з від-
далених регіонів. 

Великі міста багатофункціональні, при цьому вони істотно 
розрізняються за співвідношенням об’єктів виробничої та неви-
робничої сфер, за сполученням елементів функціональної стру-
ктури. 

Важливе значення має надання послуг населенню та госпо-
дарському комплексу тієї або іншої території. Орієнтація на об-
слуговування (виробниче, наукове, транспортне, в сфері будівни-
цтва) прилеглого району притаманне, в першу чергу, містам-адмі-
ністративним центрам і організаційно-господарським центрам. До 
них відносяться столиці, центри економічних регіонів, областей, 
низових адміністративних районів. У кожному з таких міст відпо-
відно до його рангу, величиною обслуговуваного району, форму-
ється блок центральних функцій. 

Все це створює особливо сприятливі умови для подальшо-
го розвитку міст. 

Для реалізації стратегії сталого розвитку території необхідні: 
 політична система, що забезпечує ефективну участь гро-

мадян в процесі прийняття рішень; 
 економічна система, здатна створювати продукцію і тех-

нічні знання на базі самозабезпечення і стійкості; 
 соціальна система, що передбачає механізми попере-

дження та усунення конфліктних ситуацій, пов’язаних з негар-
монійним розвитком; 

 виробнича система, заснована на застосуванні та необ-
хідності врахування економічного чинника в процесі розвитку; 

 технологічна система, здатна до вишукування інновацій-
них рішень; 

 гнучка адміністративна система. 
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Сучасна тенденція розвитку регіону призводить до збіль-
шення кількості транспортних засобів у мережах дорожнього 
руху. До того ж саме рівень розвитку транспортної системи є од-
нією з головних ознак економічної стабільності та процвітання 
регіону. Єдина транспортна система має забезпечувати розвиток 
і функціонування всіх видів транспорту, та максимально відпові-
дати потребам регіону при мінімальних витратах. Все це, суттє-
во, сприяє економічному, соціальному і культурному розвитку 
суспільства.  

Щодо збільшення ефективності транспортного обслугову-
вання населення та організації дорожнього руху, то існує два 
шляхи: раціональне використання існуючої мережі та збільшен-
ня пропускної спроможності транспортної мережі. Перше рі-
шення є достатньо матеріально витратним, тому що потребує 
реконструкцію транспортних вузлів і магістралей. Друге рішення 
пов’язане з раціоналізацією використання існуючих транспорт-
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них систем і оптимізацією процесів перерозподілу навантажень 
на транспортну мережу. Рішення такої технічної задачі повністю 
спирається на математичне моделювання процесів, що виника-
ють при взаємодії існуючих транспортних мереж міст і їх спожи-
вачів. Тобто, основне завдання математичної моделі – спрогно-
зувати та оцінити ефективність можливих реалізацій проектова-
них заходів. 

В даний час істотну перевагу у цій сфері набувають інтелек-
туальні транспортні системи. Одним з найважливіших елементів 
сучасних інтелектуальних транспортних систем є застосування 
глобальних навігаційних супутникових систем [1], що в свою 
чергу, дає змогу вирішення цілої низки завдань аналізу таких си-
стем, моделювання та прогнозування. 

Серед цього ряду – завдання прогнозування часу руху тран-
спортних засобів є одним з найбільш затребуваних і зрозумілих 
для кінцевого споживача, як учасника дорожнього руху. Вирі-
шення цього завдання необхідно не тільки для сповіщення паса-
жирів про час прибуття громадського транспорту на зупинки, але 
і для управління рухом і внесення своєчасних коригувань диспе-
тчерськими службами. 

Існуючі методи прогнозування часу руху транспортних за-
собів можна умовно поділити на дві великі групи: 

 методи, які використовують архівні дані та дані, отримані 
в реальному часі, такі методи називаються статистичними; 

 методи, що використовують моделі транспортних потоків 
і моделі поширення транспортних заторів, такі методи назива-
ються методами моделювання. 

Статистичні методи є найбільш поширеними порівняно з 
методами моделювання, тому що найчастішим  є застосування 
актуальної моделі транспортних потоків. 

Окрім архівних даних та даних, отриманих в реальному ча-
сі, безпосередньо про рух транспортних засобів статистичні ме-
тоди ґрунтуються також на використанні моделей, що врахову-
ють і непряму інформацію, яка впливає на дорожню ситуацію в 
цілому. 

Для вирішення завдання прогнозування часу руху транспор-
тних засобів можливо застосування наступних моделей [2]: 
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1. Моделі на основі архівних даних. 
Прогноз швидкості руху транспорту в певний період часу 

будується завдяки середній швидкості в той же період в попере-
дні дні. Застосування цих моделей дає достовірні результати ли-
ше тоді, коли відносно стабільною є схема руху транспорту в да-
ній області; тому що точність цих моделей може сильно погір-
шитися в разі виникнення заторів і аварій. 

2. Моделі регресії. 
Прогноз будується як функції регресії від набору незалеж-

них змінних, які можуть включати архівні дані, дані про прохо-
дження дорожніх сегментів в реальному часі, пасажиропотік, до-
рожні умови, затримки на зупинках,  погодні умови. Застосуван-
ня регресійних моделей для транспортних систем обмежується 
необхідною умовою незалежності змінних, де змінні можуть бу-
ти сильно схильні до кореляції. 

3. Моделі, засновані на фільтрації Калмана. 
Прогноз поточного стану системи є головною функцією мо-

делей такого роду, вони можуть служити основою для виправ-
лення попередніх прогнозів або для оцінки майбутніх значень. 
Модель є ефективною для складання короткострокових прогно-
зів; може бути адаптована до коливань транспортного потоку з 
параметрами, залежними від часу. 

4. Моделі штучних нейронних мереж. 
В транспортних задачах застосовуються з початку 1990-х 

років. Завдяки здатності моделювати складні нелінійні відносини 
між незалежними змінними, що характеризують дорожню ситу-
ацію, та часом проходження сегментів мережі, пояснюється по-
пулярність цих моделей. 

5. Метод опорних векторів. 
Представляє собою набір алгоритмів виду "навчання з учи-

телем", які використовуються для задач класифікації і регресії. 
Метод є достатньо складним для обчислень, вимагає детального 
вибору вхідних змінних і визначення параметрів алгоритму; ви-
користовувався для прогнозу часу прибуття громадського транс-
порту в роботах. 

Транспортна прогнозна модель найчастіше представлена у 
вигляді програмного комплексу, який включає інформаційний і 
розрахунковий блоки (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура транспортної прогнозної моделі 

Інформаційний блок містить базу даних зберігання і оброб-
ки інформації, необхідної для прогнозу транспортних потоків. 
Розрахунковий блок реалізує алгоритми вирішення задач мате-
матичного програмування, орієнтованих на прогноз потреби в 
переміщеннях людських потоків і розрахунок транспортних оди-
ниць. 

Завдяки створенню відповідного програмного комплексу 
стане можливим автоматизувати процес моделювання процесів 
транспортних потоків. 

Для цього необхідна формалізація параметрів, використову-
ваних аналітичних показників, які характеризують існуючий 
стан дорожньо-транспортної системи, це є першим етапом реалі-
зації транспортної моделі міста [3], тобто створенням транспорт-
ної пропозиції. Складнішим і трудомістким, с точки зору, мате-
матичного моделювання завданням є наступний етап – розраху-
нок транспортного попиту. 

Необхідно виділити наступні задачі, які потрібно вирішити 
під час створення інтелектуальної транспортної системи: 

1. Організація безперервного автоматичного збору навіга-
ційної інформації о місцезнаходженнях транспортних засобів. 

Транспортна прогнозна модель 
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Рис. 2. Загальна схема взаємодії частин інтелектуальної транспортної 

системи 

2. Створення бази даних для збереження інформації про рух 
транспортних засобів. 

GPS/ ГЛОНАСС 
 

Транспортна прогнозна модель 
 

Інформаційне табло 
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3. Візуальне відображення місцезнаходжень транспортних
засобів на карті доріг в реальному масштабі часу. 

4. Вибір, удосконалення та реалізація алгоритму, що дозво-
ляє прогнозувати час руху транспортних засобів. 

5. Інформування пасажирів про час прибуття громадського
транспорту шляхом виводу повідомлення на інформаційне табло 
на зупинках. 

За для вирішення поставлених задач, доцільно, скористати-
ся багатофункціональною системою Wialon, яка застосовується 
для моніторингу рухомих і стаціонарних об’єктів на базі супут-
никових навігаційних систем ГЛОНАСС і GPS, стільникового 
зв’язку GSM (GPRS / SMS), супутникової зв’язку Inmarsat, 
Iridium, Thuraya і Globalstar; та для контролю руху встановити 
GPS-датчики до кожного транспортного засобу, які, в свою чер-
гу, стануть частиною тієї самої системи Wialon. 

Все це, дає змогу відслідковувати та проаналізувати тимча-
сові та просторові координати транспортного засобу, що вже є 
базою для побудови алгоритму оцінки часу прибуття громадсь-
кого транспорту на зупинки. 

Для налаштування безперебійного доступу до системи 
Wialon, можливо використання бібліотеки Curl, яка застосову-
ється для отримання даних с сервера. Дана бібліотека виконує 
запити до API, що дозволяє одержати потрібну інформацію, тоб-
то, реалізувати запит по ідентифікатору транспортного засобу 
про просторові та часові координати та занесення в базу даних. 

Нижче приведено фрагмент коду, який реалізує такий запит 
та представляє результат виконання у потрібний формат для бази 
даних за допомоги json-інтерпретатора. 

$result = $wialon_api->login($token); 
$json = json_decode($result, true); 
if(!isset($json[’error’])) 
{ 
$result=$wialon_api-

core_search_item(’{"id":14157051,"flags":1024}’); 
$jn_result = json_decode($result, true); 
$jn_x = $jn_result[’item’][’pos’][’x’]; 
$jn_y = $jn_result[’item’][’pos’][’y’]; 
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$jn_z = $jn_result[’item’][’pos’][’z’]; 
$time = date(’H:i:s’); 
$result = mysqli_query ($db, "INSERT INTO tr (id,x,y,z,time) 

VALUES(’14157051’,’$jn_x’,’$jn_y’,’$jn_z’,’$time’)"); 
$wialon_api->logout(); 
}  
else echo WialonError::error($json[’error’]); 
 
Засоби Google Maps API дозволяють реалізувати розрахунок 

відстані, яку залишилось проїхати транспортному засобу. Ще ця 
служба дозволяє отримати маршрути між пунктами на карті за 
допомогою HTTP-запиту. Підтримується пошук оптимальних 
маршрутів для різних способів переміщення: не лише для гро-
мадського транспорту, також і для автомобілів, велосипедів або 
пішки.  

Якщо ж, мова іде, за досить короткі лінійні відстані між 
двома географічними координатами, то для такого розрахунку, з 
точки зору, навантаження на обчислювальний центр, є більш 
умисним застосування формули гаверсинусів:  
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де φ1, λ1; φ2, λ2 – широта та довгота двох точок відповідно;  
Δλ – різниця координат за довжиною;  
Δσ – кутова різниця. 
Фактично відстань розраховується за формулою 2. 

 
Rd * , (2) 

де d – відстань між двома точками; 
R – радіус Землі; 
Δσ – кутова різниця. 
Ще одним не менш значущим етапом при розробці інтелек-

туальної транспортної системи є  пошук максимально можливої 
пропускної здатності транспортної мережі. Для цього необхідно 
використання алгоритму Форда-Фалкерсона [4] на карті доріг 
регіону. Після виконання якого, стає можливим прийняти опти-
мальне рішення відносно розміщення інформаційних табло на 
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зупинках, що в свою чергу дозволяє знизити фінансові витрати, 
за рахунок розташування їх на найбільш навантажених ділянках 
дороги. 

Наступні напрямки роботи включають взаємодію програм-
ного комплексу та фізичних об’єктів, реалізацію апаратної час-
тини. 

Під взаємодією програмного комплексу та фізичних об'єктів 
розуміється наступне: датчики - як пристрої для збору інформа-
ції; то, як передавати дані, зібрані датчиками; стандарти, які опи-
сують, як обробляти дані та забезпечувати взаємодію з програм-
ним комплексом, тобто засоби міжмашинної взаємодії [5], що є 
концептуальною основою ІоТ. 

Апаратна частина передбачає розробку інформаційних таб-
ло для зупинок, які призначені для забезпечення інформування 
пасажирів про час прибуття громадського транспорту.  

Необхідні такі технічні характеристики інформаційного 
табло: виконання в металевому вологозахисному корпусі з одно-
стороннім відображенням повідомлень; у вигляді інформаційно-
го поля зі світлодіодних індикаторів d-5 мм, крок між пікселями 
може становити 8 мм, 10 мм, 15 мм; колір світіння – будь-який; 
кількість рядків виводу інформації – від трьох і більше. 

Підбиваючи підсумки, можна зробити наступний висновок, 
що особливу роль в сучасних інтелектуальних транспортних си-
стемах має функція надання своєчасної та точної інформації про 
час прибуття транспортного засобу в певну контрольну точку. У 
зв’язку з цим актуальним питанням є вибір моделі для оцінки 
руху громадського транспорту, удосконалення та реалізація про-
грамного комплексу. Оскільки подібне моделювання, по-перше, 
тісно пов’язане з визначенням критеріїв системи оцінки ефекти-
вності функціонування транспортних систем; по-друге, дає змогу 
отримати адекватну модель транспортного попиту, яка відпові-
дає сучасній ситуації; стає можливим і проведення досліджень в 
порівнянні витрат на експлуатацію транспортної системи і пот-
реб суспільства та ступеня їх задоволення. 
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ТВЕРДІ ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ РЕГІОНУ: 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Корчуганова О. М., к.т.н., доцент, 
Мохонько В. І., к.геол.н., доцент, 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 

У формуванні ВВП України ключову роль відіграють ресур-
соємні та енергоємні галузі, тому пріоритетами державної полі-
тики на шляху сталого розвитку повинні бути, оптимізація вико-
ристання природних ресурсів та мінімізація негативного впливу 
на довкілля шляхом переходу до моделі зеленої економіки [1]. 

Україна належить до групи країн зі складними проблемами 
довкілля. Вони є типовими, з одного боку, для країн, що розви-
ваються, а з іншого – для індустріально розвинених країн. Спе-
цифічною проблемою трансформаційного періоду є поводження 
з відходами. Обсяги утворених відходів зростають, а частка тих, 
що перероблюються, є незначною. Кількість промислових відхо-
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дів, що накопичено в Україні, дозволяє віднести її до однієї з 
найбільш техногенно-навантажених країн світу, а Луганська об-
ласть є однією з найбільш техногенно-навантажених в Україні. 
Приблизно 51% загальної кількості відходів, розміщених у схо-
вищах організованого складування та на території підприємств, 
становлять неорганічні відходи, які містять метали та їх сполуки 
в формі солей, оксидів або гідроксидів. Значна частка з цих від-
ходів є небезпечними для довкілля [2], шкідливі властивості яких 
продемонстровано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Властивості небезпечних відходів 

Станом на 1 січня 2016 р. у спеціально відведених місцях чи 
об’єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) 
та на території підприємств області накопичилось 172097,4 т ві-
дходів, з них І–ІІІ класів небезпеки – 861,4 тис. т, відходів IV 
класу небезпеки – 171236,4 тис. т. [3]. 

Хімічна галузь вносить вагомий вклад у виробництво про-
мислової продукції та використання природних ресурсів, а також 
забруднення природного середовища. Основними підприємства-
ми галузі в Луганській області є: ПрАТ "Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот", ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест", ТОВ "Рубі-
жанський трубний завод", РКХЗ "Зоря" та ін. Частка цих підпри-
ємств в структурі реалізації промислової продукції області скла-
дає 8,7%. Однак, окрім діючих підприємств джерелами екологіч-
ної небезпеки є промислові майданчики вже не існуючих, на 
кшталт "Лиссоди", яке вже давно не виробляє продукції, а от 
сумнозвісні "білі моря" – накопичувачі "Лиссоди" – все ще за-
бруднюють довкілля. Також крупними забруднювачами довкілля 
є теплоенергетичні станції, особливо ті, що використовують тве-
рде паливо. 



164 

Розглянемо вплив на довкілля накопичувачів відходів 
окремих підприємств, розташованих в Сєвєродонецьку та Лиси-
чанську Луганської області. 

Досліджувана територія займає центральну і північно-
східну частину Сіверськодонецької терасованої рівнини, розта-
шованої між південними відрогами Середньоруської височини і 
північними відрогами головного Донецького вододілу. Вона ха-
рактеризується складними геолого-екологічними та структурно-
тектонічними умовами із стійкою тенденцією до розвитку небез-
печних геологічних процесів і явищ як природного, так і техно-
генного характеру. 

Геологічні умови району перш за все визначаються його ро-
зташуванням в межах Північно-Донбаської тектонічної зони, яка 
розділяє дві різновікові тектонічні структури – докембрійський 
Воронезький кристалічний масив та герцинську Донецьку склад-
часту споруду. Уздовж регіонального Північнодонецького над-
вигу – головного диз’юнктивного порушення зони на даній діля-
нці сформувалося русло річки Сіверський Донець [4]. Висяче 
крило Північнодонецького надвигу складає підзона крайових 
брахіскладок зони дрібної складчастості Донбасу, що межує без-
посередньо із Воронезьким кристалічним масивом та відділяєть-
ся від основних складчастих структур Донбасу регіональним 
Мар’ївським надвигом. 

Старобільсько-Міллеровська монокліналь Воронезького ма-
сиву, яка утворює лежаче крило Північнодонецького надвигу, у 
безпосередній близькості від р. Сіверський Донець ускладнена 
витягнутими вздовж русла річки переривчастими складками у 
вигляді ланцюжка куполів – Краснопоповського, Варварівського, 
Борівського та інших, відокремлена від основного схилу монок-
ліналі Краснорецькім скидом. Купольні структури обмежують 
подзону крайових брахіскладок з півночі і Старобільсько-
Міллеровську монокліналь з півдня, будучи проміжною зоною 
між складчастим Донбасом і схилом Воронезького масиву. Мо-
нокліналь складена переважно відкладами верхнього відділу 
крейдяної системи, які залягають трансгресивно на кам'яновугі-
льних і тріасових, мають значну потужність (450-600 м) та пред-
ставлені в верхній частині переважно світло-сірими піщаними 
мергелями та писальною білою крейдою. З поверхні вони перек-
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риті палеогеновими і неоген-четвертинними піщано-глинистими 
відкладами потужністю від декількох метрів до 20-30 м.  

Неодноразова активізація тектонічних процесів призвела до 
появи значної кількості розривних порушень та формуванню зон 
дрібної складчастості, тріщинуватості і проникності порід. Вра-
ховуючи це, можна сказати, що геологічне середовище території 
району характеризується значною уразливістю до зовнішніх фа-
кторів. Негативний вплив техногенних чинників, які активно 
проявлялися майже протягом століття, привів до порушення ди-
намічної рівноваги усіх його компонентів. Регулювання поверх-
невого стоку р. Сіверський Донець, надмірна експлуатація пі-
дземних водоносних горизонтів, скидання промислових стічних 
вод у поверхневі та підземні водні об’єкти, накопичення значної 
кількості рідких та твердих відходів призвели до порушення 
умов формування запасів підземних вод, розвитку процесів їх 
забруднення та виснаження, деградації ландшафтів, активізації 
зсувів, обвалів, карсту, суфозії, заболочування, підтоплення та 
інших небезпечних інженерно-геологічних процесів тощо.  

Найбільш уразливим до забруднення є водоносний горизонт 
тріщинно-карстової зони крейдо-мергельної товщі, розташова-
ний у зоні активного водообміну та гідравлічно пов’язаний з во-
доносним комплексом верхньочетвертичних і пліоцен-
середньочетвертичних відкладів та техногенним водоносним го-
ризонтом спорадичного поширення, який приурочений до май-
данчиків промислових підприємств і є основним джерелом гос-
подарсько-питного централізованого водопостачання населення і 
підприємств Луганської області. На теперішній час населення 
міста Сєвєродонецька і 5 приміських селищ (крім селищ Метьо-
лкіно, Воєводівка, Борівське), охоплено централізованим питним 
водопостачанням з трьох водозаборів – Щедрищанського, Заму-
ловського та Єпіфанівського. Сумарна фактична продуктивність 
господарсько-питних водозаборів знизилась за останні роки 
майже в п’ять разів. Інші водозабори з-за погіршення якості води 
переведені в розряд технічних, або не працюють (Новосиротин-
ський водозабір). 

Значного впливу на геологічне середовище та, перш за все, 
на підземні води завдають накопичувачі твердих і рідких відхо-
дів, розташовані на заплавній та першій надзаплавній терасах р. 
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Сіверський Донець на незначній відстані один від одного. Це на-
копичувачі підприємства ВАТ "Лисичанська сода", золовідвали 
ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ", накопичувачі та буферні пруди 
ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот". 

Накопичувачі содових заводів є найбільшими в Україні схо-
вищами рідких промислових відходів, що включені в список 
екологічно небезпечних об’єктів України. Підприємство ВАТ 
"Лисичанська сода", одне з найбільших по виробництву кальци-
нованої соди за аміачним способом Сольве, було побудовано в 
1891 році на двох промислових майданчиках, розділених 
р. Сіверський Донець. Істотними недоліками аміачного способу є 
низький ступінь використання вихідної сировини (близько 65%) 
і велика кількість рідких і твердих відходів (за загальноприйня-
тими нормами при виробництві 1 т кальцинованої соди утворю-
ється близько 10-12 м3 дистилерної рідини), які потребують три-
валого зберігання в накопичувачах. Розташований на лівому бе-
резі р. Сіверський Донець в межах її заплавної тераси у водоохо-
ронній зоні накопичувач "Лиссоди" загальною площею 2 млн. м2, 
що складається з чотирьох розділених греблями секцій, більш 
ніж сто років був приймачем промислових стоків – високо міне-
ралізованих відходів у вигляді дистилерної суспензії і шламу 
очищення розсолу, слабомінералізованих стічних вод очищення 
газу вапняно-випалювальних печей і хімводоочищення, а також 
надлишкових маточних розчинів виробництва бікарбонату на-
трію. Стоки, що надходили до накопичувача, містили в своєму 
складі переважно розчинні солі СаС12 і NаС1, масова частка 
яких досягала 98%, та близько 250-300 кг твердого осаду, що 
включав СaCO3, Ca(OH)2, CaSO4, SiO2, MgO, Fe2O3, А12О3, при 
цьому масова частка трьох перших компонентів становила бли-
зько 80%. 

Під час зберігання відходів у накопичувачі відбувалося роз-
ділення суспензії на тверду і рідку фазу. Тверда фаза (дистилер-
ний шлам) складається з часток розміром 0,1-0,2 мм, у сухому 
вигляді являє собою ясно-сіру масу щільністю близько 970 кг/м3. 
Рідка фаза – рідина хлоридного натрій-кальцієвого типу з масо-
вою концентрацією розчинених солей 220-230 г/дм3.  

На даний час рекультивовано та зайнято під садово-городні 
ділянки секцію №1 накопичувача. Секції №№2 і 3 заповнені 
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шламами низької і середньої щільності вище рівня ґрунтових 
вод; нижче – шламом у вигляді розрідженої творогоподібної ма-
си з тиксотропними властивостями. В накопичувачі №4 ще за-
лишилася рідка фаза. При тривалому зберіганні шламу в резуль-
таті процесів карбонізації та вимивання водорозчинних солей 
структура, хімічний склад і фізичні властивості верхніх шарів 
шламу дещо змінились: вміст хлоридів знизився в середньому на 
30%, карбонатів – зріс на 40-50%. Хімічний склад і вологість 
нижніх шарів залишаються практично незмінними в часі [5]. 

Внаслідок багаторічної фільтрації промислових стоків через 
окремі ділянки дамб та днища накопичувача, яка становила від 
5-10% до 15-26% від обсягу стічних вод при роботі в нефільтру-
ючому режимі навколо накопичувача ВАТ "Лиссода" сформува-
вся стійкий осередок хімічного забруднення підземних вод. Ос-
новними забруднюючими компонентами на описуваної площі є 
мінеральні солі, хлориди, амоній, залізо. Концентрації забруд-
нювачів в підземних водах в десятки і сотні разів перевищують 
ГДК.  

На площі близько 7,2 км2 заплавної тераси р. Северського 
Дінця на всю потужність алювіальних відкладів поширені води 
хлоридного складу з сухим залишком більше 1 г/дм3. Площа 
розповсюдження сольового забруднення має форму еліпсу, що 
витягнутий уздовж р. Сіверський Донець, обмежена з північного 
сходу озером Клішня, з південного заходу – р. Сіверський До-
нець. Забруднення підземних вод алювію амонієм розвинене на 
площі 5 км2. Площа розповсюдження підземних вод алювію із 
змістом заліза більше ГДК складає близько 4 км2.  

Площа забруднення підземних вод верхньої крейди мінера-
льними солями на зрізі глибин 30 м складає близько 10,5 км2, що 
приблизно в 1,45 разів більше, ніж площа забруднення підземних 
вод алювію, що пояснюється вищими фільтраційними властиво-
стями тріщинуватих верхньокрейдяних відкладів і роботою во-
дозаборів. З північного сходу поширення сольового забруднення 
обмежене уступом другої надзаплавної тераси. Площа забруд-
нення підземних вод амонієм складає 5,45 км2, залізом – 5,4 км2. 

Як показали дослідження, фільтрація високомінералізова-
них стоків з накопичувача ВАТ "Лиссода" і їх змішування з пі-
дземними водами верхньокрейдового горизонту сприяє значному 
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підвищенню агресивності природних вод у осередку забруднен-
ня та створює умови для техногенної активізації карбонатного 
карстового процесу [6].  

Обсяги зібраних в водоносних горизонтах забруднюючих 
речовин настільки значні, що проведення природоохоронних за-
ходів, спрямованих на ліквідацію фільтраційних втрат із накопи-
чувача, не приведе до повного очищення підземних вод. Навіть 
при відсутності фільтрації з накопичувачів самоочищення підзе-
мних вод під дією гідродинамічних процесів (змішування, розве-
дення, дифузія), а також процесів сорбції та іонного обміну при-
зведе тільки до локалізації осередка забруднення і лише в пода-
льшому – при підключенні біохімічних процесів – до його повної 
ліквідації. 

В 2010 році завод зупинили і поступово зруйнували, та не-
зважаючи на припинення діяльності підприємства та враховуючи 
відсутність з 2007 р. системних моніторингових спостережень, 
проблема захисту водоносних горизонтів залишається невиріше-
ною, а рекультивація накопичувачів – і наразі актуальною. 

Золовідвал площею 25 га та шламонакопичувач ТЕЦ пло-
щею 8,4 га також розташовані лівому березі р Сіверський Донець 
на заплавній терасі. З півночі до них примикають чотири нако-
пичувача та буферні пруди ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання 
Азот". Фільтраційні втрати з цих об’єктів на протязі багатьох ро-
ків також призвели до зміни якості води водоносних горизонтів 
алювію та верхньої крейди та утворенню осередків забруднення. 
Найбільш стійке та значне забруднення спостерігається нижче за 
потоком зі сторони шламонакопичувача ТЕЦ. Сухий залишок 
підземних вод алювіального горизонту складав 8,8-9,4 г/дм3. Пі-
дземні води хімічним складом сульфатно-хлоридні натрієво-
кальцієві, вмістом сульфатів до 1944 г/дм3, нітратів – 179 мг/дм3, 
нітритів – 15 мг/дм3, амонію – 27 мг/дм3, нітритів – 0,05 мг/дм3.  

В цілому ж кожна із свердловин спостереження має свій на-
бір забруднювачів, що визначається її розташуванням та харак-
тером стоків, що фільтруються. Тому загальні площі забруднен-
ня підземних вод різняться, або їх складно визначити.  

У районі с. Фугаровка розташовані накопичувач ТПВ підп-
риємств міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ: ПрАТ "Сє-
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вєродонецьке об’єднання Азот", хімзавод "Зоря", ВАТ "Краси-
тель", Рубіжанський картонно-тарний комбінат (РКТК) та ін. 

Накопичувач ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" екс-
плуатується з 1968 року. У накопичувач складуються відпрацьо-
вані каталізатори виробництв аміаку і спиртів, відпрацьований 
кокс виробництв ацетилену і шлам від різних виробництв, що 
утворюється в процесі розчинення і фільтрації. Загальна кіль-
кість відходів складає близько 8-10 тис.т/рік. Накопичувач ПрАТ 
"Сєвєродонецьке об’єднання Азот" розміщений на площі 11 га і 
складається з 10 карт. Всі 10 карт накопичувача твердих відходів 
мають одне конструктивне рішення: глибина 4 м та розміри 
59x101 м по днищу та укосах викладені збірними залізобетонни-
ми плитами. 

Накопичувач ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" є 
джерелом забруднення навколишнього середовища як органіч-
ними сполуками і продуктами їх горіння, так і низкою неоргані-
чних елементів, яким властива висока токсичність для людини, в 
тому числі важкі метали та інші мікроелементи. 

Сьогодні суспільство зіштовхується з проблемами обмеже-
них ресурсів, зростаючою чисельністю населення і пов’язаних з 
цим збільшенням рівня споживання та забруднення і деградації 
здоров’я людей та екосистем. Такі виклики сучасності потребу-
ють інноваційного підходу та розвитку шляхів сталого розвитку 
промислових підприємств. Основним джерелом небезпеки для 
населення і природного середовища є незамкнутість техногенних 
потоків речовини, що призводить до утворення відходів вироб-
ництва і споживання та порушення біосферної рівноваги [7]. 
Єдиний шлях подальшого розвитку суспільства має полягати в 
зменшенні потоків речовини і енергії в біосферу. Основні зусил-
ля повинні бути спрямовані на зменшення цих потоків до прийн-
ятних значень і на створення замкнутих ресурсних циклів. За-
мкнутий ресурсний цикл утворюється ланцюжком технологічно 
пов’язаних підприємств, сфери споживання і біосфери, що за-
безпечують відновлення деякого сировинного ресурсу. Таким 
чином вирішується проблема відходів виробництва і споживан-
ня. В ідеалі вся економіка повинна являти собою взаємо-
пов’язану систему замкнутих ресурсних циклів [2]. Близький до 
бажаного ресурсний цикл представлено на рис. 2. 



170 

 
Рис. 2. Схема ресурсного циклу 

Отже, відходи, які накопичені хімічними та енергетичними 
підприємствами регіону, можна вважати відходами переробки, 
які можуть бути повернені у виробництво шляхом регенерації 
або утилізації. Перешкодою у використанні відходів є декілька 
причин: недостатня мотивація виробників щодо утилізації, від-
сутність ефективних технологій переробки, ускладненість сорту-
вання відходів, які зберігаються на полігонах, тощо. 

Напрями переробки відходів визначаються затребуваністю 
компонентів відходу, та можливістю одержання з нього продук-
тів товарної якості. У випадку хімічної переробки використову-
ються ряд типових технологічних операцій: розчинення, оса-
дження, фільтрація, що дозволяють відокремити компоненти ві-
дходів один від одного задля подальшої переробки. 

Значну частку промислових відходів ПрАТ "Сєвєродонець-
ке об’єднання Азот" складають відпрацьовані каталізатори, які в 
ході експлуатації втрачають свої споживчі властивості, з причи-
ни зміни хімічного складу та кристалічної структури. Відпрацьо-
вані каталізатори містять кольорові та важки метали, вміщують 
лімітовану кількість компонентів, що робить їх досить зручною 
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вторинною сировиною. Проблема утилізації каталізаторів, які 
зберігаються на полігоні промислових відходів – утруднене сор-
тування, вирішенням цієї проблеми було б ретельніше сортуван-
ня до відправки на полігон. Керівництво ПрАТ "Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот" в 2011-2013 роках оголошувало тендер на ути-
лізацію вмісту окремих карт полігону зберігання відходів. Вміст 
окремих частин пропонувався для продажу цілком, умовою про-
дажу було покладання обов’язків сортування та переробки на 
покупця. Так, відпрацьовані алюмонікелеві каталізатори можуть 
використовуватися у виробництві нових каталізаторів за умови 
видалення домішок, в тому числі лужних металів, які погіршу-
ють такий важливий показник як питома поверхня каталізаторів. 
Рішення проблеми можливо двома шляхами: перший – оптимі-
зація видалення лужних домішок; другий – здійснення синтезу 
свіжого каталізатора за новітніми технологіями, що дозволяють 
збільшити питому поверхню за рахунок одержання нано-
розмірних каталізаторів без додавання сполук лужних металів в 
процесі одержання свіжого каталізатору. Таке рішення сприяло б 
рециклінгу нікелю у виробництві каталізаторів, необхідність 
цього процесу існує, тому що в Україні відсутні родовища ніке-
лю, які промислово розробляються. 

Ще одним відпрацьованим каталізатором технології синте-
тичного аміаку є залізо-хромовий каталізатор, основний компо-
нент якого оксиди заліза не є таким затребуваним промисловіс-
тю, тому ці каталізатори зазвичай не повертають в якості вто-
ринної сировини у виробництво каталізаторів. Однак, вони є до-
сить чистою залізовмісною сировиною для виготовлення залізо-
вмісних пігментів або безпосереднього використання в якості 
пігменту для керамічної глазурі [8, 9]. На відміну від відпрацьо-
ваних каталізаторів переробляти решту відходів значно складні-
ше. Прикладом може слугувати крупнодисперсна сажа, що утво-
рюється у виробництві ацетилену близько 11 кг/т готового про-
дукту. Якщо виробництво працюватиме згідно проектної потуж-
ності, об’єм відходів складатиме 445 т/рік. Відходи містять леткі 
органічні речовини, що збільшують небезпечність відходів для 
довкілля. З тієї ж причини такі відходи не використовуються в 
гумовій промисловості.  

Деяке зменшення антропогенного тиску на довкілля з боку 
полігонів зберігання відходів "Сєвєродонецького об’єднання 
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Азот" можливе але потребує зусиль, направлених на своєчасне 
сортування відходів, пошук споживача та ефективних технологій 
їх переробки.  

Окрім полігонів, промислові відходи накопичуються і в те-
хнологічному обладнанні, такому як накопичувачі шламу підго-
товки води. Це дуже поширений в Україні вид промислових від-
ходів, які утворюються в процесі вапнування та коагуляції і міс-
тять понад 70% кальцій карбонату з домішками заліза та скоагу-
льованих органічних речовин. Так, в шламонакопичувачах Сєвє-
родонецького "АЗОТу" станом на 2010 р. нараховувалося близь-
ко 300 тис. т шламу, який потребує утилізації. Такі ж відходи 
утворюються на Сєвєродонецькій ТЕЦ, але на відміну від  
"АЗОТу" їх скидають в золошлаковий відвал, тобто існує необ-
хідність розділення відходів (сортування). Проблема утилізації 
саме цього виду відходів актуальна не лише в Україні. Існує ве-
лика кількість розробок [10] з утилізації шламів водопідготовки. 
Насамперед пропонується використовувати шлам у виробництві 
будівельних матеріалів: цементу [11], цегли [12] та ін. Однак, 
враховуючи хімічний склад та наявність в Україні потужних по-
кладів природної сировини у вигляді вапняку та крейди пошуки 
споживача відходів як вторинної сировини є складними. Рішен-
ням проблеми могло б бути комплексне використання відходів з 
випуском продуктів малотоннажної хімії – реактивів, коагулян-
тів, пігментів, наповнювачів тощо.  

На особливу увагу заслуговують сховища відходів непра-
цюючих підприємств. Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом 
розташовані накопичувачі колишнього содового заводу, так зва-
ні "білі моря", що досі містять дистилерну суспензію содового 
виробництва. Найстаршому накопичувачу більш ніж 100 років. 
Дистилерну суспензію зазвичай характеризують хімічним скла-
дом рідинної та твердої частини. Запропонованих методів пере-
робки таких відходів безліч [2]. Серед них є як ті, що існують 
тільки як пропозиція, так і ті, що досить успішно працюють, ви-
робляючи продукцію. Наприкінці 80-х років минулого сторіччя 
було виконано проектні розробки переробки твердої частини су-
спензії відходів Лисичанського содового на вапняково-белітове 
в’яжуче. Подібну розробку успішно реалізовано на Стерлітамак-
ському содовому заводі. Було б непогано нарешті реалізувати 
проект утилізації відходів Лисичанського содового заводу, мож-
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ливо вдосконаливши останній з урахуванням сучасних вимог, 
тим паче, що будівельні матеріали місцевого виробництва по-
винні сприяти розвитку будівництва регіону. Нажаль для вико-
ристання рідкої частини дистилерної суспензії досі не створено 
ефективних технологій переробки в товарні продукти, адже вони 
мало затребувані.  

Таким чином, вирішення проблеми відходів в Сєвєродоне-
цько-Лисичанському регіоні потребує незрівнянно більшої ува-
ги, ніж їй приділяється зараз. Для її вирішення перш за все необ-
хідно вирішити проблему сортування відходів під час утворення 
і зберігання. Другим кроком було б непогано здійснювати цільо-
спрямований пошук ефективних технологій утилізації відходів з 
одержанням затребуваних товарних продуктів.  

Такі заходи сприяли б здійсненню цілей сталого розвитку, 
задекларованих в Національній доповіді [1], а саме: 

 зменшення негативного впливу забруднюючих речовин 
на довкілля; 

 зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обся-
гу їх переробки та повторного використання на основі іннова-
ційних технологій та виробництв;  

 оптимізація використання природних ресурсів та мінімі-
зація негативного впливу на довкілля шляхом переходу до моде-
лі зеленої економіки. 
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Економічна доцільність переміщення автомобільних транс-
портних засобів (АТЗ) до місця виконання робіт із технічного 
обслуговування (ТО) та ремонту (Р) визначається виходячи з 
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умови, що економія виробничих витрат від зниження собівартос-
ті виробництва при здійсненні технічних впливів на базовому 
підприємстві автомобільного транспорту (ПАТ) партнерства не 
повинна бути менше витрат на доставку АТЗ до місця розташу-
вання виробничо-технічної бази (ВТБ) базових ПАТ та визнача-
ється шляхом порівняльного аналізу витрат на проведення вико-
нуваних на ПАТ робіт з витратами на виконання того ж обсягу 
робіт на базовому ПАТ партнерства. Економічно доцільна відс-
тань доставки АТЗ до місця обслуговування залежить від бага-
тьох чинників, тому неможливо визначити певну узагальнену 
рекомендовану відстань для всіх ПАТ, дана відстань повинна 
розраховуватись індивідуально в кожному окремому випадку. 
Причому, розмір економічно доцільної відстані може бути різ-
ним при доставці АТЗ на базове ПАТ з врахуванням диференціа-
ції видів послуг. Тобто, якщо певний вид технічних впливів має 
за аналогією з характеристиками матеріального потоку в логіс-
тиці, низьку потужність і високу напруженість (незначна трудо-
місткість при великій кількості заїздів на базове ПАТ), то відс-
тань переміщення до базового ПАТ може бути нижчою чи дорів-
нювати економічно доцільній розрахунковій відстані. І навпаки, 
при високій потужності і низькій напруженості, АТЗ підпри-
ємств можуть обслуговуватись на базовому ПАТ партнерства, 
яке знаходиться на більшій відстані за розрахункову. 

Виокремлення партнерств підприємств автомобільного тра-
нспорту за критерієм мінімальної відстані від базових підпри-
ємств в дослідженні пропонується реалізовувати з використан-
ням методів кластерного аналізу [ 1,  2,  3,  4,  5,  6], який найбільш 
повно відображає риси багатовимірного аналізу в класифікації 
[ 7]. На початковому етапі формування партнерств обирається 
міра відстаней між ПАТ. Найбільш поширеними мірами відста-
ней є наступні: 

1) евклідова відстань, яка є геометричною відстанню в бага-
товимірному просторі. Найкраще об’єднує підприємства в куле-
подібні групи. Обчислюється за вихідними, а не за стандартизо-
ваними даними: 

 

     5,02, iii yxyxEd  , (1) 
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2) квадрат евклідової відстані застосовується, щоб надати 
більшу вагу більш віддаленим один від одного ПАТ: 

 
   2, iii yxyxSEd  , (2) 

 
3) відстань міських кварталів (Манхетенська відстань). У 

більшості випадків, використання цієї міри відстані призводить 
до таких же результатів, як і застосування Евклідової відстані. 
Однак, для цієї міри вплив окремих великих відмінностей змен-
шується через те, що вони не підносяться до квадрату: 

 
  iii yxyxMd , , (3) 

 
4) відстань Чебишева. Ця відстань може бути корисною, ко-

ли потрібно визначити два ПАТ як “різні”, якщо вони різняться 
за якоюсь однією координатою. 

 
ii yxCdm  max , (4) 

 
5) ступенева відстань представляє тільки математичний ін-

терес як універсальна метрика. Іноді необхідно збільшити або 
зменшити вагу розмірності, для якої відповідні ПАТ сильно різ-
няться. Це може бути досягнуто за допомогою ступеневої відс-
тані: 

 

  rp
iii yxSd

/1
 , (5) 

 
де rp, – параметри, які визначаються користувачем. Якщо во-
ни рівні двом, то ця відстань збігається з Евклідовою відстанню. 

6) відсоток незгоди – використовується в тих випадках, ко-
ли дані є категоріальними [ 8]: 

 
    iyxyxPd ii /,  . (6) 
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Вибір міри відстані між ПАТ впливає, головним чином, на 
вигляд партнерств у просторі ознак. Розглядати групування ПАТ 
можна по-різному, проте, найбільш точні результати дає викори-
стання декількох мір відстаней з подальшим їх аналізом та вибо-
ром оптимальної міри відстані [ 9]. Наступним кроком реалізації 
кластерного аналізу є вибір методу кластеризації для об’єднання 
ПАТ в партнерства, для цього використовуються наступні методи: 

1) метод одиничного зв’язку. Відстань між двома партнерс-
твами визначається відстанню між двома найбільш близькими 
ПАТ в різних партнерствах; 

2) метод найбільш віддаленого сусіда (повний зв’язок). Від-
стані між партнерствами визначаються найбільшою відстанню 
між будь-якими двома ПАТ в різних партнерствах; 

3) невиважене попарне середнє. Відстань між двома різни-
ми партнерствами обчислюється як середня відстань між усіма 
парами ПАТ в них; 

4) виважене попарне середнє. Метод ідентичний поперед-
ньому, за винятком того, що при обчисленнях розмір відповід-
них партнерств використовується в якості вагового коефіцієнта. 
Даний метод застосовується, якщо є припущення про нерівну 
кількість ПАТ в партнерстві; 

5) невиважений центроїдний метод. У цьому методі відс-
тань між двома партнерствами визначається як відстань між їх 
центрами тяжіння; 

6) виважений центроїдний метод (медіана). Цей метод іден-
тичний попередньому, за винятком того, що при обчисленнях 
використовуються вагові оцінки для обліку різниці між розміра-
ми партнерств, тобто кількістю ПАТ в них; 

7) метод Варда. Цей метод відрізняється від усіх інших ме-
тодів, оскільки для оцінки відстаней між партнерствами він ви-
користовує методи дисперсійного аналізу. Метод мінімізує суму 
квадратів для будь-яких двох гіпотетичних партнерств, які мо-
жуть бути сформовані на кожному кроці. Метод прагне створю-
вати партнерства малого розміру [ 9]. 

На основі практичного застосування різних методів, визна-
чено, що методи, засновані на відстані найближчого сусіда, доб-
ре працюють в разі групувань, які мають складну, зокрема, лан-
цюгову структуру. Метод повного зв’язку застосовується, коли 
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групи утворюють в просторі ознаки кулястих хмар. Проміжне 
місце займають методи, які використовують відстані центрів тя-
жіння і середнього зв’язку, які найкраще працюють в разі групу-
вань еліпсоїдної форми. Для вибору оптимальних розмірів та 
складу партнерств ПАТ в розвитку систем ТО та Р АТЗ необхід-
но також проаналізувати використання методів кластерного ана-
лізу з різними мірами відстаней та використанням в якості кри-
терію об’єднання матриці відстаней між підприємствами. Для 
даного дослідження використано метод повного зв’язку та Евк-
лідову міру відстані, методи кластерного аналізу реалізовані в 
середовищі програмного продукту Statistica. 

Метод повного зв’язку в кластерному аналізі реалізується з 
використанням формули, запропонованої А. Н. Колмогоровим 
[ 10]: 
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де ji,  – група з двох партнерств; 

kj,  – партнерство, з яким шукається схожість групи; 

in  – кількість ПАТ у i–тому партнерстві; 

jn  – кількість ПАТ у j–тому партнерстві. 
Формалізацію процесу об’єднання ПАТ в партнерства мож-

на представити у вигляді: 
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де nN  – n-ний крок об’єднання ПАТ; 

np  – n-не ПАТ. 
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Групування підприємств в партнерства необхідно здійсню-
вати навколо базових підприємств. Цим визначається необхід-
ність здійснення оцінки потенційних партнерств за спроможніс-
тю виробничих потужностей базових підприємств та попитом на 
послуги із ТО та Р. 

Для визначення необхідної кількості постів для обслугову-
вання АТЗ партнерів, спочатку розраховується кількість АТЗ 
(трудомісткість робіт із ТО та Р АТЗ) для завантаження одного 
поста у відповідності з нормативними величинами [ 11]. Сумарна 
річна трудомісткість робіт із ТО та Р, яка може бути виконана на 
посту складає: 

 
змзмрр NТДT  , (9) 

де рД  – кількість робочих днів в календарному році; 

змT  – тривалість робочої зміни; 

змN  – кількість робочих змін. 
За часів планової економіки функціонували великі комплек-

сні підприємства, які окрім надання послуг із перевезень, також 
обслуговували та ремонтували транспортні засоби та, як прави-
ло, зберігали їх на території підприємства. За таких умов були 
організовані процеси із щоденного обслуговування транспорт-
них засобів. В сучасних умовах організація процесу щоденного 
обслуговування (ЩО) на базових підприємствах, коли АТЗ збе-
рігаються поза територією базового підприємства є недоцільним 
через необхідність щоденної доставки АТЗ до ВТБ та очікування 
огляду. В даних умовах, зростає вірогідність того, що процес 
щоденного огляду прийматиме формальний характер та поляга-
тиме лише в тому, щоб поставити позначку в журналі обліку те-
хнічного обслуговування та ремонту транспортного засобу. Че-
рез це, в даній роботі пропонується використовувати виробничі 
потужності базових підприємств для надання послуг із технічно-
го обслуговування (ТО) ТО-1, ТО-2 та поточний ремонт (ПР) пі-
дприємствам партнерам, а роботи із щоденного обслуговування 
(включаючи передрейсові огляди транспортних засобів та водіїв) 
та відповідальність за їх виконання залишити за відповідальною 
особою підприємств-перевізників. Проте, в індивідуальному по-
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рядку, при формуванні партнерств потрібно розглядати можли-
вість зберігання транспортних засобів підприємств-партнерів на 
території базових підприємств та за цих умов – можливість на-
дання їм послуг із щоденного обслуговування. У пропонованому 
варіанті загальна річна трудомісткість технічного обслуговуван-
ня та ремонту одного транспортного засобу на виробничих по-
тужностях базового підприємства розраховується за формулою: 

 
пртотозаг ТТТТ   21 , (10) 

де пртото ТТТ ,, 21   – трудомісткість, відповідно, ТО-1, ТО-2, 
ПР. 

Річна трудомісткість ТО-1 одного АТЗ складає: 
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де сдL  – середньодобовий пробіг одного АТЗ; 

1тоL – нормативна періодичність ТО-1; 

1тоТ – нормативна трудомісткість ТО-1. 
Річна трудомісткість ТО-2 одного АТЗ складає: 
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де 2тоL  – нормативна періодичність ТО-2; 

2тоТ  – нормативна трудомісткість ТО-2; 
Річна трудомісткість ПР одного АТЗ визначається трудоміс-

ткістю робіт із ПР на кожну тисячу кілометрів пробігу і складає: 
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де 1000прТ  – нормативна трудомісткість ПР одного АТЗ на ко-
жну тисячу кілометрів пробігу. 
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Підставивши формули 11–13, формула 10 прийме вигляд: 
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Виходячи з вищенаведеного, нескладно визначити кількість 
комплексно обслуговуваних АТЗ одним постом: 

заг

р
катз Т

Т
N  . (15) 

Відповідно до попередньої формули, визначається необхід-
на кількість постів для обслуговування АТЗ партнерів pnN  з ві-
дношення: 

кзаг

ap
pn N

N
N  , (16) 

де apN  – кількість АТЗ партнерів. 
Трудомісткість робіт із ТО та Р визначається для автобусів 

малого, середнього та великого класів. Виходячи з трудомісткос-
ті робіт із ТО та Р АТЗ, розраховується кількість обслуговуваних 
автомобільних транспортних засобів одним постом. 

В останні роки для оцінки систем в економіці, медицині, 
освіті та інших функціональних областях стали розроблятися і 
застосовуватися інтегральні показники, які задаються лінійними 
математичними моделями [ 12]. Широкий клас лінійних матема-
тичних моделей можна задати алгебраїчною сумою добутку оці-
ночних показників на їх вагові коефіцієнти [ 13]. 

Водночас, при формуванні партнерств підприємств недо-
статньо визначати лише спроможність базових підприємств, 
потрібно також визначати відповідність базових підприємств 
умовам партнерства та запитам партнерів, Кількісна оцінка 
ПАТ, які надають послуги із ТО та Р АТЗ, має відображати реа-
льний стан функціонуючого ПАТ та створювати передумови 
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для прийняття ефективних управлінських рішень щодо можли-
вості здійснення на його ВТБ робіт із ТО та Р АТЗ підприємств 
партнерів. Отже, виникає задача: визначити інтегральний пока-
зник оцінки ПАТ, який здатний об’єднати багато різних за зміс-
том та одиницями виміру показників. Якість інтегрального по-
казника можна вважати високою, при умові, якщо множина 
окремих показників характеризує різноманітні сторони діяль-
ності підприємства (виробничо-технічну, фінансово-еконо-
мічну, клієнтську та виробничо-технічного персоналу). При 
формуванні інтегрального показника необхідно орієнтуватися 
на те, щоб він забезпечував порівнянність окремих показників, 
простоту методики розрахунку, яка ґрунтується на даних, що є 
загальнодоступними, а також можливість її широкого викорис-
тання. З метою отримання більш точної комплексної оцінки, 
може бути врахована порівняльна значимість показників. Інтег-
ральний показник оцінки базових підприємств розраховується 
методом "зважених сум". Коефіцієнти значимості, як правило, 
визначаються експертним шляхом [ 14]. 

Після визначення спроможності базових підприємств щодо 
надання послуг із технічного обслуговування та ремонту АТЗ, 
розраховується інтегральний показник відповідності базових пі-
дприємств умовам партнерства та запитам споживачів, який ви-
значає тактичні аспекти формування партнерств. Даний показ-
ник дозволяє системно проаналізувати базові підприємства. 
Причому, перелік та вагові коефіцієнти окремих оціночних пока-
зників не є фіксованими та постійними і можуть змінюватись в 
залежності від ситуації на ринку та різних зовнішніх і внутріш-
ніх чинників. Для формування комплексних та окремих показни-
ків у складі інтегрального показника було здійснено аналіз, сис-
тематизацію, визначення вагових коефіцієнтів та вибір показни-
ків. 

Виходячи з того, що всі оціночні показники, у відповідності 
до методології збалансованої системи показників, поділені на 
чотири групи, важливим є врахування не тільки ступеню впливу 
окремих показників, а і ступеню впливу груп показників на інте-
гральний показник. З врахуванням цього, економіко-
математична модель оцінювання ПАТ прийме вигляд: 
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гфгфгкгкгпгпгвпгвп WСWСWСWСInt  , (17) 

де гвпC  – комплексний показник групи показників "внутрішні 
бізнес-процеси"; 

гвпW  – ваговий коефіцієнт групи показників внутрішніх біз-
нес-процесів; 

гпC  – комплексний показник групи показників "персонал"; 

гпW  – ваговий коефіцієнт групи показників виробничо-
технічного персоналу; 

гкC  – комплексний показник групи показників "клієнти"; 

гкW  – ваговий коефіцієнт групи показників "клієнти"; 

гфC  – комплексний показник групи фінансових показників; 

гфW  – ваговий коефіцієнт групи фінансових показників. 
Досліджувані вище показники та їх групи мають різний 

ступінь впливу на загальну оцінку ПАТ, тому постає необхід-
ність визначення ступеню впливу на інтегральний показник 
оцінки базових підприємств. Для вирішення поставленої задачі 
в даному дослідженні пропонується використовувати метод 
аналізу ієрархій (МАІ), який полягає в попарному порівнянні 
показників між собою по відношенню до їх впливу на загальну 
для них характеристику [ 15]. 

Основним елементом для представлення рівня взаємовп-
ливу показників МАІ є матриця парних порівнянь. Кінцева мета 
порівняння показників – з’ясувати їх рівень впливу на загальну 
оцінку, який виражається у вигляді кількісної індивідуальної 
оцінки. Спочатку попарно порівнюються групи показників, а 
потім окремі показники між собою в межах кожної з груп. Пе-
реглянувши всі поєднання можливих пар показників, і встано-
вивши між ними оцінки взаємного впливу, будується матриця 
попарних порівнянь. Оскільки, для оцінки використовуються 
коефіцієнти, то не потрібно здійснювати їх нормування, тобто 
приведення до безрозмірного вигляду, немає. 

Інтегральний показник відповідності базових підприємств 
умовам партнерства та запитам споживачів дозволяє отримати 
системну оцінку підприємств та визначити тактичні аспекти 
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формування та розвитку партнерств. При наявності вільних по-
тужностей ВТБ чи можливості їх облаштування на вільних 
площах ПАТ (коефіцієнт відповідності більше одиниці), здійс-
нюється подальша оцінка базових підприємств шляхом розра-
хунку інтегрального показника відповідності базових підпри-
ємств умовам партнерства та запитам споживачів. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Хандій О. О, к.е.н., доцент, 
Хандій В. В., магістрант, 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 

Великий вплив на сталий розвиток країни та її регіонів має 
дотримання важливого принципу формування громадянського 
суспільства – соціальної справедливості. Соціальна справедли-
вість є загальновизнаною цінністю, що закріплена в документах 
світової спільноти, зокрема в Міжнародних пактах ООН [1]. Со-
ціальна справедливість відображає оцінку реально існуючої сис-
теми розподілу й формування доходів.  

Соціальна справедливість визначається системою оцінок й 
цінностей людей, моральними стандартами, тобто соціально-
етичними вимогами до реально існуючих економічних відносин. 
За даними Інституту соціології НАН України, 86% українців 
вважають нерівність суттєвою. Для більшості опитаних вихід із 
ситуації є можливим за умови посилення державного впливу на 
економіку та перерозподіл соціальних благ; 60% вважає, що уряд 
зобов’язаний наскільки можливо вирівнювати доходи людей, а 
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70% виступає за те, щоб уряд контролював зарплати, ціни та до-
ходи [2]. 

За Д. Ролзом кожна особа повинна мати рівні права у широ-
кій схемі прав і свобод для всіх громадян країни і в цьому поля-
гатиме соціальна справедливість. Дійсно соціально орієнтована 
держава повинна забезпечити реалізацію п’яти видів основних 
благ: 

1) базові свободи (свобода совісті, свобода думки тощо); 
2) свобода пересування і вибору заняття на тлі широкого 

вибору можливостей (ці можливості мають передбачати заняття 
з різними кінцевими цілями і давати змогу коригувати або змі-
нювати їх); 

3) влада, повноваження і відповідальність, що набуваються 
залежно від посади і місця роботи (ці категорії визначають сту-
пінь самостійності та соціальні можливості людей); 

4) прибуток і багатство у широкому розумінні як універса-
льні засоби, які мають обмінювальну вартість і необхідні для то-
го, щоб прямо чи опосередковано досягти широкого спектра ці-
лей; 

5) соціальні основи самоповаги індивідів, що дають змогу 
громадянам відчувати власну значущість як особистостей, роз-
вивати і реалізувати свої моральні якості та досягти власної мети 
з повагою до себе [3]. 

Реалізація принципу соціальної справедливості в суспільст-
ві означає, що при цьому здійснюється справедливий: 1) розпо-
діл діяльності; 2) розподіл доходів; 3) розподіл праці; 4) розподіл 
соціальних благ (прав, можливостей, влади); 5) розподіл винаго-
род, визнань; 6) розподіл рівня та якості життя; 7) розподіл інфо-
рмації та культурних цінностей [4].  

Існує чотири концептуальні погляди на соціальну справед-
ливість:  

 усі члени суспільства отримують рівні блага;  
 максимізується корисність найменш забезпечених членів 

суспільства;  
 максимізується загальна корисність всіх членів суспільс-

тва;  
 соціальна справедливість встановлюється ринком і його 

регуляторами. 
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Сьогодні Україна має порівняно невисокий рівень перероз-
поділу доходу через бюджет (понад 30%), проте, на жаль, така 
ситуація не свідчить про ефективність економіки. За результата-
ми опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Ра-
зумкова, у тому, що закон однаковий для всіх і всі рівні перед 
законом, переконані лише 3% опитаних українців. Гроші керу-
ють законом, і він на боці тих, у кого вони є – так вважає 82% 
респондентів. На думку українських громадян, сила влади пере-
важає силу закону. За аспектами, які можуть бути індикаторами 
справедливості у суспільстві, Україна посідає найгірші позиції. 
Значну загрозу стабільному та сталому розвитку створює коруп-
ція [2]. У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік 
Україна посіла 131 місце зі 176 країн, втративши одну позицію в 
порівнянні з попереднім рейтингом, набравши 29 балів зі 100 
можливих. Найбільшими викликами дослідження визнало слаб-
кість інституцій, покликаних забезпечувати верховенство права, 
надмірну зарегульованість економіки та зосередження влади в 
руках олігархічних кланів [5]. 

Соціальна конкурентоспроможність країни свідчить про на-
явність конкурентних переваг у світовому співтоваристві за по-
казниками соціальної справедливості, рівня задоволеності жит-
тям населення, рівня безпеки, рівня стійкості щодо глобальних 
проблем та можливості потенційного розвитку для забезпечення 
конкурентних соціальних переваг у політичній, економічній та 
соціальній сферах. Досить вагоме значення мають культура, 
якість освіти і розвиток науки, система цінностей і національна 
згуртованість, а також інфраструктура, спрямована на розвиток 
інтелектуального капіталу. 

Висока соціальна конкурентоспроможність передбачає ви-
сокий міжнародний рейтинг за показниками добробуту, розвитку 
ринків, інфраструктури, системи освіти, охорони здоров’я, сус-
пільних інститутів, які визначають комфортні умови життя в кра-
їні, ступінь соціальної безпеки, соціальної справедливості, умови 
розвитку бізнесу, самореалізації особистості, привабливість для 
інвестицій, перспективи успішного розвитку в майбутньому. 

Стан конкурентних соціальних переваг України можна оці-
нити за міжнародними критеріями. За рейтингом глобальної 
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 
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2016-2017 рр. Україна посіла 85 місце між Намібією і Грецією, 
серед 138 країн світу, втративши за рік 6 позицій, а за два роки – 
9 позицій.  

Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з 
більш ніж 100 змінних, що згруповані у 12 контрольних показ-
ників ("Інституції", "Інфраструктура", "Макроекономічне сере-
довище", "Охорона здоров’я та початкова освіта", "Вища освіта і 
професійна підготовка", "Ефективність ринку товарів", "Ефекти-
вність ринку праці", "Розвиток фінансового ринку", "Технологі-
чна готовність", "Розмір ринку", "Відповідність бізнесу сучасним 
вимогам" та "Інноваційний потенціал") за 3 основними групами 
субіндексів: "Основні вимоги", "Підсилювачі продуктивності" та 
"Інновації та фактори вдосконалення" [6]. За такими соціальни-
ми показниками як охорона здоров’я та початкова освіта Україна 
на 54 місці, втративши в 2016-2017 рр. 9 позицій порівняно з по-
переднім періодом. За показниками "вища освіта та професійна 
підготовка" Україна на 33 місці, покращивши свій рейтинг на 
1 позицію. Найбільше втрачено пунктів за показником "Ефекти-
вність ринку праці" – мінус 17.  

За Індексом економічної свободи-2017 Україна посіла 
166 місце (рік тому – 162) з-поміж 180 країн світу і була визнана 
країною з невільною, депресивною економікою, хоча порівняно з 
минулим роком збільшила свій показник на 1,3 бали зі 100 мож-
ливих. Україну випереджають Ліберія, Чад, Афганістан, Судан 
та Ангола, слідом за нею йдуть Суринам, Болівія, Гвінея і Турк-
меністан [7]. У рейтингу 2017 року країн з найбільш інновацій-
ною економікою Україна посіла 42-ге місце в рейтингу з 50 по-
зицій, опустившись на одну позицію порівняно з попереднім ро-
ком [8].  

Згідно з індексом людського капіталу, Україна належить до 
країн з високим людським розвитком і обіймає 24 місце серед 
130 країн, випереджаючи половину країн ЄС. Такого показника 
вдається досягати за рахунок високого рівня освіти населення. 
Розрахунки індексу спираються на дані Міжнародної організації 
праці, ЮНЕСКО, світової організації охорони здоров’я, крім то-
го використовуються дані оглядів (World Economic Forum’s Ex-
ecutive Opinion Survey) та експертні оцінки. У цілому індекс 
включає 46 індикаторів, які охоплюють два виміри – освіта та 
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зайнятість. Дані про доступ до освіти, якість освіти, рівень освіти 
розглядаються у розрізі початкової, середньої та вищої освіти, 
крім того включаються також дані про неперервну освіту на ро-
бочому місці. Напрямок оцінки зайнятості включає дані про еко-
номічну активність, використання набутих навичок, вразливість 
дітей та молоді до експлуатації, а для старших груп також трива-
лість здорового життя [9]. 

За індексом людського розвитку в 2016 р. серед 188 країн 
Україна на 84 місці з-поміж країн з високим рівнем цього показ-
ника. Проте за словами Ніла Вокера, Координатора системи 
ООН та Постійного представника ПРООН в Україні, "За серед-
німи показниками криється нерівність. Якщо проаналізувати, що 
насправді стоїть за цими цифрами, стає зрозуміло, що чимало 
людей залишаються на узбіччі сучасних досягнень, як засвідчу-
ють показники індексу людського розвитку" [10]. Показник роз-
раховується на базі Індексу очікуваної тривалості життя: здо-
ров’я та довголіття, вимірювані показником середньої очікуваної 
тривалості життя при народженні; Індексу освіти: доступ до 
освіти, вимірюваний середньою очікуваною тривалістю навчан-
ня дітей шкільного віку та середньою тривалістю навчання доро-
слого населення та Індексу валового національного доходу: гід-
ний рівень життя, вимірюваний величиною валового національ-
ного доходу (ВНД) на душу населення в доларах США за пари-
тетом купівельної спроможності (ПКС) [10]. В Україні два голо-
вні фактори врівноважують один одного: низька тривалість жит-
тя та високий рівень освіти. Кожного разу дані для розрахунків 
оновлюються та корегуються орієнтири. 

Україна посіла 69-те місце зі 144 країн в загальносвітовому 
рейтингу гендерної нерівності, який опублікував Всесвітній еко-
номічний форум в Женеві [11]. Індекс відбиває вразливість жі-
нок у трьох сферах – репродуктивне здоров’я, присутність у пар-
ламенті та економічна діяльність. "Індекс гендерного розриву" 
для України становить 0,7 – це означає, що гендерну нерівність 
подолано на 70%. Для порівняння середньосвітовий показник 
становить 0,68. Тобто гендерна нерівність в Україні присутня, 
але відповідає середньосвітовому рівню. 

Відповідно до досліджень [12] близько 70% населення від-
носить себе до категорії бідних, а 38,1% населення не має мож-
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ливості забезпечити свої базові потреби в повній мірі та потреби 
у харчуванні, 68,6% хоча б за одним критерієм належать до кате-
горії бідних. Порівнюючи фактичний та офіційний прожитковий 
мінімум кількість бідних в Україні становить 58,3%, що свідчить 
про перетинання критичної межі у 50% [13]. Лише 30% населен-
ня України отримує доходи, які забезпечують мінімальні станда-
рти життя. Згідно з дослідженнями фінансових аналітиків амери-
канського ділового видання Bloomberg у рейтингу найбідніших 
країн [14] за Bloomberg’s Misery Index Україна знаходиться на 
сьомому місці.  

Таким чином, соціальна конкурентоспроможність України є 
високою за показниками, які розраховуються з урахуванням 
людського потенціалу, рівня освіти і є низькою за соціально-
економічними показниками, які враховують соціальну справед-
ливість, соціальний капітал, стабільність ринку праці, рівень 
охорони здоров’я, рівень доходу та задоволеність життям насе-
лення. Вкрай важливою на сьогодні є розробка збалансованої 
соціально-економічної політики на макро- та регіональному рів-
нях, яка має стати основою зростання соціальної конкурентосп-
роможності України і дозволить зайняти гідне місце серед світо-
вої спільноти, будучи підтвердженням комфортного проживання 
українців та сталого розвитку. Вирішення завдання підвищення 
соціальної конкурентоспроможності пов’язано також з активіза-
цією процесу децентралізації влади в Україні, метою якого є со-
ціально-економічний розвиток територій, зростання якості на-
дання публічних послуг в регіонах та самоорганізації населення. 

Загострення міжнародної конкуренції спонукає до кардина-
льної зміни в ставленні до чинників економічного зростання. 
Маючи за приклад "нову економіку" в розвинених країнах, яка 
ґрунтується на знаннях та інноваціях, для ефективного довго-
строкового розвитку Україні, варто запровадити заходи з підви-
щення рівня людського капіталу.  

З досвіду розвинених держав, сучасна концепція управління 
розвитком людського капіталу повинна будуватись на: 

 стратегічному підході до управління людськими ресур-
сами;  

 наданні перспектив кар’єрного зростання; 
 інвестуванні в підвищення інтелектуальних та професій-

них здібностей;  
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 поліпшенні умов праці та забезпеченні сприятливого 
психологічного мікроклімату в колективі;  

 визнанні інноваційної якості людського капіталу. 
Україна поступається за рівнем розвитку людського капіта-

лу розвиненим країнам, що проявляється у низькій якості життя, 
недостатньому фінансуванні людського розвитку за рахунок усіх 
джерел (держави, домогосподарств та підприємств), втраті пози-
цій у розвитку людського потенціалу країни. Це призводить до 
негативних соціально-економічних наслідків.  

Переважними напрямами соціальної політики, щодо підви-
щення рівня людського потенціалу, повинні стати всеохоплюючі 
аспекти покращення умов життя населення, що неможливі без 
проведення заходів, що спрямовані на: 

 підвищення рівня життя населення та профілактику бід-
ності; 

 забезпечення зайнятості населення, підвищення якості і 
конкурентоспроможності робочої сили; 

 додержання конституційних прав громадян на працю, со-
ціальний захист населення, освіту, охорону здоров’я, культуру, 
житло; 

 переорієнтування соціальної політики на родину, забез-
печення прав і соціальних гарантій, що надаються жінкам, осо-
бам літнього віку, дітям, молоді, інвалідам; 

 вплив на демографічну ситуацію у напрямку зниження 
смертності населення, особливо дитячої та стимулювання наро-
джуваності; 

 поліпшення та реструктуризацію соціальної інфраструк-
тури. 

Заходи з управління людським капіталом в Україні мають 
зайняти першочергове місце у програмах сталого розвитку окре-
мих регіонів та держави в цілому.  
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Сталий розвиток паливно-енергетичного комплексу України 
тісно пов’язаний з використанням альтернативних видів палива, 
які є найбільш доцільними і економічно ефективними для енер-
гетики країни в сучасних сировинних умовах і в розрахунку на 
найближчу перспективу. У сучасний період перманентно про-
гнозується підвищення ролі вугілля в енергетиці України, що 
обумовлено його великими запасами, недоліком родовищ нафти 
і газу та їх високою собівартістю. У той же час екологічні про-
блеми, що виникають при використанні вугільного палива в 
складі чисто вугільних компонентів, вимагають розробки і впро-
вадження нових ефективних з економічної та екологічної точок 
зору вугільних технологій, які дозволяють поєднати екологічну 
технологічність з максимально високою повнотою використання 
палива, що добувається. 

Найбільш перспективним напрямком розвитку вугільних 
технологій в Україні, є використання водовугільного палива 
(ВВП) в якості альтернативного виду палива для потреб теплое-
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нергетичного комплексу України. Низька ефективність поперед-
ніх впроваджених заходів практичної спрямованості пояснюєть-
ся не тільки їх недостатньою організаційно-управлінською ком-
понентою, а й необхідністю більш поглиблених досліджень ВВП 
як теоретичного так і емпіричного характеру [1]. 

Розширення сфери використання ВВП як ефективної вугі-
льної технології викликає необхідність удосконалення техноло-
гій його приготування для зменшення енерговитрат в розрахунку 
одиницю продукту і транспортування для зменшення витрат на 
перекачування по трубопроводу і спрощення насосного облад-
нання. 

Найбільш істотний вплив на процеси транспортування ВВП 
трубопровідним транспортом надає концентрація вугільних час-
тинок, їх гранулометричний розподіл і фізико-хімічні властивос-
ті, які залежать від марки вихідного вугілля.  

У зв’язку з цим актуальною є задача регулювання реологіч-
них властивостей висококонцентрованих дисперсних водовугі-
льних систем і отримання ВВП з необхідними технологічними 
властивостями при досягненні необхідного ступеня бімодально-
сті гранулометричного складу вихідного вугілля за рахунок ке-
рування його помелом. Виконання цієї умови дозволить знизити 
величину гідравлічного опору і загальні енергетичні витрати на 
транспортування ВВП промисловими гідротранспортними сис-
темами (ПГТС), що в свою чергу зумовить можливість підви-
щення концентрації вугільної компоненти при еквівалентних 
транспортних витратах і, як наслідок, до підвищення теплотвор-
ної здатності палива. 

Дослідження і уточнення закономірностей течії водовугіль-
ного палива в ГТС для різних варіантів гранулометричних скла-
дів і композицій ВВП дозволить зменшити до необхідного рівня 
величину енергетичних витрат на транспортування ще на стадії 
приготування ВВП, що призведе до підвищення ефективності 
роботи гідротранспортної системи.  

Найбільший вплив на параметри транспортування ВВП 
промисловим гідротранспортом надають властивості вихідного 
вугілля, концентрація і гранулометричний склад суспензії і шви-
дкість транспортування, від яких безпосередньо залежать реоло-
гічні характеристики і, як наслідок, енерговитрати на транспор-
тування. 



195 

У свою чергу завдання підвищення ефективності роботи па-
ливно-енергетичного комплексу зводиться до наступного:  

 необхідно створити ВВП максимально можливої концен-
трації твердого компонента, що підвищить його енергетичний 
потенціал як палива; 

 необхідно створити такий склад ВВП, гідротранспорту-
вання якого вимагатиме мінімальних витрат енергії та при цьому 
забезпечити задану концентрацію твердого компонента і необ-
хідну швидкість транспортування. 

Численністю теоретичних і експериментальних досліджень 
показано вичерпання результативності та ефективності тради-
ційних підходів до вирішення проблеми зниження енерговитрат 
на транспортування даної композиції ВВП при одночасному за-
безпеченні заданого рівня її енергоефективності, і подальше рі-
шення задачі підвищення енергоефективності може бути здійс-
нено шляхом створення оптимального складу ВВП з точки зору 
реологічних характеристик і його енергетичних показників [2, 16]. 

Одним із способів зниження гідравлічного опору при русі 
ВВП трубопровідним транспортом є оптимізація бімодального 
гранулометричного складу, яка заснована на раціональному спів-
відношенні часток дрібної МХ  і великої КХ  фракцій ВВП істо-
тно різної крупності, а також проміжної фракції ПХ  [3, 6, 8]. 

Створення гранулометричного складу ВВП бімодальним з 
оптимальними характеристиками, що характеризують бімодаль-
ність ПМ ХХ=Г /1  і ПК ХХ=Г /2  сприяє зниженню в’язкості 
суспензії за рахунок підвищення ролі дрібної фракції твердого 
компонента ВВП, як змащування для крупного компонента і, як 
наслідок, сприяє зниженню розрахункової величини гідравлічно-
го опору при транспортуванні вугільної суспензії [4, 7, 8]. 

Метою даної роботи є експериментальне визначення реоло-
гічних характеристик, гідравлічних параметрів транспортування 
водовугільного палива та отримання апроксимаційних закономі-
рностей зміни енергетичних витрат на транспортування в залеж-
ності від властивостей робочої рідини і режимів її транспорту-
вання, що створює передумови для оптимізації гранулометрич-
ного і мінералогічного складів і режимів транспортування по за-
значеним витратам. 
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Гідравлічний транспорт різних насипних матеріалів являє со-
бою сукупність багатьох факторів, взаємозв’язок яких обумовле-
ний фізичною суттю процесу руху потоку. Наявні теоретичні за-
лежності описують цей процес в загальному вигляді, а визначення 
області їх використання і адаптація до можливостей практичної 
реалізації є однією з основних задач досить масштабних експери-
ментальних досліджень. В даному дослідженні використовувалися 
методи математичного планування експерименту при виборі най-
більш істотних факторів впливу, що дозволило звести обсяг і тим-
часову протяжність, а значить і економічні витрати на проведення 
даних досліджень до мінімуму. 

Із багатьох параметрів, що впливають на процес гідравліч-
ного транспортування, найбільш значними є: концентрація тве-
рдого компонента С , його зольність dA , і параметри, що хара-
ктеризують ступінь бімодальності гранулометричного складу 
твердої фази в потоці суміші і, як наслідок, його в’язкість, Г1 і 
Г2 (або їх відношення Г1/Г2) від величини яких залежать рео-
логічні і енергетичні характеристики потоку, а також витратна 
швидкість потоку V . 

В процесі виконання експериментів по визначенню залеж-
ності в’язкості від концентрації і розміру твердих часток необ-
хідно враховувати, що в’язкість є непрямим параметром і може 
бути отримана тільки дослідним шляхом при виміряних значен-
нях напруги і градієнта швидкості зсуву. В сукупності такі пара-
метри, як напруга зсуву, градієнт швидкості зсуву і ефективна 
в’язкість суміші є реологічними характеристиками і, отже, ви-
значення їх є першочерговим завданням експериментальних дос-
ліджень. Від реологічних характеристик потоку залежать енерге-
тичні характеристики процесу гідравлічного транспортування у 
вигляді втрат напору, які можуть бути виміряні безпосередньо в 
процесі експериментів. Однак з огляду на різноманіття реологіч-
них моделей, які використовують [5, 14] для опису властивостей 
ВВП як рідини, можливу залежність його реологічної поведінки 
від режимів течії, як фізичних факторів впливу для матриці екс-
перименту були обрані концентрації вугільних часток, показники 
гранулометричного складу суміші, а також зольність вихідного 
вугілля і швидкість транспортування ВВП. 
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В ході лабораторних експериментальних досліджень були 
визначені реологічні властивості і вид реологічної моделі вихід-
них варіантів ВВП, а також визначення питомих енерговитрат на 
транспортування заданої композиції водовугільного палива при 
зміні наведених вище факторів. 

Отримані таким чином втрати необхідно порівняти зі зна-
ченнями, розрахованими по теоретичним залежностям. По від-
повідності експериментальних і теоретичних результатів можна 
зробити висновок про ступінь адекватності математичної моделі 
реальним умовам гідравлічного транспортування. 

Лабораторні дослідження параметрів гідротранспортування 
водовугільного палива проводилися на експериментальній уста-
новці, гідравлічна схема якої представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Гідравлічна схема експериментальної установки 

для дослідження реологічних і гідродинамічних характеристик ВВП: 
1 – ємність для ВВП; 2 – мірний бак; 3 – кільцевий трубопровід;  

4 – манометри; 5 – електропривод; 6 – одногвинтовий насос; 7 – пере-
пуск; 8 – зливний патрубок з двухходовим краном; 9 – прозора ділянка 
трубопроводу; 10 – термометр; 11 – коліно на 90°; 12 – коліно на 180°; 

13 – кран триходовий (трьохканальний); 14 – вхідна ділянка;  
15 – вимірювальна ділянка; 16 – стабілізуюча ділянка 
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Експерименти на гідравлічному стенді полягали в прокачу-
ванні підготовленого водовугільного палива з різними варіанта-
ми гранулометричного складу, концентрації твердої фази і золь-
ності вихідного вугілля при різних швидкостях транспортування 
по кільцевому трубопроводу внутрішнім діаметром Dу = 50 мм 
за допомогою одногвинтового насоса 1В-10. Регулювання про-
дуктивності насоса проводиться перепуском за допомогою три-
ходового крану 13 на вході в трубопровід. У конструкцію вбудо-
ваний мірний бак місткістю 35 л, який використовується для ви-
значення дійсної продуктивності насоса, витрати і середньої 
швидкості потоку паливної суміші. Довжина прямолінійної ви-
мірювальної ділянки 15 на трубопроводі становить 3800 мм із 
стабілізуючою вхідною ділянкою довжиною 20 калібрів 
(1000 мм). 

Водовугільне паливо за допомогою одногвинтового насоса 6, 
який приводиться в дію електродвигуном 5, з ємності 1 через вхі-
дну ділянку 14 надходить в трубопровід 3, який забезпечений пе-
репуском 7 для регулювання витрати і швидкості руху палива. З 
кільцевого трубопроводу 3 ВВП подається в мірний бак 2, паливо 
з якого надходить в ємність 1 при відкритті двухходового крана, 
розташованого в дні мірного бака 2, питомі величини гідравлічно-
го опору на ділянках трубопроводу, в тому числі на вимірюваль-
ній ділянці 15 вимірюються манометрами 4. 

Для приготування водовугільного палива використовувало-
ся вугілля марки "Г" шахти "Білоріченська". Відповідно до роз-
робленої технологічної схеми рядове вугілля завантажувалося в 
двокамерний кульовий млин грубого помелу. Отримання необ-
хідного для приготування ВВП бімодального гранулометричного 
складу здійснювалося методом сухого помелу в кульовому млині 
тонкого помелу з використанням сталевих куль діаметром 10, 20 
і 40 мм. Час помелу змінювалося в межах від 20 до 50 хв. 

Аналіз гранулометричного складу проводився шляхом від-
бору проб, просушування і просіювання сухого матеріалу через 
набір сит з діаметром отворів 20, 40, 80, 100, 200, 250, 300 і 500 
мкм. Визначення кількості матеріалу проводилося зважуванням 
окремих фракцій. Точність ситового аналізу на вібраційному 
аналізаторі становила 5%. 



199 

Подрібнене в лабораторному кульовому млині вихідне ря-
дове вугілля змішувалося з водою. Після змішування рідка сис-
тема витримувалася протягом 3-х годин, для активації вугільних 
частинок. У результаті виходила седиментаційно стійка водову-
гільна суспензія. Для проведення експериментальних досліджень 
процесів транспортування були виготовлені зразки ВВП шести 
бімодальних гранулометричних складів з об’ємною концентраці-
єю твердого компонента 60, 62,5 і 65%. 

Для визначення реологічних параметрів водовугільного па-
лива був обраний ротаційний віскозиметр "Полімер РПЕ 1-М". 
Цей тип віскозиметрів є найбільш раціональним для визначення 
параметрів реологічних моделей висококонцентрованих суспен-
зій, так як при використанні капілярних віскозиметрів трубки 
приладів засмічуються великими частками вугілля, що призво-
дить до великої похибки вимірювань [5, 17]. 

Таким чином, за допомогою ротаційного віскозиметра і з 
використанням наведених в роботі залежностей були визначені 
основні параметри, що характеризують реологічні властивості 
ВВП. 

В результаті застосування запропонованої методики встано-
влені значення параметрів реологічної моделі ВВП, виготовле-
ного з вугілля марки Г з різними варіантами бімодального грану-
лометричного складу, різною концентрацією і зольністю твердо-
го компонента при градієнті швидкості зсуву від 0,5 до 50 с-1. 

Величина початкового напруження зсуву ВВП ( 0τ ) визна-
чалася за експериментальними точками, згідно яких побудовано 
графік (рис. 2) перетином продовження прямолінійної ділянки 
реологічних характеристик з віссю 0=γ . 

Водовугільне паливо відноситься до класу неньютонівських 
в’язкопластичних рідин, які підпорядковані реологічному закону 
Шведова-Бінгама. При малих швидкостях напруги зсуву ( 0  ) 
ВВП характеризується властивостями квазітвердого тіла і харак-
тер його течії близький до процесів зсуву [9,15] і реологічна ха-
рактеристика для різних гранулометричних складів в тій чи ін-
шій мірі відрізняється від лінійної. Для забезпечення руху ВВП 
як в’язкопластичної рідини необхідно подолати початковий опір 
руху ( 0τ ) і зруйнувати його структуру, яка нагадує кристалічну 
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решітку, утворену частинками твердої фази. При цьому режим 
течії нестабільний внаслідок пульсації величин напружень в часі, 
що посилюється зниженням точності вимірів на віскозиметрі при 
значеннях швидкості зсуву поблизу 0-ої позначки. Останні об-
ставини обумовлюють при визначенні реологічних характерис-
тик гранскладу доцільність обмежуватися ділянками зі стабіль-
ною закономірністю зміни напруження від швидкості зсуву. 

Рис. 2. Залежність дотичних напружень від градієнта швидкості  
і гранулометричного складу при масовій концентрації ВВП 65%: 

1, 2, 3, 4 і 5 – при завантаженні кульового млина  
за варіантами I, II, III, IV, V 
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При дотичному напруженні зсуву ( τ ), яке спостерігається 
при градієнті швидкості зсуву 2˂ 18≤ сγ  в бік збільшення 
(рис. 2), відбувається стабілізація закономірності зміни швидкос-
ті і при значенні 19с=γ  для всіх гранулометричних складів ос-
таточно стабілізується характер течії ВВП. 

Це напруження називають динамічним граничним напру-
женням зсуву. Його використовують в більшості випадків для 
гідродинамічного розрахунку транспортування концентрованих 
водовугільних суспензій [10, 13]. 

Отримані при випробуваннях на віскозиметрі закономірнос-
ті підтверджують, що в подальших розрахунках раціонально ви-
користовувати параметр ефективної в’язкості η виходячи з вели-
чини τ  при градієнті швидкості зсуву 19с=γ , так як стійкий, 
характерний для транспортування із заданою швидкістю, режим 
течії ВВП і відповідна йому в’язкість формується при досягненні 
даного градієнта швидкості. Залежність дотичних напружень 
зсуву від градієнта швидкості набуває лінійний характер (для 
течії Шведова-Бінгама) в області градієнта 19≥ сγ  (рис. 2). 

На підставі отриманих результатів були визначені значення 
реологічних параметрів ВВП, ефективної в’язкості і граничного 
напруження зсуву для різних гранулометричних складів і трьох 
варіантів концентрацій твердого компонента (60, 62,5 і 65%) [8]. 

На гідравлічному стенді визначалися втрати напору по дов-
жині трубопроводу в залежності від значень факторів впливу: 
концентрація твердого компонента (С); параметр, що характери-
зує ступінь бімодальності твердої фази ВВП ( Ξ ); швидкість тра-
нспортування (V ); зольність вихідного вугілля ( dA ). Серії екс-
периментів проводилися відповідно до матриці планування [11, 
12] яка наведена в табл. 1. 

Для спрощення запису плану експерименту і обробки дос-
лідних даних натуральні значення факторів кодують за допомо-
гою перетворення 

 

i

ii
i x

xx
x




 0
~

 (1) 

де ix  – кодоване значення гоi   фактора; 
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Т а б л и ц я  1  

Матриця планування експерименту 

Фактори впливу 
 (незалежні  
параметри) 

С (%) Ξ  
V  

(м/с) 
dA (%) 

Питомі  
втрати тиску 

i , Па/м 
Нульовий рівень 
Інтервал варіювання 
Верхній рівень 
Нижній рівень 

62,5 
2,5 
65 
60 

2,45 
1,37 
3,82 
1,08 

0,3 
0,2 
0,5 
0,1 

21,0 
10,0 
31,0 
11,0 

 

№ експерименту Х1 Х2 Х3 Х4  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
0 

+1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
-1 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 
+1 
+1 
-1 
-1 
-1 
-1 
0 
0 
0 

+1 
-1 
0 
0 
0 
0 

+1 
+1 
-1 
-1 
+1 
+1 
-1 
-1 
+1 
+1 
-1 
-1 
+1 
+1 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 

+1 
-1 
0 
0 

+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

+1 
-1 

5959,92 
5061,59 
2644,76 
1612,07 
5862,99 
4979,28 
2601,75 
1585,86 
3849,52 
3448,76 
1423,92 
957,69 
3062,37 
2743,55 
1132,75 
761,86 
1931,35 
2575,64 
1538,51 
2816,55 
2549,9 
2958,1 
928,13 
2159,34 
1808,31 
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ix~  – натуральне значення гоi   фактора;
0ix  – основний рівень (натуральний) гоi   фактора; 

iΔx  – інтервал варіювання (натуральний) гоi   фактора. 
Рівняння регресії для плану обраного типу запишеться у ви-

гляді 


 


k

i

k

j
jiij

k

i
iii

k

i
ii xxbxbxbby

1 11

2

1
0

 , (2) 

де 0b  - вільний коефіцієнт рівняння регресії; 
jb  – коефіцієнт при лінійних складових рівняння регресії; 

jub  – коефіцієнт при змішаній комбінації чинників експе-
рименту; 

jjb  – коефіцієнт при квадратичних значеннях факторів. 
Виходячи з умови ортогональності 

  0
1




N

i
uj xx , uj  , (3) 

кожен коефіцієнт визначається незалежно від іншого зі свого рі-
вняння системи [12]. 

Значення невідомих коефіцієнтів квадрік ijb  отримані за 
формулою  

15

1
ijb

n ijn
n

ij

y a

C

 , (4) 

де значення ny  наведені в таблиці 1, а ijijn C,a  визначалися за ме-
тодикою викладеною в [12]. 

Максимальна похибка середнього арифметичного не пере-
вищила 6,6%. 

Рівняння регресії в кодованих параметрах для даного типу 
плану записується в наступному вигляді 
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2 2

0 1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2y b b х b х b х b х b х х            . (5) 
Для визначення значності коефіцієнтів регресії виходять з 

умови 

  y
j y

s
b t f

N , (6) 

де  yt f  – табличне значення коефіцієнта Стьюдента; 

yf  – число ступенів свободи дисперсії відтворюваності 
 1yf N n  . 

При 9N   і 3n  ,  18 2,1t   
 

0,495j yb s  . (7) 
 

Дисперсія відтворюваності 2
ys  визначається як результат 

усереднення дисперсій у всіх експериментах матриці планування 
відповідно до (7) 

 
2

2 1

N

i
i

y

s
s

N



, (8) 

де 2
is  – дисперсія параметра оптимізації при i-й комбінації рів-

нів факторів, визначається за формулою 
 

 22

1

1
1

n

i m m
m

s y y
n 

 
  , (9) 

де n – число паралельних експериментів при i-й комбінації рів-
нів факторів; 

y  – середнє арифметичне функції відгуку з паралельних ек-
спериментів, що визначається за формулою 

 

1

1 n

m m
m

y y
n 

  . (10) 
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Адекватність моделі оцінюється за допомогою F-критерію 
(критерію Фішера) 

2

2
ад

оп
y

sF
s

 , (11) 

де 2
адs  – дисперсія адекватності. 

 

 22

1

N

ад i i
i

s n y y


   , (12) 

де '
адf N k  , '9адf k  ; 
' 6k   – число коефіцієнтів рівняння регресії. 

 
Табличне значення критерію Фішера для довірчої ймовір-

ності 0,05 при цьому склало 2,04=Fа . Для прямолінійної діля-
нки розрахункове значення критерію Фішера склало 95,1опF . 
Значення всіх розрахункових значень критерію менше таблич-
ного onF F , отже отримана регресійна залежність адекватно 
описує процеси які відбуваються при дослідному транспорту-
ванні ВВП. 

Після аналізу отриманих експериментальних даних, пред-
ставлених в таблиці 1, і проведення оцінки важливості коефіціє-
нтів рівняння регресії було встановлено, що значення коефіцієн-
тів повинні бути не менше ніж 13,0 відповідно для прямолінійної 
ділянки. У зв’язку з цим рівняння регресії для обраної матриці 
планування (таблиця 1) запишеться у вигляді 

 в кодованих параметрах 
 

 4321 318,791348,74138,58775,831902,238 ххххy  
 413121

2
1 142,12286,96108,18-159,69 ххххххх  

 4232
2
2 13,0469,71785,84 ххххх  

2
443

2
3 86,4424,0-45,73 хххх  . 

(13) 

 
Вид поверхонь відгуку для різних інтервалів варіювання і 

комбінацій факторів представлені на рис. 4-6. 
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Рис. 4. Залежність питомого гідравлічного опору від концентрації 

 твердого компонента і параметра Г1/Г2 

 
Рис. 5. Залежність питомого гідравлічного опору від параметра  

Г1/Г2 і швидкості транспортування ВВП 

 
Рис. 6. Залежність питомого гідравлічного опору від концентрації ВВП 

і зольності вихідного вугілля 
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Приведення рівняння регресії для прямолінійної ділянки 
трубопроводу до канонічного вигляду і аналіз коефіцієнтів пред-
ставленої залежності з урахуванням форми функції відгуку до-
зволяє констатувати наступне: 

 при фіксованих на нульовому рівні значень зольності ви-
хідного вугілля і швидкості транспортування ВВП зміна пито-
мих втрат тиску від концентрації твердого компонента носить 
близький до параболічного характер з мінімумом при  

11 Х ( %60С ), при цьому їх збільшення спостерігається на 
всій досліджуваній ділянці з максимумом 11 =Х  ( 65=С ), а та-
кож зміна питомих втрат тиску від параметра Г1/Г2 носить скла-
дний характер з мінімумом в районі значення 02 =Х ( 2,45=Ξ ), 
при цьому їх збільшення спостерігається на ділянках 

08,145,2    
( 1;02 Х ) і 82,345,2   ( 1;02 Х ) (рис. 4); 

 аналогічний характер носить залежність питомих втрат 
тиску від параметра Г1/Г2 і швидкості транспортування ВВП при 
фіксованих на нульовому рівні значень масової концентрації і 
зольності вихідного вугілля, однак зі збільшенням швидкості 
транспортування ВВП зростання втрат напору значно інтенсив-
ніше, ніж зі збільшенням масової концентрації (рис. 5); 

 при фіксованих на нульовому рівні значень параметра 
Г1/Г2 і швидкості транспортування ВВП зміна питомих втрат 
тиску від концентрації твердого компонента носить близький до 
лінійного характер з мінімумом при 11 Х ( %60С ), при цьо-
му їх збільшення спостерігається на всій досліджуваній ділянці з 
максимумом 11 =Х  ( 65=С ). Зміна питомих втрат тиску від зо-
льності вихідного вугілля має зростаючий плавний характер, 
близький до лінійного, з мінімумом при 14 Х  ( %11dА ), при 
цьому їх збільшення спостерігається на всій досліджуваній діля-
нці з максимумом +1=4Х  ( 31=Аd ), проте темп зростання пи-
томих втрат тиску значно нижче ніж при збільшенні швидкості 
транспортування або масової концентрації.  

Оскільки нетривіальний (в зоні визначення факторів впли-
ву) мінімум питомих втрат тиску спостерігається тільки за кри-
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терієм гранулометричного складу   ( 2x ), його умовою є рівність 
нулю похідної виразу (13) по 2x : 

 
0 = 138,6 +13,04х+69,7х+108,2х - 1571,7х 4312   

або 
0,0882 - 0,0083х - 0,0443х - 0,0688х = х 4312 . (14) 

 
Дані вирази просторово відповідають чотиривимірній пло-

щині, що є геометричним місцем точок мінімуму опору за крите-
рієм гранулометричного складу  . Таким чином, в області ви-
значення факторів впливу їх мінімальних рівнів (-1), середнім (0) 
і максимальним (+1) відповідають кодовані значення Г1/Г2,  
-0,1044, -0,0882 і -0,072, що в натуральних змінних: 2,31, 2,33 і 
2,35 при середньому значенні 2,33. 

Таким чином, в результаті циклу проведених експериментів 
підтверджено вплив фактора гранулометричного складу на вели-
чину питомого гідравлічного опору ВВП, причому стабільність 
критерію гранулометричного складу   (відхилення від серед-
нього значення не перевищує одного відсотка) в зоні оптимуму 
по опору означає правильність обрання та математичного визна-
чення даного чинника в якості критерія.  

Висновки: 1. Аналіз теоретичних і експериментальних 
досліджень транспортування водовугільного палива промисло-
вим трубопровідним транспортом довів, що традиційні підходи 
до вирішення проблеми зниження енерговитрат на транспорту-
вання даної композиції ВВП при одночасному забезпеченні за-
даного рівня його енергоефективності вичерпали свій потенціал. 
Встановлено, що подальше вирішення завдання підвищення ене-
ргоефективності може бути здійснено шляхом створення опти-
мального складу ВВП з точки зору реологічних характеристик і 
його енергетичних показників. 

2. Аналіз існуючих технологій приготування і транспорту-
вання водовугільного палива в промислових гідротранспортних 
системах довів, що найбільший вплив на параметри транспорту-
вання ВВП надають властивості вихідного вугілля, концентрація 
і гранулометричний склад суспензії і швидкість транспортуван-
ня, від яких безпосередньо залежать реологічні характеристики і, 
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як наслідок, енерговитрати на транспортування. Виконано оцін-
ку впливу характеристик твердої фази і показників якості вихід-
ного вугілля, властивостей рідкої фази і пластифікуючих добавок 
на реологічні характеристики ВВП. 

3. Експериментальними дослідженнями визначені значення
реологічних параметрів ВВП, ефективної в’язкості і граничного 
напруження зсуву для трьох варіантів концентрацій твердого 
компонента (60, 62,5 та 65%). Оптимальним гранулометричним 
складом вугілля, що дозволяє отримати водовугільне паливо з 
високим ступенем насичення, що володіє порівняно високою 
стабільністю реологічних характеристик, седиментаційною і аг-
регативною стійкістю і забезпечує безперешкодне його прохо-
дження через канали і отвори форсунок при подачі паливної сис-
теми на спалювання, є гранулометричний склад, при якому зна-
чення η  складають 0,278, 0,342 і 0,438 Па с, для концентрацій 
60, 62,5 і 65% відповідно. Значення 0τ  при цьому склали 1,3, 
1,55 і 3,18 Па відповідно. 

4. В результаті проведення експериментальних досліджень
були визначені реологічні і гідродинамічні характеристик водо-
вугільного палива, вивчені закономірності впливу грануломет-
ричного складу твердого компонента ВВП на його характерис-
тики, що дозволило визначити оптимальний гранулометричний 
склад з точки зору питомих втрат напору при гідротранспорту-
ванні ВВП при різних концентраціях твердої фази (60, 62,5 та 
65%). Мінімальні питомі втрати напору при цьому склали 
1207,9, 1479,8 і 2021,4 Па/м і відповідно, досягнутий ефект від 
оптимізації гранулометричного складу ВВП досяг 59%. 

5. Проаналізувавши вид поверхонь відгуку та узагальнивши
отримані результати, можна зробити наступні висновки: 

 в залежності від швидкості транспортування ВВП втрати 
напору в трубопроводі збільшуються за законом близькому до 
лінійного паралельно зі збільшенням швидкості течії для прямо-
лінійної ділянки. Мінімальні втрати напору спостерігаються при 
досягненні параметра Г1/Г2 в межах 2,31-2,35 при середньому 
значенні 2,33, при цьому їх зростання відповідає як збільшенню, 
так і зменшенню даного параметра в більшу (з меншої) і меншу 
(з більшої) сторони інтенсивністю. В цілому спостерігається об-
ласть внесення суттєвих змін до втрат тиску; 
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 характер зміни втрат напору від швидкості транспорту-
вання ВВП також носить лінійний характер, але зростання втрат 
значно інтенсивніше в порівнянні з іншими факторами впливу; 

 зміна втрат напору від концентрації ВВП носить яскраво 
виражений параболічний характер з максимумом при 11 Х   
( %65С ); підвищення зольності вихідного вугілля призводить 
до плавного збільшення втрат напору з мінімальними їх значен-
нями при 14 Х  ( %11dА ). 

6. Стабільність оптимального значення відношення Г1/Г2  
(  в області дослідження факторного простору змінюється в 
межах двох відсотків) підтверджує правильність вибору даної 
характеристики гранулометричного складу в якості критерію бі-
модальності. 

7. Виконані дослідження дозволяють дати рекомендації 
щодо технології приготування водовугільного палива раціональ-
ного гранулометричного складу, яке забезпечує необхідну кон-
центрацію твердого компонента і оптимальні параметри його 
транспортування трубопровідним транспортом. Отримані ре-
зультати досліджень дають можливість найбільш ефективно ви-
користовувати водовугільне паливо в паливно-енергетичному 
комплексі України, що забезпечить його сталий розвиток і енер-
гонезалежність в сучасних сировинних умовах. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

Швець Н. В., к.е.н., доцент, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Луганська область впродовж багатьох років була у числі лі-
дерів промислового виробництва, задовольняючі внутрішні й 
зовнішні потреби в продукції, насамперед, добувної та обробної 
промисловості. Так у 2008 р. за обсягами реалізованої промисло-
вої продукції область займала третє місце, поступаючись Доне-
цькій та Дніпропетровській областям. А за результатами дослі-
джень Інституту економіко-правових досліджень НАН України 
[1, с. 82-87] економіка Луганщини лідирувала в рейтингу за 
ознакою пріоритетності галузей реального сектору, виробляючі 
максимальні у той період 65% промислової продукції для забез-
печення своїх внутрішніх потреб. 
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Нажаль останні роки економічна ситуація в області суттєво 
погіршилася. Це стало проявом спочатку першої хвили економі-
чної кризи (2008-2009 рр.), а потім другої, яка почалась у 2012 р. 
і посилилась із загостренням політичної ситуації в Україні та 
збройним конфліктом на її території. У результаті валовий регіо-
нальний продукт Луганської області у 2015 році знизився на 57% 
в порівнянні з 2013 роком, рівень індексу його фізичного обсягу 
був найнижчим серед всіх областей України, а індекс промисло-
вої продукції скоротився на 66,0% [2]. 

Негативні зміни в промисловому секторі області за останні 
п’ять років можна відстежити за показниками, які наведені в 
табл. 1. 

Т а б л и ц я  1

Показники стану промисловості Луганської області 

Найменування 
показників 

Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість підпри-
ємств, одиниць, 
у т.ч.  -  великих 

- середніх
- малих

1639 

26 
304 
1309 

1889 

24 
278 

1587 

485 

9 
104 
372 

496 

7 
94 
95 

718 

6 
85 
627 

Кількість найманих 
працівників, тис. осіб 244,14 229,766 96,172 83,272 74,445 
Обсяги реалізованої 
продукції (у фактич-
них цінах), млрд грн 79,431 69,807 34,682 22,922 32,441 
Рентабельність (збит-
ковість) операційної 
діяльності, % –4,7

Дані 
відсутні -22,9 -24,2 -16,8

Фінансовий результат 
до оподаткування, 
млрд грн –6,882 –8,9 -42,553 -48,716 -25,499
Частка збиткових під-
приємств, % 39,5 40,5 48,5 34,8 32 

(Складено автором за даними Головного управління статистики 
в Луганській обл. [2]) 

З початком бойових дій та втратою частини території кіль-
кість підприємств у 2014 р. різко знизилась та досягла рекордно 
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низького значення – 485 одиниць, що менше показника 2013 р. 
майже у 4 рази. У 2016 р. цей показник зріс, але його позитивна 
зміна відбулася тільки за рахунок збільшення кількості малих 
підприємств, найпотужніші великі та середні продовжили закри-
ватися. Тенденцію стійкого зменшення двох останніх груп пов-
ністю повторив показник "Кількість найманих працівників". 

Сукупні результати діяльності промислових суб’єктів свід-
чать, що після досягнення своїх найгірших значень у 2015 р., у 
2016 р. ситуація дещо покращилася, даючи надію на подальше 
пожвавлення в економіці регіону. 

Негативні тенденції в промисловому виробництві області не 
оминули і хімічну галузь, яка є однією з важливих складових ін-
дустріального комплексу регіону і країни в цілому.  

Хімічні та нафтохімічні виробництва Луганської області пе-
реважно зосереджені в промисловому вузлі, який складають міс-
та Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне, що залишилися на 
підконтрольній Україні території. Основні виробничі потужності 
"трикутника" формують таки великі підприємства: ПрАТ "Сєвє-
родонецьке об’єднання Азот", ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест", 
ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик", ПрАТ "Лисичансь-
ка нафтова інвестиційна компанія", ДП "Хімічний завод "Пів-
денний", ТОВ НВП "Заря".  

ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" – одне з найбіль-
ших підприємств азотної підгалузі України і саме велике в місті. 
Частка його продукції в загальному обсязі реалізації промислової 
продукції м. Сєвєродонецьк у 2012 р. склала 78% [3], а в загаль-
ному обсязі реалізованої продукції серед підприємств хімічної 
галузі Луганської області більше 80%. Основними продуктами 
Сєвєродонецького об’єднання Азот", які воно може випускати є 
аміак, азотні мінеральні добрива, органічні спирти і кислоти, то-
вари побутової хімії, вироби з полімерів і полімерних плівок. 

ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" є виробником мінераль-
них добрив, рідкого i твердого двоокису вуглецю. 

ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик" − найбільший 
виробник в Україні півтрузіонних склопластикових профілів 
широкої номенклатури, склополотна, фенольних склонаповне-
них прес матеріалів і фенолформальдегідних смол. 
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ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" − це 
нафтопереробний завод паливно-хімічного напрямку та єдиний в 
Україні виробник поліпропілену. З березня 2013 року власником 
підприємства стала Національна Компанія "Роснафта" і в цій же 
самий період виробництво було повністю зупинене. 

ДП "Хімічний завод "Південний" і ТОВ НВП "Заря" − підп-
риємства, які створені шляхом реорганізації РКХЗ "Зоря". Про-
філь цих підприємств схожий, в загальному вигляді він включає 
виробництва хімічної продукції органічного та неорганічного 
синтезу для промислових цілей, а саме: продукти на основі бен-
золу, слабкої азотної та сірчаної кислоти, вибухові речовини, хі-
мічні засоби захисту рослин, тощо.  

В структурі хімічного виробництва регіону домінують базо-
ві хімічні продукти, які згідно з КВЕД-2010 включені в розділ 20 
"Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції". Динаміка 
обсягів реалізації продукції цієї групи наведена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів реалізації хімічних речовин і хімічної  

продукції в Луганській області 
(Складено автором за даними Головного управління статистики 

 в Луганській обл. [2]) 

Слід відзначити, що тенденції зміни показника збуту хіміч-
них речовин і хімічної продукції повністю збігаються з тенденці-
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ями в поведінці показника реалізації всієї промислової продукції 
області. Його стрімке зниження відбулося у 2014 р., в середині 
якого з початком антитерористичної операції на території облас-
ті були зупинені всі виробництва і потім частково відновили 
свою діяльність у 2015 р. Деяка стабілізація ситуації в районі про-
мислового вузла Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне в 2016 р. 
дозволила підприємствам збільшити обсяги реалізації продукції. 

Аналіз показників операційної діяльності виробників хіміч-
них речовин і хімічної продукції (рис. 2) показав, що вона є зби-
тковою. При цьому цей показник в абсолютному значені в періо-
ді 2014-2016 рр. поступово зменшувався, але в останній рік у ві-
дносному виразі – зріс, що свідчить про випереджаючі темпи ро-
сту операційних витрат в порівнянні з темпами зміни результату 
операційної діяльності. 

 

 
Рис. 2. Динаміка показників операційної діяльності виробників 

 хімічних речовин і хімічної продукції в Луганської області 
(Складено автором за даними Головного управління статистики  

в Луганській обл. [2]) 
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В наслідок нестабільної роботи та скрутного фінансового 
стану хімічних підприємств відбувається суттєве зниження тру-
дового потенціалу галузі за рахунок скорочення середньообліко-
вої кількості штатних працівників та відпливу висококваліфіко-
ваних інженерних та робітничих кадрів до іноземних підпри-
ємств, зокрема російських [4, с. 82]. Це є негативною тенденці-
єю, яка загрожує повному відновленню хімічного виробництва 
на території області.  

Дослідженню сучасних проблем промисловості України, 
Донбасу і у тому числі хімічної галузі Луганської області, прис-
вячені колективні праці провідних науково-дослідних інститутів 
та установ [4-7]. Вчені висловлюють єдину думку, що для хіміч-
них підприємств області характерні як системні проблеми, що 
тягнуться з до кризового періоду і є проявами загальних дизба-
лансів в хімічній галузі України, так і ситуаційні, які виникли в 
наслідок бойових дій на території регіону. 

Узагальнюючі висновки науковців зазначених робіт та осо-
бисті результати досліджень автора, до переліку загальних най-
більш значущих проблем, що негативно впливають на результа-
ти діяльності підприємств області можна віднести: 

 сировинну спрямованість виробництва, тобто існування 
коротких ланцюгів створення доданої вартості; 

 зношеність основних засобів та застосування застарілих 
технологій, що приводе до неефективного використання сиро-
винних та енергетичних ресурсів; 

 залежність від імпортних поставок матеріальних ресурсів 
та зростання цін на них; 

 ненадійність енергопостачання, що обумовлена ізоляцією 
енергозабезпечення Луганської області від об’єднаної енергосис-
теми України та відсутністю резервних ліній енергопостачання; 

 припинення поставок матеріальних ресурсів і значне ско-
рочення експорту продукції через розірвання господарських 
зв’язків з Російською Федерацією та відсутність вигідних альте-
рнатів. 

Вирішення зазначених проблем потребує комплексного ви-
рішення та визначення стратегічних змін в хімічній промислово-
сті для забезпечення її виходу з кризового стану і подальшого 
сталого розвитку.  
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Досліджуючи проблеми модернізації промислових регіонів, 
М. М. Якубовський та В. І. Ляшенко зазначають: "Регіони війсь-
кового конфлікту (Донецька і Луганська обл.) отримали можли-
вість здійснювати модернізацію віртуального характеру, тобто 
шляхом створення нових виробничих точок сучасного прогреси-
вного технологічного зростання на місці зруйнованих потужнос-
тей та інфраструктури" [5, с. 193]. 

Пошук напрямів трансформації хімічної промисловості Лу-
ганської області необхідно здійснювати узгоджено з уявленням 
стратегічних орієнтирів розвитку всього хімічного комплексу 
України. 

В публікації [8] Н. В. Тарасова, Л. В. Богачова зазначають 
основні напрями підвищення інноваційної конкурентоспромож-
ності вітчизняної хімічної промисловості, а саме: 

 концентрація внутрішніх ресурсів галузі для активізації 
інноваційно-інвестиційного процесу; 

 удосконалення взаємовідносин між виробниками хімічної 
продукції та її споживачами; 

 структурна перебудова галузі, її реструктуризація і реор-
ганізація, включаючи посилення інтеграційних процесів. 

Автори колективної монографії [9, с. 58-70], розкриваючи 
сучасні тенденції і перспективи розвитку основних груп вироб-
ництва хімічних речовин і хімічної продукції, також роблять ак-
цент на необхідності активізувати інноваційно-інвестиційні про-
цеси в галузі, що може здійснюватися за рахунок можливостей 
європейських програм (Європейська технологічна платформа, 
Горизонт 2020, NoGAP), спрямованих на створення і передачу 
наукових досягнень бізнесу. 

Г. З. Шевцова в роботах [10, 11] звертає увагу на необхід-
ність трансформації хімічної промисловості України в контексті 
неоіндустріального вибору і конкретно концепції Chemicals 4.0. 
Реалізація цього напряму змушує змінювати існуючи бізнес-
моделі та принципи організації хімічного виробництва. 

Для створення умов стійкого розвитку підприємств галузі 
важливим є вирішення завдання стабільного забезпечення перс-
пективних виробництв сировинними ресурсами. 

Дослідження А. М. Ткаченко і А. М. Вакуліч [12, 13] спря-
мовані на вивчення сутності, тенденцій та перспектив викорис-
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тання біологічних матеріалів у хімічних процесах та отримання 
нових матеріалів. Дослідники зазначають, що це один з пріори-
тетних інноваційних напрямків розвитку хімічної індустрії в сві-
ті, який дозволяє отримувати високотехнологічні продукти з си-
ровини рослинного походження, підвищувати рівень енергоефе-
ктивності виробництва та його екологічної безпеки. 

В умовах гострої необхідності забезпечення енергетичної 
безпеки нашої країни актуальним стає завдання вибору інших 
джерел вуглеводневої сировини для підприємств хімічного ком-
плексу. На думку авторитетних українських вчених в області хі-
мічних технологій [14], одним з можливих для України напрям-
ків вирішення цього завдання, який ще й має велике соціально-
економічне значення, може стати розвиток технологій непалив-
ного використання вугілля.  

У світі відомі приклади використання газифікації цього ви-
ду природного ресурсу для забезпечення сировиною виробництв 
таких хімічних продуктів як метанол (США) і аміак (Японія).  

Удосконалення технологій хімічної переробки вугілля та їх 
впровадження на вітчизняних підприємствах може забезпечити 
сировиною синтез базових хімічних виробництв і розширити 
внутрішній ринок вуглеспоживання. У результаті з’явиться мож-
ливість вирішити ряд гострих соціально-економічних проблем 
вугледобувних регіонів (у тому числі Луганської області): забез-
печити населення робочими місцями, збільшити доходи і відра-
хування до держбюджету. 

Отже, нова модель функціонування хімічної промисловості 
має враховувати наявні та потенційні конкурентні переваги регі-
ону та передбачати інноваційний розвиток галузі в напрямку ви-
рішення сировинних питань та подовження продуктових ланцю-
жків зі створенням наукоємних екологічно безпечних вироб-
ництв. Все це вимагатиме великих інвестицій, інтеграції підпри-
ємств різних підгалузей та їх взаємовигідного співробітництва з 
науково-дослідними, фінансовими організаціями і використання 
різних форм організації бізнесу. 

Спираючись на закордонний досвід хімічної індустрії таки-
ми формами є хімічні парки і кластери.  

Використання кластерних технологій у вітчизняній практиці 
може сприяти відновленню ефективності великотоннажних ба-
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зових хімічних виробництв шляхом нарощування доданої варто-
сті та створення навколо них (як центрів кластерних утворень) 
малотоннажних інноваційних хімічних виробництв.  

Роль великих хімічних підприємств як системоутворюючих 
елементів кластерів, окрім виробничо-технологічних чинників, 
обумовлюється наявними в них вільними виробничими площа-
ми, розвиненою виробничою інфраструктурою, наближеністю до 
перетинів логістичних маршрутів сировинно-енергетичних ресу-
рсів, напівпродуктів та потенційних споживачів. Слід також вра-
ховувати, що регіони розміщення таких великих хімічних підп-
риємств зазвичай характеризуються наявністю високого трудо-
вого та освітньо-наукового потенціалів. 

Усім цим характеристикам відповідає зокрема промисловий 
вузол Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне, на території яко-
го, крім хімічних виробництв, розміщені провідні галузеві нау-
ково-дослідні та проектні організації (наприклад такі, як ПрАТ 
"Сєвєродонецький Оргхім", ТОВ "Хімтехнологія") та навчальні 
заклади (насамперед Східноукраїнський національний універси-
тет імені Володимира Даля). 

Враховуючи особливості чинного законодавства, а саме від-
сутність спеціального закону щодо кластерів та наявність Закону 
України "Про індустріальні парки", слід розглянути можливості 
створення в умовах зазначеного промислового вузла хімічних 
парків. Однак у випадку прийняття варіанту побудови хімічних 
парків на базі виробничих майданчиків діючих хімічних підпри-
ємств, потрібно внесення певних законодавчих змін. Насамперед 
це стосується порядку та умов створення індустріальних парків.  

Таким чином, дослідивши проблеми хімічної промисловості 
Луганської області та можливості змінити напрямок тренду її 
діяльності з негативного на позитивний, можна зробити такі ви-
сновки. 

1. Подолання кризи та успішність будь-яких перетворень в 
галузі, перш за все, буде залежати від тривалості досягнення по-
вної стабілізації ситуації в Донбасі, тобто якнайшвидшого при-
пинення збройного конфлікту на його території. 

2. Сталий розвиток хімічної промисловості Луганської об-
ласті можливий при активізації інноваційно-інвестиційних про-
цесів, спрямованих на досягнення двох стратегічно важливих 
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цілій. Перша – підвищення рівня ефективності базових хімічних 
виробництв та їх розвиток на основі зростання рівня регіональ-
ної сировинної самозабезпеченості. Друга – подовження продук-
тових ланцюжків зі створенням наукоємних екологічно безпеч-
них виробництв. 

3. Створення хімічних парків, кластерів може стати тим 
шляхом реанімації базових вітчизняних виробництв, який дозво-
лить сформувати потенціал подальшого розвитку не тільки хімі-
чної промисловості, але й інших стратегічно важливих для регі-
ону і країни галузей.  

4. Центрами кластерних утворень мають стати існуючі ве-
ликі хімічні підприємства, які володіють всіма необхідними умо-
вами для швидкого старту нових виробництв. 

5. Формування та подальше успішне функціонування хіміч-
них парків (кластерів) можливе тільки за умови реальної держа-
вної підтримки бізнес-ініціатив, інституційного забезпечення й 
стимулювання співпраці освітнього, науково-технічного, проми-
слово-виробничого комплексів і формування дієвих механізмів 
державно-приватного партнерства. 
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Соціальна діяльність сучасних вітчизняних підприємств ха-
рактеризується поки що розрізненими кроками, не поєднаними у 
єдиний економічний механізм. Переважна більшість із них розг-
лядає соціальну діяльність виключно як інструмент досягнення 
економічних цілей, причому найчастіше вважається, що кожен її 
елемент повинен мати прямі економічні наслідки. А наявність 
можливих опосередкованих результатів здебільшого на береться 
до уваги. 

Проміж тим ефективність економічної діяльності підпри-
ємств на регіональному ринку в довгостроковій перспективі зна-
чно обмежується унеможливленням повноцінного використання 
соціального потенціалу регіону, який, у свою чергу не може пов-
ноцінного використовуватися без активної соціальної діяльності 
самих підприємств. З одного боку, така проблема викликана за-
гальною економічною та політичною ситуацією в Україні, яка не 
сприяє довгостроковому мисленню керівників підприємств, а з 
іншого боку – і це основний чинник пасивності підприємств у 
цьому напрямі – підприємства не мають ні механізмів виявлення 
наслідків соціальної діяльності, ні інструментів економічної оці-
нки такої діяльності. 

До того ж, соціальна діяльність підприємств звичайно 
сприймається як діяльність, так чи інакше пов’язана з (наявним 
чи потенційним) персоналом. Тому більшість з невеликої кілько-
сті публікацій, присвячених цьому питанню, відштовхуються від 
статті 69 Господарського Кодексу України [ 1], в якій поняття 
соціальної діяльності підприємств обмежується умовами праці та 
відпочинку робітників (у тому числі і після виходу їх на пенсію) 
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та наданням робочих міст для окремих категорій громадян, які 
потребують додаткового соціального захисту. 

Разом з тим, соціальний аспект діяльності не обов’язково 
повинен передбачати наявність формалізованих відносин між 
підприємством і соціумом. Більш того, саме внесок підприємства 
в розвиток суспільства в цілому може надати ті самі переваги в 
довгостроковому періоді, про які йшлося вище. Але для цього 
підприємство має бути повноцінною складовою загального ме-
ханізму реалізації соціальної політики регіону. 

Визначення сутності механізму реалізації соціальної полі-
тики може бути здійснене тільки після завершення необхідного 
обсягу досліджень, що розкривають певні основи створення та-
кого механізму. 

Застосування самого поняття "механізму" для здійснення 
соціальної політики є необхідністю, такою ж, яка спричинила 
широке застосування цього терміну для визначення сукупності 
управлінських методів, застосовуваних в економічній сфері за 
аналогією з тією роллю, яку відіграє механізм у техніці. 
З’явившись з 60-х років в економічній літературі термін "меха-
нізм", незважаючи на його широке практичне застосування, так і 
не отримав чіткого визначення. Починаючи з практично першої 
спроби сформувати зміст терміну "механізм" стосовно економіч-
ної діяльності у 60-ті роки минулого сторіччя в роботах 
Л. І. Абалкіна [ 2], таке завдання залишається актуальним і доте-
пер, оскільки, за своїм визначення, що містить доволі відомий 
словник [ 23], економічний механізм являє собою сукупність 
процесів, організаційних структур, конкретних форм і методів 
управління для здійснення процесів відтворення з урахуванням 
економічних законів, правових норм тощо. Очевидно, що для 
здійснення діяльності в кожній конкретній сфері застосування 
поняття "механізм" потребує більш конкретного його визначення 
відповідно до суті вирішуваних задач, що й визначає необхід-
ність визначення сутності "механізму реалізації регіональної со-
ціальної політики підприємствами". 

Загальну схему господарського (економічного) механізму 
регіону наведено на рис. 1. На цьому ж рисунку колом визначено 
приблизну сферу соціальної політики, важливою формою реалі-
зації завдань якої є встановлення соціально-економічного комп-
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ромісу між прагненням економічної вигоди та підвищенням яко-
сті життя, який вбачається у встановленні соціально рівноважних 
цін на товари споживання. 
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Рис. 1. Загальна схема господарського механізму регіону 
та місце в ньому соціальної політики 

З огляду на це дослідження соціальної діяльності підпри-
ємств в контексті механізму реалізації регіональної соціальної 
політики доречним буде проводити на прикладі мережевих тор-
говельних підприємств, які активно використовують у своїй дія-
льності різноманітні засоби регулювання роздрібних цін для до-
сягнення оптимального співвідношення попиту і пропозиції, по-
ліпшення добробуту населення з одночасним отриманням необ-
хідного фінансового результату діяльності. Саме мережеві тор-
говельні підприємства через сильну розгалуженість торговель-
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них закладів в найбільшій мірі провадять так звану "соціально 
справедливу торгівлю". Саме соціальна справедливість врівно-
важує інтереси виробника, торговця і споживача. Проте сутність 
цього явища потребує додаткового пояснення, як і сутність само-
го поняття "справедливість". 

З одного боку "сПРАВедливість" походить від слова "ПРА-
Во", але не в тому значенні, як ми його звикли вживати, а в ста-
рому його значенні – життєві підвалини, закріплення форм життя 
й побуту, щось постійне, а точніше те, що робить існування пос-
тійним. Від старого значення цього слова беруть початок багато 
слів. Сучасне слово "ПРАВо" як основи держави було утворене 
як зворотне скорочення від форми "ПРАВда" (зводи законів так і 
називалися, як, наприклад, і знаменитий законник Ярослава Му-
дрого – Руська ПРАВда); а сама "ПРАВда" придбала значення 
правильного, вірного змісту (правдивий – той, хто не бреше, че-
рез що "кривда" (спочатку слов’янський аналог індійського бо-
жества Шиви, як правда – аналог божества Вішну) змінила зна-
чення й стала синонімом неправди); "уПРАВління", маючи спе-
ршу значення "організації", тобто процесу надання порядку, те-
пер уже означає "керівництво" – надання певного впливу, яке 
визначатиме майбутній стан системи; "виПРАВлення" – явище й 
процес повернення до прийнятого або прийнятного образу; 
"ПРАВити" – виправлення як дія, здійснення явища виправлен-
ня; "ПРАВильний" – такий, що не потребує виправлення; "ПРА-
Вий" – такий, що відповідає нормам на противагу іншим (як 
окремі випадки й "ПРАВа справа" і "я виявився ПРАВим" / "я – 
ПРАВий"); "праведний" – той, хто не відступає від правої віри; 
"права" рука (називана раніше десницею) стала саме "правою" 
(через що багато хто вважає, що антипод "правого" – "ліве"), 
оскільки вона править. 

Загалом значення "права" розпливлося в різні сторони й уже 
давно перетинається з багатьма поняттями. Те саме відбулося і зі 
словом "справедливість". Якщо споконвічно "справедливість" 
була тим, що відповідає праву, як наприклад "законне" відпові-
дає поточному стану "закону", то зараз "справедливе" означає 
щось дещо менш зрозуміле. Наприклад, якщо устої суспільства 
припускали, що діти повинні поважати батьків, то прояв поваги 
конкретної дитини до свого батька вважався справедливим. За-
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раз же те саме скоріше назвуть "моральним" (або "етичним"), але 
при цьому вважатимуть, що ще недостатньо відомо, чи є це 
справедливим, чи ні, бо треба ще зрозуміти, яким є відношення 
батька до дитини – і тільки за умови взаємного дотримання не-
обхідної поведінки вважатимуть такі відносини справедливими. 
Таким чином, справедливість зараз пов’язана із поняттям вина-
городи. Для багатьох сучасних користувачів цього слова немож-
ливо розділити поняття "справедливість" і "винагорода" (чого аж 
ніяк не було в минулому в перших користувачів слова – була пе-
вна обов’язковість, оскільки за тими поглядами кожен повинен 
був робити те, що йому визначено, а іншим за їхні справи возда-
сться й без його думки й оцінок). Але й обопільність беруть до 
уваги при вживанні слова, – тобто справедливість означає як би 
обопільну вигоду. Із цією обопільністю пов’язане інше перети-
нання семантичних полів: перетинання справедливості й рівноп-
равності. Тобто справедливість зараз не може бути однобічною; 
вона вимагає двостороннього відношення, та ще й у певній мірі 
рівного. 

У сучасній науці поняття "справедливості" має два підзна-
чення: рівноправність співучасників і домінанта загального бла-
га. Обидва значення припускають оцінку відповідності благ, 
одержуваних окремими учасниками загальної діяльності, стосо-
вно різних варіантів цієї діяльності й, відповідно, загального 
блага. Проблеми з виокремленням з цього загального розуміння 
двох інших визначені тим, що "не діставайся ж нікому" є справе-
дливим з погляду рівності, але зовсім несправедливе з погляду 
"загального блага", а "тобі все, а мені нічого" може виявитися 
справедливим у другому значенні, але зовсім несправедливим у 
першому. Цим двом значенням справедливості і їх співвідно-
шенню присвячені досить складні дослідження, а деякі автори, 
що займалися цим питанням, стали Нобелівськими лауреатами 
(досить тільки згадати американця Кеннета Ерроу й індійця 
Амартию Сена). 

Так, якщо результат роботи Адама Сміта в сучасній термі-
нології формулюють як доказ того, що "торгівля не є грою з ну-
льовою сумою" (так мовою теорії ігор і економічної поведінки 
формулюється теза про те, що торгівля вигідна й продавцю й по-
купцю, тобто завдяки торгівлі не перерозподіляється деяка не-
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змінна кількість блага, а виникає в кожного учасника додаткове 
благо – гра ж з "нульовою сумою" припускає, що зміна благ уча-
сників в сумі дорівнює нулю й одержати благо можна тільки за 
рахунок блага іншого учасника), то політичні реалії протистоян-
ня двох формацій, під прапорами яких пройшла ще недавня кон-
фронтація капіталістичного й соціалістичного таборів XX сто-
ліття, – мовою сучасної термінології формулюється як протисто-
яння суспільств із домінуючою утилітарною й домінуючою ега-
літарною справедливістю (перша спрямована на найбільше су-
купне благо кооперантів, а друга – на їхню рівноправність). Тоб-
то виявляється, що питання було в тому, що еліти капіталістів і 
соціалістів різне вважали справедливим, тому що по-різному ро-
зуміли справедливість (але з погляду сучасної науки кожний з 
конфронтуючих таборів у силу однобічності погляду на справед-
ливість не міг бути правим, тому що є необхідність вирішувати 
дилему ефективність-згода, а вона не може бути вирішена одно-
сторонньо). 

Слід припустити, що справедлива торгівля також повинна 
підходити не односторонньо до ролі торговця на ринку: він пере-
слідує вигоду, продаючи комусь блага, і це раціонально, але він 
повинен бути не позбавлений можливості обміняти отриману 
вигоду на блага, затребувані їм особисто, а виходить, виступаю-
чи в ролі торговця, він повинен не забувати про невідворотність 
ролі покупця. Це питання узгоджується й з основним змістом 
товарно-грошових відносин: задоволення власних потреб мож-
ливе тільки завдяки зустрічному задоволенню чужих потреб. І 
отут доречним є спогад про біблійний "не роби іншому того, чо-
го не бажаєш собі", який вдало доповнює жартівне висловлення 
Бернарда Шоу: "Не роби іншому того, чого бажаєш собі, тому як 
смаки у всіх різні". 

Проте, необхідно підкреслити той немаловажний висновок, 
що в умовах товарно-грошових відносин справедливість не вста-
новлюється в окремо взятій угоді, в окремо взятому акті купівлі-
продажу; справедливість має бути властива усієї торгівлі як сис-
темному явищу, так і конкретним його втіленням і станам. 

Меркантилістів (термін Адама Сміта) замінили фритредери, 
що висунули концепцію вільної торгівлі. На їхню думка, щоб 
вільна торгівля була справедливою, необхідно, аби вона, по-
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перше, була здатною надавати додаткові блага, тобто була поте-
нційно утилітарно справедливою, а по-друге, торгівля повинна 
реалізовувати цю потенційну можливість, тобто щоб вона реаль-
но надавала ці додаткові блага. З першою частиною базису ути-
літарної справедливості "вільної торгівлі" питань не виникає, 
оскільки Адам Сміт і Давид Рікардо досить переконливі в обґру-
нтуванні виникнення додаткових благ за результатом торгівлі. 
Проте з другою частиною навпаки, не виникає впевненості у 
чинності наведеної аргументації. Самі засновники фритредерства 
не змогли навести необхідної аргументації й регуляторну силу 
"невидимої руки" змогли концептуалізувати лише послідовники 
фритредерів – маржиналісти, хоча також не досить переконливо. 
Погоджуючись із тезою Адама Сміта про те, що торгівля не є 
грою з нульовою сумою, необхідно заперечити існування "неви-
димої руки", що приводить механізм торгівлі до результатів вза-
ємно. Обґрунтуванням цієї тези може виступити аналіз різних 
трактувань X-подібного представлення закону попиту та пропо-
зиції, який і покликано продемонструвати хід регулювання тор-
гівлі цією "невидимою рукою", для можливості зробити більш 
певні висновки про ступінь адекватності таких моделей моде-
льованому економічному явищу. 

Проте, спираючись на вказаний закон попиту і пропозиції, 
слід зауважити, що регіон як окрема економічна одиниця, харак-
теризується наявністю багатьох суб’єктів (виробників, торговців 
і споживачів), які мають власні, часто неусвідомлювані цілі, а 
відтак – здійснюють діяльність, мотивація якої не завжди може 
бути виявлена та оцінена. І навіть якщо така діяльність піддаєть-
ся оцінці, необхідно зважувати, що різноманіття цілей і мотивів 
всієї сукупності суб’єктів не може бути узгодженим лише через 
розуміння закону попиту і пропозиції. Тим більше неочевидною 
є поняття справедливої діяльності соціально-економічних 
суб’єктів регіону, оскільки регіон, на відміну, наприклад від 
держави в цілому, являє собою поліструктурну систему, яка не 
підлягає координації з єдиного центру. 

Остання обставина визначає суто регіональну тенденцію до 
формування об’єднань певних суб’єктів за ознакою спільної ролі 
у вирішенні регіональних економічних завдань. Причому ці 
об’єднання найчастіше носять напівформальний характер і про-
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являються у вигляді коопераційних рішень за певними питання-
ми. Тим не менше, за наявності таких об’єднань, діяльність соці-
ально-економічних суб’єктів регіону з більшою мірою може бути 
визначена за допомогою закону попиту і пропозиції, ніж у разі 
відсутності таких об’єднань. 

До теперішнього часу найбільшу увагу приділено дослі-
дженню такої складової діяльності на споживчому ринку як па-
нування споживчого попиту, який є первинною категорією в си-
стемі взаємодії підприємств та споживачів в процесі реалізації 
регіональної соціальної політики. Відомо, що споживчий попит 
на конкретну продукцію і товари складається під впливом знач-
ної кількості різнорідних чинників, тому він є інтегральним ви-
раженням розподіленої потреби різних верств споживачів у су-
часному суспільстві. Вивчення попиту, як основи реалізації соці-
альної політики в сфері споживання, залишається проблемою, 
актуальність якої підвищується в міру розвитку науково-
технічного прогресу, підвищення потреб людей, нагромадження 
змін у соціально-економічній структурі попиту, а також в умовах 
подальшої стратифікації суспільства. 

До теперішнього часу сформувався певний науково-дослід-
ний апарат вивчення споживчого попиту і його структури, на-
самперед, у напрямах: макроекономічного дослідження співвід-
ношення споживчого попиту й ціни товару; соціологічного дос-
лідження потреб людей і ступеня їх задоволення; соціологічного 
дослідження структури суспільства з позицій їх споживчих мож-
ливостей; вивчення коливань щоденного, календарного, сезонно-
го попиту та ін. У той же час, існуюча методологія й сукупність 
використовуваних методів вивчення споживчого попиту склали-
ся ще в певний період ринкової економіки, характерної для кінця 
минулого ХХ сторіччя. Сучасні ринкові умови діяльності комер-
ційних підприємств суттєво перетворюються через необхідність 
реакції на такі нові прояви в економіці, як її глобалізація, перма-
нентний кризовий стан, жорсткість конкуренції, особливо на мі-
жнаціональному рівні, систематичне зростання цін на природні 
ресурси, фінансове домінування в сфері реальної економіки 
та ін. 

У нових ринкових умовах застосовувана методологія ви-
вчення споживчого попиту не завжди в змозі вирішувати нові 
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практичні завдання, що виникають в умовах сучасного ринку. Ме-
тоди, якими володіє сучасний науковий арсенал, малочутливі до 
швидкості змін у структурі споживчого попиту, які викликаються 
турбулентними соціально-економічними процесами в ринковій 
економіці в умовах стратифікації суспільства. Наявні методи пе-
реважно мають статичний характер і у випадку зміни умов їх за-
стосування вимагають заміни всієї базової основи необхідних роз-
рахунків, оцінок, системи прийняття рішень у частині діяльності 
підприємств та ін. Існуючі методи, які є переважно детерміновані, 
не цілком адекватні до відбиття умов невизначеності в змінах 
структури й динаміки попиту, що стає об’єктивним і вирішальним 
фактором прийняття рішень у комерційній діяльності, що вимагає 
спеціального додаткового урахування будь-яких зрушень у струк-
турі споживчого попиту, що складається під впливом діючого 
стану соціальної стратифікації суспільства. 

Необхідність вирішення багатьох актуальних завдань з реа-
лізації соціальної політики в умовах стратифікації суспільства 
актуалізує необхідність подальшого дослідження пов’язаних із 
споживчим попитом проблем, вдосконалення існуючої методо-
логії, розробки нових ефективних методів врахування зрушень у 
соціально-економічній структурі споживчого попиту у діяльнос-
ті комерційних підприємств. 

Для визначення актуальних проблем подальшого вдоскона-
лення методів встановлення споживчого попиту та його відо-
браження у діяльності комерційних підприємств проаналізуємо 
стан сучасної методології в даній сфері наукових досліджень. 

Під методологією конкретної науки розуміють, по-перше, 
принципи побудови методів та їх наукове узагальнення [ 23], а 
по-друге, сукупність застосовуваних у науці методів [ 25]. 

Зрілість будь-якої науки чи наукового напряму досягається 
тоді, коли сукупність досліджуваних нею явищ описується пев-
ними законами та іншими видами закономірностей із застосу-
ванням власних методів. В основі методології дослідження спо-
живчого попиту лежить базова теорія попиту, на основі якої 
сформовано поняття закону попиту, відповідно до якого зрос-
тання ціни (Р) на товар приводить до зниження величини попиту 
на нього (Q) за інших рівних умов. Дана залежність у загальному 
виді виражається [ 23]: 
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"Крива попиту", яка визначається формулою (1), є частиною 
широковідомої Х-подібної моделі ринкової рівноваги представ-
леної на рис. 2. Наведене зображення є типовою ілюстрацією 
"закону попиту і пропозиції". Лінія SS представляє пропозицію, а 
лінія DD – попит. Результатом такої побудови є певна "точка рі-
вноваги" – перетинання попиту та пропозиції, яка своїми коор-
динатами вказує на оптимальні значення ціни (pе) і обсягу виро-
бництва (qе). 

Не можна стверджувати, що така Х-подібна модель ринко-
вої рівноваги трактується всіма авторами однаково. Вона насті-
льки поширена, що й не кожен автор вважає за необхідне нада-
вати їй пояснення. Так у роботі А. Томпсона й Дж. Фриби [ 27, 
с. 286] рисунок із хрестом попиту й пропозиції виникає нівідкіля, 
і навіть не погоджений з текстом, у якому немає до нього ні най-
меншого пояснення. 

Рис. 2. Загальний вигляд Х-подібного відображення  
"закону попиту і пропозиції", що визначає вплив зрушень у ціновій 

структурі товарів на обсяги їх споживання 
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Розглянемо перший, найпоширеніший у науковій і навчаль-
ній літературі й у той же час найменш обґрунтований варіант 
пояснення такого виду моделі закону попиту та пропозиції (який, 
доречі, не зустрічається у жодному авторитетному науковому 
джерелі), який можна сформулювати таким чином: "Із зменшен-
ням ціни збільшується бажання купувати, а із збільшенням ціни 
збільшується бажання продавати, тобто випускати продукцію". 
Далі випливає приблизно така логіка викладення: різноспрямо-
ваність залежностей припускає одиничність ситуації збігу ба-
жань; незадоволеність якого-небудь із суб’єктів в усіх інших си-
туаціях спонукує його змінювати ситуацію; збіг бажань, відпові-
дно, є стійкою (рівноважною) ситуацією. 

Таким чином, графік типової відображення "закону попиту 
та пропозиції" у розповсюдженому описі представляє собою за-
лежність кількості товару від його ціни (q=f(p)) і для попиту й 
для пропозиції (не вдаючись у сутність відмінності маршаллівсь-
кого і вальрасівського трактувань законів попиту та пропозиції). 
Однак якщо вважати таку тезу вірною, то DD – є верхня межа 
області цін, які задовольняє покупців, а SS – нижня межа області 
цін, що задовольняють продавця. Таким чином, ліворуч від "точ-
ки рівноваги" існує велика область можливих цін. Чому "бажан-
ня" тяжіють саме до точки? 

Слід помітити, що, розглядаючи звичайну криву, яка відо-
бражає функцію попиту, необхідно відразу визначитися, що зви-
чну монотонно убутну криву варто називати питомим попитом, 
на відміну від характеристик попиту, які узагальнюють величини 
його питомих значень. Однак, потрібно помітити, що звичність 
характеру графіка не означає однозначності його тлумачення: 
звичайно його представляють як функцію q=f(p), що змінюється 
убік збільшення обсягу споживання при зменшенні ціни (вальра-
сівський підхід, що закріпився в науці для пояснення такої зале-
жності і як основи тлумачення похідних графічних побудов), хо-
ча в першу чергу вона трактувалася як ранжування існуючих ба-
жань платити конкретні ціни – р=F(q) (маршаллівський підхід, 
що сформував традицію присвоєння позначень осям системи ко-
ординат: ціна – масштаб виробництва). Тобто у сучасному зви-
чайному уявленні така крива відображає не реально існуючий 
попит, а потенційний [ 18, с. 61], що заперечує одночасність усіх 
точок. 
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Пояснимо це твердження, сформулювавши два стереотипні 
підходи тлумачення кривої попиту (позначення наведено на 
рис. 1): 

а) перший стереотип: зі зменшенням ціни зі значення А до 
значення В споживання даного товару збільшиться з величини С 
до величини D; 

б) другий стереотип: С-й товар може бути придбаний за ці-
ною А, у той час як D-й товар тільки за ціною В. 

У зв’язку із цим, щоб розрізняти ці два тлумачення, криву 
питомого попиту, що припускає другий стереотип, можна нази-
вати роздрібним попитом, а криву, що припускає перший стере-
отип – потенційним попитом. 

При моделюванні попиту вважаємо за необхідне розрізняти 
моделі першого, другого й третього роду, що відповідають кон-
цепції Кондратьєва про три групи чинників встановлення ринко-
вої рівноваги: структура ринку, перелив капіталу, спосіб вироб-
ництва. Тому необхідно визнати, що при визначенні рівноважної 
ціни першого порядку може бути використаний роздрібний по-
пит, а при визначенні рівноважні ціни другого порядку – потен-
ційний. Кожну наступну одиницю товарної маси споживачі, згі-
дно з теорією граничної корисності, оцінюють дешевше, ніж по-
передню (перший закон Госсена). Ця закономірність має місце як 
для окремого покупця, так і для всіх споживачів, разом узятих, і 
відображається знижуванні питомого попиту, як роздрібного, так 
і потенційного, хоча для останнього –не без виключень. 

Якщо пропозиція є відображенням залежності витрат від 
масштабу виробництва, то точці рівноваги відповідає єдиний 
безприбутковий обсяг виробництва з усієї області можливих цін. 
Крім того, тоді незрозумілим стає зростаючий характер кривій 
SS, який пояснюється як збільшення бажання виробляти зі збі-
льшенням ціни: по-перше, не зрозуміло, як можна обчислити 
бажання виробляти, не спираючись на причини цього бажання: 
SS повинен відображати характер залежності зміни витрат від 
зміни обсягу виробництва, а характер питомих витрат інший; по-
друге, пропозиція перестає бути функцією, яка має інший у порі-
внянні з попитом нахил, та й не ціна є критерієм ефективності 
ціноутворення й вибору обсягів виробництва, а прибуток, рента-
бельність і прибутковість. Тому ні мета такої побудови ("точка 
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рівноваги"), ні спосіб її досягнення апріорі не можуть бути ви-
знані задовільними. 

Одне з найавторитетніших російських видань стверджує, що 
"ціна рівноваги – це ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу 
пропозиції" [ 8, с. 111]. Хоча в цій роботі не було виявлено або 
обґрунтовано залежність обсягу пропозиції від ціни, а обґрунто-
вано залежність між обсягом пропозиції й граничними витрата-
ми [ 8, с. 53], але безпосередньо перед тем, як пояснити ціну рів-
новаги стверджується, що попит та пропозиція – "плани вироб-
ників і споживачів продати або купити деяку кількість певного 
блага". Тобто попит та пропозиція вже навіть не залежності, а 
"плани". Але якщо підміна функції граничних витрат на план 
пропозиції губиться на с. 53-57, то підміна самої рівноваги з ма-
ксимізуючого прибуток на відповідне беззбитковій ситуації від-
бувається на с. 57-119. Різниця кардинальна, а перехід знайти на 
зазначених сторінках не вдалося. 

Така позиція отримала також широке поширення в літера-
турі з маркетингу: "Ринкова, або рівноважна ціна товару встано-
влюється при відповідності попиту та пропозиції. На конкурент-
ному ринку ціна рівноваги перебуває в точці перетинання кри-
вих попиту та пропозиції" [ 15, с. 284]. Та сама коротка поверхо-
вість і при описі "закону попиту" і "закону пропозиції": "Шкала 
пропозиції показує, що за високих цін продавці виставлять на 
продаж більшу кількість товару, ніж за низьких. Це відбувається 
через прагнення дістати більший прибуток" [ 15, с. 283]. 

Якщо розглядати формування асортименту як тотожність 
формування пропозиції, то ціна на сірники не повинна стимулю-
вати масовий випуск цього продукту, на відміну від предметів 
розкоші, які слід провадити винятково з використанням потоко-
вих форм організації проведення. Це, звичайно ж, утрирування, 
але при тлумаченні закону пропозиції очевидна не тільки повер-
ховість суджень, але й різнобій думок. "Чому крива пропозиції 
має позитивний нахил?" [ 10, с. 38]. Це питання задають собі іно-
ді самі автори монографій і підручників, тому що декларування 
позитивного нахилу передує доказу рівноважності "перетину по-
питу та пропозиції" або взагалі якому-небудь поясненню самої 
наявності такого перетинання. Відношення до цього як до аксіо-
ми, а не як до теореми – властивість більшості авторів навчаль-
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ної літератури з мікроекономіки: "У цілому залежність обсягу 
пропозиції від цін виражається законом пропозиції. Пряма зале-
жність пропозиції від рівня цін виражається в тому, що зміна цін 
приводить до зміни пропозиції в тому ж напрямку – збільшення 
або зменшення" [ 20, с. 208]. "Товар можна пропонувати тільки в 
тому випадку, коли за нього можна одержати як мінімум стільки 
грошей, скільки їх можна було б одержати при іншому викорис-
танні коштів. Отже за допомогою терміна альтернативних витрат 
можна зрозуміти зміст і проведення, і пропозиції товару" [ 29, 
с.11]. Трактування через альтернативні витрати зациклене, адже 
слід зробити вибір альтернатив, а їх вартість також залежить від 
альтернатив, у тому числі й від тієї, вартість якої розглядається 
через альтернативну вартість. 

У Р. М. Нурєєва [ 19, с. 207, рис. 6-22] гранична ціна рівна 
мінімальним середнім загальним витратам, що означає, що крап-
ка перетинання граничних витрат, середніх витрат і граничного 
виторгу загальна. Звідки у виробника візьмуться стимули пра-
цювати? 

"Існує пряма залежність між ціною товару й величиною 
пропозиції цього товару. Основні причини: фірми, зайняті в га-
лузі, при підвищенні ціни задіюють резервні або нові потужнос-
ті, які швидко вводяться, що приведе до збільшення [обсягу!] 
пропозиції; у випадку тривалого й стійкого підвищення ціни в 
цю галузь кинуться інші виробники, що ще більше збільшить 
виробництво й пропозицію" [ 20, с. 34]. 

"Підвищення ціни приводить до росту пропозиції в резуль-
таті збільшення завантаження виробничих потужностей, відк-
риття нових підприємств, появи на ринку в якості продавців 
компаній, діяльність яких при колишньому рівні цін була б збит-
кової, а також у результаті росту пропозиції із запасів" [ 18, с. 61]. 

Тільки в роботі Долана й Линдсея дано три тлумачення пропо-
зиції, кожне з яких заперечує інші: функція пропозиції одночасно 
відображає й альтернативну вартість, і ціну, і граничні витрати. 
Справа навіть не в тому, наскільки обґрунтована кожна позиція (а 
автори до цього ставляться досить просто: "Ми можемо спробувати 
знайти пояснення для всіх цих проблем, не заглиблюючись у мікро-
економічну теорію, а користуючись тільки звичайним здоровим 
глуздом" [ 10, с. 38]), а в тому, що не можна вкладати у два парамет-
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ри шість значень (кожна із трьох трактувань по-різному трактує 
кожну із двох осей системи координат). 

Такі розбіжності ніяк не сприяють однозначному розумінню 
закону попиту та пропозиції, а тим більше використання якої-
небудь моделі ринкової рівноваги, що розуміється як рівність 
попиту та пропозиції. Хоча треба віддати належне, не всі автори 
настільки безапеляційно й аксіоматично говорять про закон про-
позиції. Так одне із кращих видань з мікроекономіки затверджує 
наступне: "Поки ж помітимо, що на відміну від загального зако-
ну попиту, що практично не знає виключень, подібного загаль-
ного закону пропозиції не існує. Ми приймаємо позитивний на-
хил лінії пропозиції поки лише як перше наближення" [ 7, с. 47]. 

Щоб продовжити розгляд цього питання необхідно все-таки 
вибрати трактування закону пропозиції, або об’єднати всі трак-
тування в одне. Для виконання об’єднання можливо використо-
вувати таке формулювання: виходячи з того, що граничні витра-
ти зростають, можна прийняти, що для того, щоб окупити випуск 
наступної одиниці продукції без урахування надходжень, отри-
маних за попередні вироблені одиниці, слід призначити більшу 
ціну, ніж це випливало для попередньої одиниці продукції. Таке 
формулювання поєднує і функцію запитуваної ціни (її мінімаль-
не значення), і функцію граничних витрат, хоча й залишає осто-
ронь альтернативну вартість, використання якої занадто утруд-
нене навіть у відверненому моделюванні, а тим більше в практи-
ці господарювання. 

Закони ціноутворення повинні відповідати загальноеконо-
мічним законам. Отже, ціна індивідуального виробника на товар, 
реалізація якого формує його дохід, повинна бути такою, аби за-
безпечувати окупність виробництва товару (закон окупності гос-
подарської діяльності – один із загальних економічних законів). 

З огляду на те, що зі збільшенням ціни пов’язана загальна 
тенденція зменшення натуральної місткості регіонального ринку, 
можна стверджувати, що збільшення ціни буде супроводжувати-
ся зменшенням обсягів продажів у натуральних величинах. Го-
ворити ж про збільшення пропозиції як збільшенні виробництва, 
але не збільшення реалізації – несерйозно. Більша кількість ви-
робників цьому не суперечить і лише свідчить про те, що для 
кожного з виробників це буде супроводжуватися ще більш шви-
дким скороченням товарного обсягу. 
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Отже, збільшення ціни, пов’язане зі звуженням місткості 
регіонального ринку і одночасним збільшенням кількості конку-
рентів означає ще більше зменшення обсягів виробництва кож-
ного з виробників. Виходячи із принципу мінімізації собівартості 
виробу, така ситуація може бути названа погіршенням, що є 
об’єктивним чинником монополізації ринку, але не може 
об’єктивно формувати "більше бажання виробляти". 

На підставі викладеного вище можна стверджувати, що як-
що ціна, яка встановилася на ринку, задовольняє споживачів, 
тобто перебуває нижче прийнятного для них рівня цін, що вира-
жається кривою галузевого попиту, те: ринок функціонує, обсяги 
випуску реалізуються, існує можливість збільшення галузевої 
пропозиції як шляхом збільшення обсягів випуску виробників, 
так і шляхом збільшення числа виробників у галузі. Обмеження 
ж цьому процесу через рівність ціни й граничних витрат неоче-
видне, тому що: 

а) насправді така рівність не забезпечує максимізацію при-
бутку (сума максимумів усіх елементів не може бути менше мак-
симуму суми цих елементів, що не дотримується для випадку 
часткової максимізації всіх прибутків виробників галузі); 

б) мінливість галузевих цін все-таки допускається для зна-
ходження точки рівноваги, що справедливо, але некоректно на 
фоні першої умови доказу; 

в) ціна призначається виробниками чи торговцями, а не 
споживачами, і кожним виробником окремо, тобто при доказі 
схоластично забувається, що функція попиту є функціональна 
залежність обсягів галузевої реалізації від величини призначува-
ної ціни, а не ціни від обсягу пропозиції, у зв’язку із чим виникає 
безліч перекручувань, зв’язаних як з неправомірними логічними 
конструкціями (подібної, що приводиться вище), так і з непра-
вомірними понятійними ототожненнями (подібно нерозрізненню 
обсягу виробництва від обсягу реалізації); 

г) зміна комбінацій галузевої чи регіональної пропозиції й 
галузевих чи регіональних цін відбувається не в довільному на-
прямку, а використовує в першу чергу ціновий інструмент зрів-
новажування ринку, а у більш довгострокові періоди – виробни-
чий інструмент; 
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д) прийняття рішень на конкурентних ринках відбувається в 
умовах невизначеності, а відтак, можливість дістати прибуток за 
рахунок збільшення частки галузевої участі виробником при від-
сутності аналогічних дій з боку інших виробників розглядається 
з основних позицій теорії ігор, навіть якщо розв’язки, що ухва-
люють, особи не знайомі із цією теорією, тому що властивість 
інтуїтивного прийняття обережно-раціонального розв’язку при-
таманно всім; 

е) і, нарешті, слід погодитися, що, як і у вже згаданій теорії 
ігор, є ринки одного учасника і є ринки двох і більш учасників, 
але немає ринків з нескінченно великим числом учасників, що є 
ще одним аргументом, що приводять до неможливості прийняття 
задовільним того затвердження, що ціна на ринку може бути 
константою в тому розумінні, що вона не залежить від виробни-
ка чи торговця. 

Хоча закон попиту вважається незаперечним, насправді він 
проявляється лише як тенденція, яка лише пояснює, чому зни-
ження ціни товару збільшує попит на нього. У практиці плану-
вання діяльності комерційного підприємства важко скористатися 
чинністю даного закону, оскільки він проявляється специфічно 
для різних груп товарів, а в багатьох випадках не діє взагалі, а 
саме [ 14]:  

при ажіотажному попиті, викликаному очікуваним підви-
щенням цін; 

якщо покупці очікують подальшого зниження цін; 
для рідких і дорогих товарів (золото, коштовності, будин-

ки), що є засобом розміщення грошей; 
при перемиканні попиту на більш якісні й дорогі товари. 
Прояв закону попиту насправді відображає дію багатьох 

чинників, які прямо не відображаються кривою попиту, серед 
яких щонайважливіші: 

1) зміна доходів споживача; 
2) зміна смаків і переваг; 
3) цінові й дефіцитні очікування; 
4) коливання видатків на рекламу; 
5) зміна цін товарів-замінників (субститутів) і додаткових 

(комплементарних) товарів; 
6) зміна кількості покупців та ін. 
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Сукупна дія наведених чинників сприяє зрушенню кривої 
попиту вправо або вліво, зміні кута її нахилу аж до перетворення 
в пряму лінію, у тому числі, паралельну осі абсцис, різної зігну-
тості лінії попиту. На розширення варіативності закономірностей 
попиту впливає поведінка конкуруючих продавців, кожний з 
яких зустрічається з похилою кривою попиту на свій товар і реа-
гує зниженням своєї ціни на її зниження конкурентом, що стало 
об’єктом вивчення з боку теорії "вигнутої кривої попиту", сфор-
мульованої з кінця 30-х років XX століття [ 23]. У результаті 
множинних впливів закономірності попиту залежно від ціни то-
вару можуть відображатися сімейством лінеарних залежностей, 
загальний вид яких можна представити схемою на рис. 3. 

 
Рис. 3. Загальний вигляд сімейства "кривих попиту", що відображає 

різні ефекти впливу зрушень у структурі попиту та поведінки продавців 

Зміна зовнішніх до факту придбання споживачем даного то-
вару умов унеможливлює пряме використання кривої попиту, яка 
перетерплює не тільки зміну свого положення щодо осі х-в, але й 
зміну кута нахилу щодо осі у-в, аж до утвору негативного кута, у 
зв’язку із чим виникають наявні протиріччя із чинністю закону по-
питу. У дійсності, навіть у таких випадках вбачається справедли-
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вість чинності загального закону попиту, що проявляється у формі 
"парадоксів" закону попиту [ 23], коли, наприклад, підвищення ціни 
товару не веде до зниження його попиту, а навіть до його підви-
щення (парадокс Гіффена [ 16]). 

Так, подібні ситуації на регіональному ринку споживання 
мають місце, коли передбачуване зростання ціни на товар в най-
ближчому майбутньому породжує очікування споживачем пода-
льшого зростання ціни у більш довгостроковій перспективі. У 
цьому випадку витрати на придбання товару, навіть за підвище-
ною ціною, обернуться очевидною вигодою надалі, тобто, заку-
півлі за підвищеними цінами сьогодні сприймаються як прид-
бання за зниженими цінами, які виявляться завтра. Таку ситуа-
цію закон попиту відображає зміною знака кута нахилу кривої, 
як це показано на рис. 4. Аналогічно, мають місце ситуації, коли 
зниження ціни товару не викликає збільшення попиту на нього, 
що відбувається при очікуванні подальшого падіння ціни, що 
можна проілюструвати наступною реакцією кривої попиту 
(рис. 5). 

Третьою парадоксальною ситуацією прояву закону є відсут-
ність реакції попиту на зміну ціни на традиційно дорогі товари 
(будинки, автомобілі, золото, коштовності, хутра, твори мистець- 

 
Рис. 4. Парадоксальна поведінка закону попиту на товар на ділянці a-b 
у зв’язку з очікуванням підвищення його ціни в майбутньому періоді 
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Рис. 5. Парадоксальна поведінка закону попиту на товар на ділянці a-b 

у зв’язку з очікуванням зниження ціни на товар до точки с  
у майбутньому періоді 

тва), коли поведінка покупця диктується очікуванням без про-
грашного розміщення грошових заощаджень в умовах, коли ціни 
на такі товари мають стійку тенденцію до зростання в майбут-
ньому. Подібні явища стали очевидними наприкінці 2008 року, 
першого року фінансово-економічної кризи, коли обсяги прода-
жу нових автомобілів в світі, у тому числі в Україні, Росії й Бі-
лорусі, скоротилися в кілька разів. При цьому на тлі загального 
зниження обсягів продажу із серпня по жовтень спостерігалося 
деяке їхнє зростання, викликане очікуванням девальвації націо-
нальних валют і пов’язаним із цим зростанням цін на автомобілі 
[ 11]. Характерним з’явилося те, що вже з 1 липня 2008 року від-
значалося зниження рівня заробітних плат і купівельної спромо-
жності населення у всіх трьох країнах, а з 1 жовтня почалася га-
лопуюча девальвація національних валют, що досягла найбіль-
шої оцінки в Україні під кінець року до рівня 160% [ 11]. Схожа 
тенденція спостерігалася на ринку нерухомості с початком 
збройного конфлікту на сході України. У другій половині 
2014 року, незважаючи на стрімке знецінення гривні і подорож-
чання квартир кількість угод з купівлі-продажу нерухомості по-
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рівняно з першим півріччям того ж року значно зросла (рис. 6). 
Проте вже у 2015 році кількість угод значно скоротилася. На-
приклад у Києві за цей рік було зареєстровано 8 170 угод, тоді як 
у 2014 – 13 900 [ 37]. У 2016-2017 роках падіння кількості угод з 
продажу квартир продовжувало скорочуватися, навіть на фоні 
зниження цін [ 36,  35]. 

 
а) первинний ринок 

 
б) вторинний ринок 

Рис. 6. Динаміка угод на ринку нерухомості Києва 
[ 37 з посиланням на APRA Real Estate] 
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Конкретним показником оцінки динаміки попиту на товар, 
залежно від зміни ціни, який включає в себе дії різних факторів 
щодо даного товару в даному місці його продажу при певній со-
ціально-економічній структурі споживачів товару, виступає ела-
стичність попиту. 

Показник еластичності попиту ε визначається як співвідно-
шення приросту обсягів продажів в % і зниженням ціни на даний 
товар в % і розраховується наступним чином [ 23]: 



















dp
dq

q
p , (2) 

де q – кількість товару; 
р – ціна товару; 
dq – зміна (збільшення) попиту на товар при зміні (змен-

шенні) ціни на нього на рівні dp; 
dp – зміна (зменшення) ціни товару, що призводить до збі-

льшення попиту на нього; 
знак мінус вводиться для того, що б значення показника 

еластичності було позитивним, що дозволяє уникнути плутанини 
при інтерпретації результатів розрахунків. 

Практично підприємство, яке здійснює свою діяльність на 
регіональному ринку і володіє інформацією про відмінність об-
сягів продажів даного товару при різних рівнях цін на нього, ро-
зраховує коефіцієнт еластичності E за формулою: 

12

1

1

12

ЦЦ
Ц

Q
QQE





 , (3) 

де  Q2 – новий обсяг споживання товару при новій ціні; 
Q1 – попередній обсяг споживання товару при раніше вста-

новленій ціні; 
Ц2 – нова ціна; 
Ц1 – попередня ціна. 

Цінова еластичність показує, на скільки відсотків зміниться 
попит при зміні ціни на 1%. Вона визначає чутливість покупців 
до зміни цін, що впливає на кількість товарів, які вони здобува-
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ють. Залежно від значення коефіцієнта цінової еластичності роз-
різняють: 

Ер < 1 – нееластичний попит (перевищує зміна цін); 
Ер = 1 – попит одиничної еластичності (дорівнює зміні цін); 
Ер > 1 – еластичний попит (менше зміни цін). 
В остаточному підсумку кількісно-якісна структура спожи-

вчого попиту знаходить своє відображення в роздрібному това-
рообігу – найважливішому показнику торговельного підприємс-
тва, який характеризує обсяг діяльності підприємства, валовий 
дохід, прибуток, фонди оплати торговельних працівників, фонди 
розвитку торговельної діяльності та ін. З іншого боку, роздріб-
ний товарообіг відображає рівень життя населення, суттєво 
впливає на грошовий обіг у регіоні й стабільність національної 
валюти. 

Комплекс завдань, розв’язуваних комерційним підприємст-
вом у зв’язку з визначенням його товарообігу, охоплює: 

 аналіз виконання планових завдань за обсягом товарообі-
гу й змін структури товарообігу; 

 планування товарообігу на майбутній плановий період; 
 обґрунтування показників діяльності підприємства зале-

жно від величини товарообігу; 
 стимулювання збільшення товарообігу. 
Методологія аналізу роздрібного товарообігу підприємств 

націлена на з’ясування питань: в якій мірі виконано план товаро-
обігу, чи вдоволено попит покупців, які зміни відбулися в това-
рообігу за звітний період, якими новими явищами вони виклика-
ні, які наявні резерви збільшення товарообігу. 

Комерційні підприємства, що планують свій товарообіг, на 
його основі формують усі основні показники своєї діяльності 
виходячи із завдання максимального використання всіх резервів 
розвитку роздрібного товарообігу й підприємства в цілому. Пла-
нування роздрібного товарообігу вв’язане з такими економічни-
ми показниками, як попит, надходження товарів, товарні запаси, 
прибуток, чисельність працівників, видатки на оплату праці. 

Оскільки торговельне підприємство отримує певну суму до-
ходу з кожної гривні вартості реалізованих товарів, то збільшен-
ня обсягів товарообігу є основним чинником зростання доходів і 
прибутку комерційного підприємства [ 33, с. 182]. 
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Роздрібний товарообіг обліковується, прогнозується, аналі-
зується й планується як за показником загального обсягу, так і по 
окремих групах товарів у цінах фактичної реалізації, що вклю-
чають торговельну націнку, податок на додану вартість, акциз і 
податок із продажів, за звітний період на основі первинних до-
кументів. Прогнозування обсягу товарообігу комерційного підп-
риємства здійснюється з урахуванням наступних факторів: 

 торговельної зони підприємства; 
 чисельності й складу населення, що обслуговується; 
 рівня споживання, що склався залежно від купівельних 

можливостей населення; 
 співвідношення товарного й нетоварного споживання; 
 розвитку житлового будівництва в регіоні, у зв’язку із 

чим суттєво порушуються пропорції в структурі товарного попи-
ту (наприклад, при поліпшенні житло-побутових умов населення 
підвищується попит на будівельні й оздоблювальні матеріали). 

При плануванні товарообігу вирішуються завдання: 
 визначення показників товарообігу: оборот з продажу, 

товарні запаси на початок і кінець періоду, надходження товарів; 
реалізація товарів, одноденний обсяг товарообігу; 

 визначення мінімального обсягу товарообігу, який забез-
печує підприємству беззбиткову роботу; 

 визначення загального обсягу товарообігу і його структу-
ри; 

 вивчення динаміки зміни всіх показників товарообігу за 
аналізований період; 

 планування асортиментної структури; 
 визначення й оцінка факторів, що впливають на обсяг і 

структуру товарообігу; 
 планування обертання товарів (у тривалості оборотів у 

днях, швидкості товарообігу, числі оборотів). 
Основою для планування товарообігу служать аналітичні 

показники: відносні величини динаміки товарообігу (відсотки 
зростання й приросту), питомі ваги окремих секторів торгівлі, 
частка окремих груп товарів у загальній сумі товарообігу, сума 
обороту на 1м² торговельній площі, рівень запасів у днях, оборо-
тність коштів, вкладених у товарні запаси й ін.  
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В умовах безперервності споживчого попиту і його забезпе-
чення методологічною основою планування товарообігу здійсню-
ється шляхом постійної підтримки матеріального балансу товаро-
обігу в закупівельних цінах товарів: 

кінпоч ЗТОНТЗ  (4) 
де  Зпоч – запаси товарів на початок планового періоду; 

НТ – надходження товарів; 
ТО – товарообіг (реалізація); 
Зкін – запаси товарів на кінець періоду. 
Різниця між величиною товарообігу в роздрібних цінах ТО-

роз і закупівельних цінах ТОзак формує сукупну торговельну наці-
нку ТН до всієї кількості проданих товарів: 

ТНТОТО закроз  . (5) 

Структурно сукупна торгова націнка відображає суму тор-
гових витрат (ТВ) і прибутку (П): 

ПТВТН  . (6) 

Структурування витрат на перемінні і умовно-постійні до-
зволяє розраховувати мінімально потрібний товарообіг для без-
збиткової діяльності підприємства (точку беззбитковості) – ТОбез 
за умовою: 

 
постбез ВТО 




100
 , (7) 

де  ТОбез – товарообіг у закупівельних цінах товарів; 
α – сукупна торговельна націнка до закупівельних цін това-

рів у %; 
β – частка перемінних витрат торговельної діяльності у % 

до закупівельних цін (або о копійках витрат на 1 грн вартості ку-
пленого товару); 

Впост – сукупна величина постійних витрат. 
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У разі перевищення лівою частиною рівняння правої 
з’являється можливість отримання прибутку (П): 

 
постбез ВТОП 




100
 . (8) 

Залежно від величини перевищення фактичною величиною 
товарообігу точки беззбитковості може бути визначений рівень 
фінансової стійкості підприємства Уст: 

без

факт
ст ТО

ТО
У  , (9) 

де ТОфакт – приймається також у закупівельних цінах товару. 
У функціональній залежності від показників товарообігу 

знаходяться практично всі основні показники діяльності комер-
ційного підприємства, приведені у табл. 1. 

Позитивність динаміки найважливіших показників діяльно-
сті комерційного підприємства може бути оцінена зіставленням з 
еталонною умовою підвищення ефективності функціонування 
будь-якого господарюючого об’єкта [ 26, с. 112]: 

ЧФОВТОП ТТТТТ  , (10) 

де ТП – темп зростання прибутку; 
ТТО – темп зростання товарообігу; 
ТВ – темп зростання витрат торговельної діяльності; 
ТФ – темп зростання фондоозброєності працівників; 
ТЧ – темп зростання чисельності працівників. 
Розрахунки за приведеними у табл. 1 формулами повинні 

відображати відмінності, які виникають у різні календарні періо-
ди, пов’язані із порою року, сезонністю споживання певних то-
варів, серйозними зрушеннями у змінах споживчих намірів та 
переваг, споживчих спроможностей населення, конкурентної си-
туації на ринку та ін. 
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Т а б л и ц я  1

Залежність показників діяльності комерційного підприємства 
від показників товарообігу 

Показник діяльності 
комерційного  
підприємства 

Розрахункова формула 
Складові  

розрахункових 
формул 

1 2 3 
Загальний дохід (то-
варообіг у роздріб-
них цінах) – ТОр 


і

ріір ЦКТО Кi – кількість проданих 
товарів i-ї асортимент-
ної позиції; 
Црi – роздрібна ціна  
i-го товару

Чистий дохід (това-
рообіг за вираху-
ванням платежів с 
ПДВ) – ТО 

ПДВТОТО р   ПДВ – сума платежів з 
податку на додану вар-
тість 

Загальний прибуток 
(дохід) – Пзаг 

зрзаг ТОПДВТОП  ТОз – обсяг товарообі-
гу у закупівельних ці-
нах товарів 

Балансовий прибу-
ток – П 

ТВТОП заг  ТВ – торговельні ви-
трати; 

Фонд розвитку під-
приємства – Фр 

ЗДФМСПФР  ФМС – фонд матеріа-
льного стимулювання 
працівників; 
Д – виплати дивідендів 
власникам; 
З – дисконтні знижки з 
роздрібних цін 

Залишок товарів на 
кінець періоду у 
закупівельних  
цінах – Зкін 

зпочкін ТОНТЗЗ  Зпоч – залишок товарів 
на начало періоду у за-
купівельних цінах; 
НТ – вартість надхо-
дження товарів у заку-
півельних цінах 

Середня добова вар-
тість товарів у заку-
півельних  
цінах – Здоб 

2
кінпоч

доб
ЗЗЗ 
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  1

1 2 3 
Вартість кредитор-
ських зобов’язань 
по сплаті за товари у 
зберіганні – Кр 

цдобр ТЗК  Тц – середня тривалість 
циклу підготовки, збе-
рігання та продажу 
товару у днях  

Продуктивність 
праці – Прпр Ч

ТО
Пр р

пр 
Ч – чисельність пра-
цівників  

Рівень торговельної 
націнки, % 

з

зр

ТО
ТОТО

ТН




Фондовіддача 1 кв. 
м торговельної 
площі т

р
пл S

ТО
ФВ 

Sт – торговельна пло-
ща підприємства, м2 

Фондовіддача капі-
талу 

обосн

р
К КК

ТО
ФВ




Косн – основний капі-
тал; 
Коб – оборотний капі-
тал 

Оборотність оборо-
тних активів (кіль-
кість обертів за рік) ..акоб

р
об К

ТО
N 

Коб.ак. – сума оборотних 
активів 

Тривалість обороту 
оборотних активів 360.. 

р

акоб
об ТО

КТ

Фондоозброєність 
праці  Ч

КФ акосн
оз

..
Косн.ак. – вартість акти-
вної частини основних 
фондів 

Показник структури 
працівників (доля 
основних робітників 
у загальній кількос-
ті) 

Ч
ЧК осн

осн 
Чосн – чисельність ос-
новних робітників тор-
говельного підприємс-
тва 

Стимулювання обсягів споживання за допомогою дисконт-
них знижок до продажних цін товарів може сприяти вирівню-
ванню показників товарообігу по періодах року, як це показано 
прикладом, приведеним у табл. 2, коли введення дисконтних цін 
відбивається на зростанні продажів у наступному періоді. 
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Т а б л и ц я  2  

Представлення календарних коливань обсягів товарообігу  
та пов’язаних з ним показників 

Показник 
Динаміка по кварталах та місяцях року 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Обсяг зага-
льного това-
рообігу у роз-
дрібних цінах 

 

       н    
2. Індекс  
споживчих цін  
(до рівня 1-го 
місяця) 

1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,11 

3. Обсяг  
товарообігу у 
натуральному 
вимірі 

с. 1 
1,00 

с. 1 
1,01 

с. 1 
1,02 

с. 1 
1.02 

с. 1 
1,03 

с. 1 
1,04 

с. 1 
1,05 

с. 1 
1,06 

с. 1 
1,07 

с. 1 
1,08 

с. 1 
1,09 

с. 1 
1,11 

4. Рівень  
знижок до ро-
здрібних цін  
у % 

8 6 7 8 9 9 8 7 6 6 7 8 

 
Так, введення рівня знижок до цін на рівні 8% у січні та ли-

пні стає стимулятором збільшення обсягів продажів у наступних 
лютому та серпні. Наступне зменшення відсотку знижок у липні 
та серпні до 7 і 6% змушує споживачів до зменшення споживан-
ня у наступних місяцях – вересні та жовтні. 

Ефективним інструментом планування й підтримки актуа-
льної асортиментної структури продажів комерційного підпри-
ємства є структурування товарообігу в розрізі його товарних 
груп на основі методів АВС-XYZ аналізу [ 23], а саме: 

а) за класами товарів, які складають структуру асортименту 
за вартістю товарів: 

клас А – вузький асортимент (зазвичай біля 10% загального 
переліку), який потребує біля 70% витрат; 

клас В – середня група товарів (біля 20% загальної кількос-
ті), витрати на яку складають біля 20%; 
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клас С – основна частина загального переліку товарів (біля 
70%), яка потребує найменших – біля 10% – витрат; 

б) за групами товарів відповідно до частки прибутку, який 
поступає від їх продажу: 

X – група товарів, що дає найбільший прибуток; 
Y – група товарів, що дає середній прибуток; 
Z – група товарів, що дає найменший прибуток. 
Таким чином, за розподілом на класи А, В, С номенклатура 

товарів розподіляється згідно із схемою, показаною на рис. 7. 

 
Рис. 7. Розподіл номенклатури товарів за методом АВС 

Сполучення методів ABC і XYZ аналізу дозволяє створити 
більш повну характеристику товарного асортиментів комерцій-
ного підприємства для розробки аргументованої асортиментної і 
соціальної політики в регіоні, націленої на стратифікованого 
споживача. Якщо об’єктом аналізу прийняти сформовані класи 
товарів А, В, С, то далі слід провести диференціацію товарів 
усередині кожного класу на три групи (X, Y, Z) за ступенем обе-
ртання товарів (або одержання суми доходу від їхнього продажу) 
для кожної групи. У результаті сполучення аналізу методами 
ABC і XYZ номенклатура товарів торговельного підприємства 
розподіляється у вигляді наступної схеми, показаної на рис. 8. 
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AX  
Алкогольна 
продукція 

AY 
Кондитерські 

вироби 

AZ 
Ковбасні 
вироби 

BX 
Непродовольчі 

товари 

BY 
Напівфабрикати 

BZ 
Консервована 

продукція 

CX 
Молочні 
продукти 

CY 
Хлібобулочні 

вироби 

CZ 
Крупи та 
макаронні 

вироби 

Рис. 8. Приклад розподілу номенклатури товарів  
мережевого торговельного підприємства на класи і групи  

відповідно до методики ABC–XYZ 

Таким чином, вивчення зрушень споживчого попиту на то-
вар, регулювання ціни на нього з урахуванням конкретних пот-
реб споживачів може виступати суттєвим елементом соціальної 
діяльності підприємства в регіоні. 

Розглянуті механізми урахування впливу зрушень у струк-
турі споживчого попиту у соціальній політиці підприємств, ста-
новлять наукову базу обґрунтування управлінських рішень, як 
стосовно діяльності окремих підприємств, так і стосовно взаєм-
ного впливу структури споживчого попиту та товарообігу торго-
вельної галузі. Що б визначити, наскільки наявні наукові розро-
бки адекватні застосуванню у сучасних умовах більш динамічно-
го ринку та пришвидшення зрушень у структурі споживчого по-
питу в умовах подальшої стратифікації суспільства, проведемо 
аналіз цих методів с позиції їх адекватності сучасним умовам, 
результати якого приведемо у табл. 3.  

Аналіз наведених у табл. 3 підходів та методів визначення 
структури споживчого попиту та міра їхньої відповідності за-
вданням, що їх вирішує підприємство при реалізації соціальної 
політики у стратифікованому суспільстві викликає необхідність 
вирішення таких наукових завдань щодо вдосконалення існуючої 
методології: 
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Т а б л и ц я  3

Аналіз відповідності існуючих методів  
відповідності споживчого попиту умовам діяльності  

комерційних підприємств у стратифікованому суспільстві 

Метод врахування  
споживчого попиту  

в діяльності комерційних 
підприємств та джерело 

Відсилка 
до форму-
ли, рис., 

табл., 
тексту 

Недоліки методу, невідпові-
дність задачам використання 

в умовах прискорення  
зрушень у соціально-
економічній структурі  

споживчого попиту 
1 2 3 

Прогнозування попиту О в 
залежності від ціни товару Р 
на основі закону попиту  
О = f(1/P) [ 23] 

(1) 
Рис. 2–3 

Має дуже загальний харак-
тер, що не дозволяє практи-
чного використання 

Методи вираховування "ефе-
ктів", що стосуються поведі-
нки покупців [ 31] 

Визнається як принцип, ви-
користання якого потребує 
спеціальних досліджень по-
ведінки покупців 

Теорія вигнутих кривих по-
питу стосовно пояснення по-
ведінки продавців [ 23] 

Рис. 3 Визнається за принцип, ви-
користання якого потребує 
спеціальних досліджень по-
ведінки продавців 

Методи вираховування пара-
доксальних проявів закону по-
питу при очікуванні зниження 
цін на товар чи підвищення 
цін на нього (парадокс Гіфена) 
[ 23;  14] 

Рис. 4–5 Визнається як принцип, ак-
туальність якого підвищу-
ється в періоди прискорення 
або уповільнення інфляції  

Метод встановлення еластич-
ності товару за динамікою 
його ціни ε = –(p/q)(dq/dp) 
[ 34] 

(2); (3) Практичний інструмент, 
використання якого обме-
жено певними товарними 
групами 

Планування товарообігу ко-
мерційного підприємства [ 34] 

(4); (5) 
(6) 

Здійснюється на основі уза-
гальнення попереднього до-
свіду без врахування майбу-
тніх змін у структурі попиту 

Моделювання зростання то-
варообігу та товарних запасів 
при насиченні комерційного 
підприємства товарною ма-
сою [ 5] 

Використання потребує 
уточнення у зв’язку із зру-
шеннями у структурі попиту 
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  3  

1 2 3 
Стимулювання товарообігу 
варіюванням знижками до 
продажних цін 

Табл. 2 
 

Потребує більш узагальню-
ючого представлення, ніж 
періоди всередині одного 
року  

Сполучення методів ABC і 
XYZ аналізу [ 23] 

Рис. 8 Використання із більшою 
ефективністю потребує 
більш чутливого аналізу 
зрушень у структурі попиту  

Метод встановлення межі 
торговельної зони між двома 
торговельними закладами за 
П. Д. Конверсом [ 32;  17] 

 Втрачає актуальність при 
значному насиченні торго-
вельних закладів (напри-
клад, у центральних части-
нах міст) 

Визначення об’єкту обслуго-
вування (території, чисельно-
сті та ін.) [ 9] 

 Втрачає актуальність при 
значному насиченні торго-
вельних закладів (напри-
клад, у центральних части-
нах міст) 

Анкетування та соціологічні 
дослідження споживчого по-
питу  

 Відображають миттєве ста-
новище стосовно об’єкту 
дослідження, але не дає під-
став для прогнозування 
майбутніх змін  

 
1) підвищення чутливості методів виміру змін структури 

споживчого попиту в умовах подальшої стратифікації суспільства; 
2) створення управлінських механізмів вираховування змін 

у структурі споживчого попиту на основі сучасної науково-
теоретичної бази, що дозволяє максимально враховувати неви-
значеність, імовірність, мінливість зрушень у структурі попиту 
при реалізації соціальної політики в сфері споживання. 

Конкретизація завдань удосконалення існуючих методів 
урахування змін у соціально-економічній структурі споживчого 
попиту при управлінні комерційною діяльністю торговельних 
підприємств на регіональному ринку дозволяє сформулювати 
перелік наступних основних завдань, які потребують подальшого 
дослідження: 
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 дослідження факторів, що формують необхідність здійс-
нення підприємствами соціальної політики на споживчому ринку 
в умовах стратифікації суспільства; 

 обґрунтування методичних підходів до створення норма-
тивної бази реалізації механізму реалізації соціальної політики у 
стратифікованому суспільстві; 

 дослідження впливу загальних соціально-економічних 
чинників та чинників, що відображають діяльність підприємств, 
на обсяги споживання в умовах стратифікації суспільства в 
Україні; 

 розробки механізму реалізації підприємствами соціальної 
політики в умовах стратифікації суспільства. 

Невирішеним остаточно також залишилося питання узго-
дження інтересів діяльності стратифікованих суб’єктів регіону з 
огляду на поліструктурну специфіку регіону та багатокритеріа-
льність вибору варіанту діяльності кожного суб’єкта. Хоча в ме-
жах цього дослідження і визначено, що тенденції до виникнення 
напівформальних регіональних об’єднань сприяють точності 
оцінки діяльності окремих регіональних груп, вирішення завдан-
ня забезпечення соціальної справедливості в умовах неструкту-
рованої (чи погано структурованої) діяльності окремих суб’єктів 
за наявності неусвідомлюваних загальних інтересів залишається 
відкритим. 
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Розділ 5 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА 
ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ 

Атюшкіна В. В., к.е.н., доцент, 
Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Сталий розвиток регіону передбачає якомога повніше вико-
ристання потенціалу тієї чи іншої території України з орієнтаці-
єю на стратегічні цілі розвитку країни в цілому. Загальну про-
граму дій зазвичай викладено у відповідних регіональних доку-
ментах. Так, у 2017 р. було прийнято оновлену "Стратегію еко-
номічного і соціального розвитку Луганської області на період 
до 2020 року". У процесі розроблення Стратегії враховано "Цілі 
Сталого Розвитку", затверджені 25 вересня 2015 року на Саміті 
ООН зі сталого розвитку. Стратегія містить систему стратегіч-
них, оперативних цілей та завдань, що забезпечить міцну основу 
для подальшої роботи, та визначає такі основні напрями розвит-
ку: "відновлення критичної інфраструктури та послуг; підви-
щення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та 
інформатизації; економічне відновлення та сталий розвиток; 
створення сприятливих умов для життя та розбудова миру" [1]. 
Оновлення Стратегії покликане врахувати зміни у політичній та 
зовнішньополітичній обстановці в країні, тимчасові територіаль-
ні обмеження і, як наслідок, порушення економічних зв’язків та 
необхідність відновлення соціально-економічної інфраструктури 
внаслідок втягнення країни до бойових дій на території області. 
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Таким чином, у подальшому розвитку Луганської області 
мають бути враховані потенціальні можливості регіону та пере-
шкоди на шляху його соціально-економічного зростання: 

 наявність хімічного науково-виробничого комплексу (в 
м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне зосереджені про-
мислові підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції, продуктів нафтоперероблення; науково-дослідні орга-
нізації та установи; 

 збільшення повноважень органів місцевого самовряду-
вання та надходжень до місцевих бюджетів у наслідок впрова-
дження національних реформ у сфері територіальної та бюджет-
ної децентралізації; 

 залучення додаткових фінансових ресурсів для віднов-
лення та розвитку регіону (у т.ч. коштів Державного фонду регі-
онального розвитку, Державного фонду енергоефективності то-
що), можливості співпраці з проектами міжнародної технічної та 
гуманітарної допомоги, а також з програмами міжнародних ор-
ганізацій; 

 наявність середньоспеціальних та вищих навчальних за-
кладів, укомплектованих висококваліфікованими викладачами 
(на початок 2016/2017 навчального року кандидатів наук – 598, 
докторів наук – 134, у т.ч. доцентів 458, професорів – 109 осіб) [2]; 

 наявність організації, які виконують наукові дослідження 
й розробки (17 організацій станом на кінець 2015р. з чисельністю 
науковців 319 осіб) [2]; 

 пошкодження та руйнування дорожньої інфраструктури, 
а також ускладнення та здорожчання автомобільних перевезень; 

 підприємства машинобудування, металургійного вироб-
ництва та готових металевих виробів, а також підприємства з ви-
добутку енергетичного вугілля антрацитової групи територіаль-
но залишились на території, непідконтрольній українській владі; 

 рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за мето-
дологією МОП) – становить близько 16%, кількість вибулих з 
території Луганської області, підконтрольній українській владі, 
за І півріччя 2017 р. сягнула 15,4 тис осіб. 

Пошук шляхів підвищення соціально-економічного статусу 
регіону та подальшого стабільного розвитку економіки повинен 
вестися у напрямку створення таких форм співіснування еконо-
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мічних суб’єктів, місцевої влади, громадськості на території об-
ласті, які будуть сприйняті ринком (тобто доведуть свою ефек-
тивність) як найбільш доцільні. Тому теоретичним підґрунтям 
таких розвідок можуть бути положення теорії конкуренції та 
конкурентних переваг, створення ланцюга цінності, дослідження 
в області регіональних кластерних технологій. Створення стій-
ких конкурентних переваг окремими підприємствами або їх регі-
ональними об’єднаннями у тій чи іншій формі може стати осно-
вою стійкого розвитку економіки, більш ефективного поєднання 
ресурсів, залучення передових технологій та знань. 

Пошук стійких конкурентних переваг підприємством має 
йти з урахуванням провідних доробок в галузі стратегічного 
управління та бізнес-стратегій. Так, за К. Прахаладом і Г. Хеме-
лом стрижневі активи або компетенції компанії мають здатність 
забезпечити можливості конкуренції для багатьох її видів бізнесу 
і синергетичну перевагу [5, с. 90]. Стрижневі компетенції явля-
ють собою загальні для всієї фірми технології, навички, бізнес-
процеси, які мають зумовлювати вибір видів діяльності підпри-
ємства, їх комбінацію і взаємне посилення. Стрижневі активи 
допомагають підприємству конкурувати в усіх СЗГ. 

Д. Аакер розуміє стійку конкурентну перевагу (СКП) як 
елемент (або поєднання елементів) стратегії бізнесу, який забез-
печує істотну перевагу над існуючими і майбутніми конкурента-
ми [6, с. 210]. Витоками СКП є те, як компанія конкурує за всіма 
елементами 4Р, якими компетенціями володіє, яку цінність може 
запропонувати споживачеві та кого вважає своїми конкурентами.  

В свою чергу, активи та компетенції компанії є найбільш 
стійкими елементами стратегії бізнесу, які складно скопіювати 
або щось їм протиставити [6, с. 212]. Наскільки суттєвими вони є 
для досягнення довгострокової конкурентоспроможності залежа-
тиме від правильного сприйняття стійких конкурентних переваг 
та ключових факторів успіху (КФУ). Адже КФУ – це необхідний 
для конкуренції актив або компетенція, а УКП – це актив або 
компетенція, яка складає основу для тривалого переваги. 
К. Л. Келлер оперує у цьому зв’язку термінами точки паритету та 
точки відмінності, тобто асоціацій, пов’язаних з товаром, необ-
хідних, але не визначних (ТП) або таких, що створюють вражен-
ня про атрибут товару або вигоду (ТВ) [7, с. 132]. 
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Основним інструментом діагностики конкурентних переваг 
за М. Портером є ланцюжок створення вартості, який дозволяє 
визначити, за рахунок чого підприємство може конкурувати та 
утримувати конкурентні позиції в стратегічній перспективі. В 
свою чергу ланцюжок створення вартості компанії залежатиме 
від структури галузі (яку можна описати за допомогою п’яти сил 
конкуренції на відповідному ринку) і одночасно відбиває устрій 
всіх ланцюжків створення вартості конкурентами.  

Перспективним напрямком ефективного перетворення ная-
вних ресурсів і найбільш повного використання потенціалу тери-
торії з метою створення конкурентоспроможних продукції та по-
слуг та подолання соціально-економічних диспропорцій бачить-
ся створення кластерів на території регіону. Як відомо, в основі 
створення кластерів знаходиться група підприємств, об’єднаних 
за територіальним і галузевим принципами, діяльність яких ко-
ординується науково-дослідною установою та підтримується мі-
сцевою владою. Застосування кластерного підходу опрацьовано 
багатьма вченими, фахівцями, практиками з різних точок зору - 
від теорії неокласичної економічної школи А. Маршалла та кон-
цепції промислових кластерів М. Портера до безлічі підходів до 
класифікації кластерних утворень (Т. Андерссон, С. Швааг, 
Р. Стоу, Е. Маркусен, Д. Ф. Хіні, Г. Вайсс В., К. Карваджал, 
Ч. Ватанабе, Чевганов, І. Брижань, Ю. Громико, С. Розенфельд 
та інші), дослідження окремої проблематики кластерів (Р. Гал-
гаш щодо визначення меж економічних кластерів, В. П. Ільчук, 
І. О. Хоменко, І. В. Лисенко щодо створення транскордонних 
кластерів, А. В. Базилюк, В. В. Концева щодо синергії кластер-
них процесів тощо). 

Алгоритм формування кластерів має різне авторство, але за-
гальний зміст етапів збігається і передбачає: виявлення терито-
рій, найбільш схильних до кластерних утворень, встановлення 
меж кластеру; встановлення цілей і задач кластеру, визначення 
складу та аналіз зв’язків між потенційними учасниками кластера; 
реалізацію організаційно-економічного механізму створення 
кластерів, оцінювання ефективності функціонування окремих 
кластерів та результатів діяльності програм кластерного розвит-
ку; контроль, корегування та удосконалення діяльності кластер-
них утворень [8, с. 98; 9, с. 78]. 
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Доцільність створення кластеру як агломерації, що матиме 
перевагу перед іншими формами взаємодії та взаємовідносин 
економічних агентів регіону, має бути обґрунтована на етапі ви-
значення складу та аналізу зв’язків між потенційними учасника-
ми кластера. В свою чергу те, яким має бути склад учасників 
кластеру і якими є їх ролі у досягненні цілей об’єднання, можна 
визначити на основі аналізу варіантів ланцюга створення вартості. 

За теорією М. Портера для того, щоб досягти конкурентних 
переваг і вміти утримувати їх, треба добре розуміти як окремий 
налагоджений на підприємстві ланцюжок вартості, так і стан пі-
дприємства в загальній системі управління вартістю [3, с. 68]. 
Виходячи з цього в контексті стратегічного розвитку всього кла-
стеру слід говорити не лише про один ланцюжок вартості, а про 
систему таких ланцюжків у вигляді вартісної мережі. Кожен з 
елементів, тобто ланок у вигляді видів діяльності всіх учасників 
виробництва і реалізації продукції, має бути перевірений на пре-
дмет наявності конкурентних переваг (з урахуванням можливос-
тей їх переростання у стійку конкурентну перевагу або стиржне-
ву компетенцію для всього кластеру) та найбільшого внеску в 
формування цінності готового продукту для споживача. В про-
цесі аналізу можуть бути визначені види діяльності або окремі 
функції, які доцільно делегувати окремому учаснику кластеру 
(або кільком конкуруючим суб’єктам господарювання) (табл. 1).  

Перевірка ланцюжком вартості дозволяє визначити оптима-
льний варіант складу учасників кластера, поєднання видів діяль-
ності в межах кластерного утворення, а також ідентифікувати 
слабкі місця об’єднання, "прогалини", які мають бути усунені, 
наприклад, за допомогою створення потрібного, але відсутнього 
учасника процесу виробництва і реалізації продукції або залу-
чення нових компанії до регіону. Це, в свою чергу, сприятиме 
вирішенню проблем безробіття, інфраструктурних вад, ефектив-
ного використання ресурсів, насамперед інформаційних, іннова-
ційних та інтелектуальних, на певних територіях області. 

Наведена аналітика свідчить про наявність осередків проми-
слового і сільгоспвиробництва на території Луганської області. 
Промислове виробництво зосереджено найбільше в м. Сєверодо-
нецьк, м. Рубіжне, м. Лисичанськ та м. Старобільськ.  



265 

Т а б л и ц я  1  

Об’єднання видів діяльності в кластері 
Ти

пи
  

ді
ял

ьн
ос

ті
 

Види  
діяльності 

Характеристика видів діяльності 
Діяльність 
підприємс-
тва-поста-
чальника 

Діяльність 
підприємс-
тва-вироб-

ника 

Діяльність 
підприємс-
тва збуту 

Діяльність 
підприємс-
тва-спожи-

вача 

П
ер

ви
нн

і т
ип

и 
ді

ял
ьн

ос
ті

 Зовнішня 
логістика  

Об’єднання діяльності: транспортування та скла-
дування матеріалів  

Виробничий 
процес 

Об’єднання функцій інформаційного забезпечен-
ня діяльності з перетворення матеріалів у готову 
продукцію 

Внутрішня 
логістика 

Об’єднання функцій інформаційного забезпечен-
ня діяльності з обробки замовлень і розподілу 

Маркетинг і 
продажі 

Часткове об’єднання функцій: управління кана-
лами збуту 

Обслугову-
вання  

Часткове об’єднання функцій: постачання запчас-
тин, програмне забезпечення діагностики 

Д
оп

ом
іж

ні
 т

ип
и 

ді
ял

ьн
ос

ті
 

Інфраструк-
тура фірми 

Часткове об’єднання функцій: бухгалтерський 
облік, зв’язки з органами влади, управління якіс-
тю 

Управління 
людськими 
ресурсами 

Часткове об’єднання функцій: 
рекрутинг, підвищення кваліфікації, формування 
системи стимулювання праці 

Технологіч-
ний розви-
ток 

Часткове об’єднання функцій: вдосконалення те-
хнологічних процесів та продукції, впровадження 
ноу-хау 

Матеріаль-
но-технічне 
забезпечен-
ня 

Часткове об’єднання функцій:  
процедури, технологічні лінії та інформаційні 
системи 

 
У січні-травні 2017 року підприємствами вироблено товар-

ної продукції [2]: ТОВ НВП "Зоря" – 307,3 млн грн.; ТОВ "НВО 
"Сєвєродонецький Склопластик" – 67,0 млн грн; ВКФ ТОВ 
"ТАНА" вироблено товарної продукції на суму 32,2 млн грн; 
ТОВ НВФ "Мікрохім" – 112,5 млн грн; ПАТ "Рідкісні гази" – 
764,8 млн грн; ТОВ "Рубіжанський трубний завод" – 3347,0 тис. 
грн. 
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Рис. 1. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

підприємствами Луганської області 

 
Рис. 2. Виробництво деяких видів сільськогосподарської продукції  

підприємствами Луганської області за І півріччя 2017 р. 
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Основні підприємства машинобудівної галузі, що працюють 
на території підконтрольній українській владі: ТДВ "Попаснян-
ський вагоноремонтний завод" – 216,7 млн грн., ПрАТ "СНВО 
"Імпульс" – 717,1 млн грн, ТОВ НВП "Мікротерм" – 4,1 млн грн., 
ТДВ "Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого 
обладнання" та перереєстроване ПАТ "Луганськтепловоз". 

Основне підприємство в галузі виготовлення виробів з де-
ревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, яке ви-
робляє 95,0% обсягів товарної продукції – ПАТ "Рубіжанський 
картонно-тарний комбінат". 

На території області працюють лише 4 шахти ПАТ "Лиси-
чанськвугілля" та 4 із 7 шахт ДП "Первомайськвугілля". За сі-
чень-травень 2017 року видобуто 185,9 тис. тон вугілля, що ста-
новить 53,6% від планового завдання та на 91,7 тис. тон менше у 
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. 

Виробництво сільськогосподарської продукції, на території 
області здійснюють 1062 агропромислових формувань та 45,2 
тис. особистих селянських господарств, розташованих переваж-
но на півночі та сході підконтрольної українській владі території. 

Для виявлення оптимальних форм та видів кластерів на те-
риторії регіону необхідно поглибити аналіз галузевих структур, 
їх проблем та перспектив розвитку, визначити стан діючих підп-
риємств, їх конкурентні переваги, рівень конкуренції тощо. 

Кластерний підхід може бути тим стратегічним інструмен-
том, який дозволить створити у регіоні більш сприятливий підп-
риємницький клімат та допомагатиме розвиватися існуючим фі-
рмам та залучати нові компанії, додаткові ресурси до регіону че-
рез посилення конкурентоспроможності підприємств завдяки 
використанню спільних можливостей і розширенню ринку, на-
самперед за рахунок інноваційних продуктів. 

Зазвичай інноваційні процеси вимагають ресурсів і компе-
тенції, на які часто не здатне окреме підприємство. Кластери до-
зволяють подолати ці труднощі шляхом сполучення конкуренції 
та співробітництва, "колективної ефективності", "м’якої спеціа-
лізації"; використання ефектів масштабу; збалансованого зрос-
тання та застосування можливостей концепції конкурентоздат-
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ності. Саме об’єднання підприємств є джерелами та факторами 
економічного зростання територій. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Клюс Ю. І., д.е.н., доцент, 
Персій Ю. О., аспірант, 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 

Циклічність розвитку теорії та практики управління затра-
тами, в першу чергу, буде обумовлена науково-технічним про-
гресом і, глобально, змінами технологічних укладів. На основі 
вищевказаних положень в даний час розроблені різноманітні, 
практично апробовані провідними вченими і фахівцями структу-
ри, методи і моделі управління затратами.  

Ефективність і якість управління затратами в першу чергу 
визначається обґрунтованістю методології прийняття рішень. 
Економічна наука має в своєму розпорядженні достатньо вели-
ким методологічним інструментарієм управління затратами. Од-
нак, як зазначає В. А. Хвостикова, численні підходи і методи 
управління затратами не володіють достатньою універсальністю, 
не відрізняються єдністю методології, що обмежує їх викорис-
тання на практиці [1, с. 27]. Ретроспективне вивчення досвіду 
управління колективними структурами, адаптованого до управ-
ління затратами, дозволяє уявити структуру еволюції методів 
управління затратами [2, с. 67; 3, с. 142; 4, с. 63; 5, с. 35; 6, с. 26].  

Розглянемо можливі протиріччя ринкової економіки в Укра-
їні в сфері управління затратами, що виділяються дослідниками 
[6, с. 27]:  

 не враховується фактор часу, і, в зв’язку з цим, практично 
немає розподілу складу загальних затрат на змінні і постійні; 

 відсутність системи обліку, аналізу та контролю затрат на 
основі використання центрів затрат і центрів відповідальності, 
що знеособлює процес управління і породжує безвідповідаль-
ність і безкарність; 

 слабо розвинена система нормування затрат, орієнтація її 
на внутрішні, а не на зовнішні (ринкові) чинники; 
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 не враховуються трансакційні затрати, тобто затрати в 
сфері обміну, пов’язані з передачею прав власності – затрати на 
пошуки інформації, ведення переговорів і т. п.; 

 елементна структура собівартості в Україні не має ринко-
вого характеру управління затратами. Вона має двояку спрямо-
ваність, яка виражається досить чітко: існуюча елементна струк-
тура собівартості враховує насамперед виробничий, а не ринко-
вий характер затрат і служить цілям створення зручностей для 
податкової системи, а не цілям підвищення ефективності підпри-
ємницької діяльності самого господарюючого суб’єкта. 

Різноманітні методи управління затратами, описані в науко-
вій літературі і (або) апробовані на практиці покликані усунути 
ці протиріччя. Причому приводячи методи управління затратами, 
автори досі не розробили струнку систему їх класифікації.  

Визначимо метод як сукупність прийомів і операцій пізнан-
ня і практичної діяльності або як спосіб досягнення певних ре-
зультатів у пізнанні і практиці. Акцентуємо увагу на тому, що 
застосування того чи іншого методу визначається метою пізна-
вальної або практичної діяльності, предметом вивчення або дії і 
умовами, в яких здійснюється діяльність. Виходячи з вищесказа-
ного, необхідно відокремити спеціальні методи характерні тіль-
ки для управління затратами від універсальних і від запозичених 
з інших предметних областей. Спеціальні методи в свою чергу 
можна розділити з позицій функціонального, предметного, ситу-
аційного підходів. Універсальні методи в основному запозичу-
ються з філософії і математики. Запозичені методи характерні 
для маркетингу, фінансового аналізу, інноваційного менеджмен-
ту, організації виробництва, управління якістю, інформаційних 
технологій та інших сфер.  

Як було встановлено вище, система управління затратами є 
складовою частиною системи управління діяльністю підприємст-
ва, і їй притаманні всі функції менеджменту: прогнозування і пла-
нування затрат і визначення їх факторів, організація і координація 
діяльності з управління затратами, регулювання затрат при зміні 
умов діяльності, мотивація персоналу, стимулювання економії і 
встановлення форм відповідальності за нераціональне викорис-
тання ресурсів, аналіз затрат і факторів, що їх визначають;, облік і 
контроль, а також оцінка функціонування системи управління за-
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тратами, визначення шляхів усунення виявлених недоліків, під-
вищення дієвості системи, ефективності її функціонування.  

Як справедливо відмічено Е. І. Горловою, головною відмін-
ністю в діючих системах управління затратами виступають ін-
струменти, за допомогою яких керуюча підсистема впливає на 
керовану підсистему [7, с. 30]. При цьому під інструментами ро-
зуміється сукупність моделей, методів і концепцій, які викорис-
товуються для вирішення поставлених завдань [7, с. 30].  

Процес управління затратами підприємств є невід’ємною 
частиною управління підприємством, і кінцеві його результати 
виражаються в підсумкових показниках роботи підприємства в 
цілому, які складаються під одночасним впливом багатьох чин-
ників. Таким чином, виникають труднощі відділення результатів 
управління затратами від результатів діяльності підприємства.  

Результатами внутрішнього функціонування системи управ-
ління затратами є обсяг переробленої інформації, швидкість і 
вартість її отримання, кількість вироблених рішень, тривалість їх 
підготовки та інші. Однак досягнення високих показників ефек-
тивності внутрішнього функціонування системи управління за-
тратами не є самоціллю і не може служити в якості основних 
критеріїв, що визначають ефективність управління в цілому. Фу-
нкціонування системи управління направлено на підвищення 
ефективності діяльності підприємства в цілому. Отже, результа-
ти дії і основні показники ефективності управління затратами 
підприємств обумовлені кінцевими результатами роботи підпри-
ємства.  

Оцінка економічної ефективності управління затратами під-
приємств в даному дослідженні базується на загальній теорії і 
методології визначення економічної ефективності, викладеної в 
роботах зарубіжних і вітчизняних авторів. У найзагальнішому 
вигляді ефективність визначається як відношення результату 
(ефекту) до затрат на його отримання.  

При вимірі економічної ефективності слід дотримуватися 
принципу зіставлення. Тобто необхідно визначити правила, які 
дозволяють зіставити затрати з доходами.  

Б. Райан вважає, що зіставлення можна проводити за кіль-
кома напрямками [8, с. 321]:  

зіставлення по часу;  
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зіставлення за рішеннями, коли затрати, понесені в резуль-
таті цього рішення, зіставляються з доходами або іншими пере-
вагами, які є результатами цього рішення; 

зіставлення з розподілу, коли непрямі затрати зіставляють з 
одиницею випущеної продукції; 

операційне зіставлення, коли доходи, отримані в результаті 
певної операції або діяльності підприємства, зіставляються з за-
тратами, які безпосередньо відносяться до цієї операції або виду 
діяльності. 

Оцінка економічної ефективності передбачає використання 
системи критеріїв. У перекладі з грецької "kriterion" – мірило для 
оцінки. Критерії характеризуються системою кількісних показ-
ників і якісних оцінок ефективності. 

Передбачається в рамках даного дослідження сформувати 
адекватне сучасної економічної ситуації поняття ефективності 
управління затратами і розробити основи оцінки ефективності 
управління затратами з урахуванням невизначеності середовища 
функціонування підприємств. 

Д. Синк, розглядаючи проблематику ефективності, визначає 
ефективність як елемент загальної системи кількісних і якісних 
індикаторів, "параметрів стану" підприємства, які характеризу-
ють відповідність організаційно-господарської системи її цілям, 
інтегральна якість її функціонування, її успішність [9, с. 228]. 

Б. Карлоф в сучасну економіку ввів поняття зовнішньої 
ефективності, що відображає знання структури потреб, ступеня 
задоволення їх фірмою, створення нових сфер підприємництва, 
діловий потенціал [8, с. 54]. 

П. Дракер вважає, що завдання оцінки економічної ефекти-
вності повинне вирішуватися "в трьох вимірах: 1) сьогоднішній 
бізнес слід зробити ефективним; 2) його потенціал повинен бути 
виявлений і реалізований; 3) це повинно бути зроблено для ін-
шого бізнесу, який буде існувати в іншому майбутньому" [10, 
с. 105]. 

У цьому дослідженні ми спираємося на таку думку, що най-
більш повно відображає зовнішню і внутрішню ефективність, 
враховує динамічний і статичний аспект ефективності визначен-
ня її, як властивість організації в рамках існуючої системи суспі-
льних цінностей формулювати цілі у відповідності з пропонова-
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ними потребами, використовуючи соціально схвалені в даній су-
спільній середовищі кошти, і досягати певного співвідношення 
між результатами і затратами, використовуючи сприятливі і до-
лаючи неблагоприятливі зовнішні і внутрішні чинники, умови.  

Серед економістів немає єдиної думки про те, як оцінювати 
економічну ефективність: за допомогою одного узагальнюючого 
показника або системи показників; яка методика розрахунку по-
казників ефективності; які показники повинні включатися в сис-
тему, які повинні бути взаємозв’язки між узагальнюючими і 
приватними показниками ефективності.  

Відмінності поглядів вчених і фахівців на сутність і методи 
оцінки ефективності обумовлюють необхідність аналізу, відбору, 
розробки і структурування критеріїв і показників економічної 
ефективності управління затратами. Для ідентифікації вимірни-
ків ефективності були використані наступні методи, які слід за-
стосовувати для формування системи оцінки ефективності 
управління затратами підприємства: консультації з фахівцями; 
бенчмаркінг; експертні методи.  

При розробці системи оцінки ефективності виникає про-
блема визначення її якості. Д. Синк пропонує наступні критерії 
якості: придатність, правильність і точність, повнота, унікаль-
ність, надійність, зрозумілість, квантифіціруємість, контрольо-
ваність, економічна ефективність [9, с. 231]. Придатність визна-
чається як здатність системи критеріїв та показників ефективно-
сті виміряти конкретний об’єкт. Правильність – це здатність ви-
мірювальної системи правильно і точно визначити статистичні 
характеристики даного феномена. Критерій повноти передбачає 
вичерпне відображення всіх даних, що піддаються вимірюванню. 
Унікальність встановлює заперечення використання надлишко-
вих і пересічних вимірників. Вимога надійності забезпечує об-
ґрунтованість результатів: "помилки вимірювань повинні задо-
вольняти прийнятим статистичним передумовам або бути міні-
мізовані". На критерій зрозумілості значно впливає характер ко-
ристувача системи оцінки ефективності.  

Критерій квантіфіціруємості системи передбачає пріоритет 
кількісної інформації над якісною. Д. Синк приділяє значну ува-
гу саме кількісним методам оцінки ефективності: "... ми краще 
розуміємо характер явища, якщо воно отримало кількісне вира-
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ження" [9, с. 239]. Однак, чим краще ми розуміємо явище, тим 
більш успішні спроби висловити його кількісно.  

В. І. Данілов-Данільян впевнений в тому, що "в соціально-
економічній сфері в принципі все вимірюється і керувати нею 
можна, спираючись лише на кількісну інформацію" називає "ви-
мірювальним фетишизмом" [8, с. 52].  

О. Г. Туровець класифікує фактори, що піддаються вартіс-
ному виміру, на вимірювані вартісними кількісними показника-
ми, але які можуть бути представлені і в вартісному вираженні, і 
фактори, які не піддаються кількісному і вартісному виміру. На 
його думку, при розрахунках економічного ефекту слід врахову-
вати дві перші групи факторів, що не піддаються вартісному вимі-
ру. Фактори слід охарактеризувати кількісно або якісно [11, с. 89].  

На нашу думку, науково обґрунтована система оцінки ефек-
тивності управління затратами повинна містити як кількісні, так 
і якісні характеристики. Важливість якісних оцінок для викорис-
тання на практиці не заперечує ніхто з авторів, чиї роботи були 
вивчені в даному дослідженні. Навіть Д. Синк – адепт квантифи-
кації, розглядаючи можливість застосування системи оцінки 
ефективності (результативності) на різних підприємствах, зазна-
чає, що "деякі вимірювачі настільки важко практично викорис-
товувати, що це не виправдовує їх розробку" [9, с. 240]. Отже, 
обмежуючись кількісною оцінкою результативності управління, 
ми спочатку заперечуємо значимість критерію придатності сис-
теми оцінки ефективності.  

На нашу думку, результативність системи управління затра-
тами багатовимірна і високі показники по одному або за шістьма 
критеріями з семи не забезпечують успіху. Важливим завданням 
менеджера є встановлення значимості і відносної ваги кожного 
критерію результативності та вибір вимірника критерію. Причо-
му пріоритети кожного з перерахованих критеріїв ефективності 
залежать від ряду факторів: масштабів системи; її функцій; типу 
системи; зрілості системи з точки зору кадрового складу, методів 
управління, технології, організаційних структур.  

Д. Синк не вважає обов’язковим побудову синтетичних по-
казників, так як це нерідко призводить до того, що зміст первин-
ної інформації не узагальнюється, а зникає, синтез виявляється 
чисто формальним [9, с. 240].  
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В. І. Данілов-Данільян відзначає, що "численність і надзви-
чайна різноманітність вихідних даних іноді розцінюються як сві-
дчення дуже великої технічної складності завдання синтезу; на-
справді зазвичай це свідчення змістовної складності ... постанов-
ки завдання ..." [8, с. 53].  

Управління затратами пронизує всі структурні підрозділи 
підприємства. У зв’язку з цим, на думку автора при оцінці еко-
номічної ефективності слід розглядати критерій ритмічності.  

Ю. В. Адаєв визначає ритмічність як синтетичний, якісний 
показник, що характеризує і виражає собою ступінь злагоджено-
сті, узгодженості в роботі всіх підрозділів підприємства.  

П. Дракер в книзі "Ефективне управління" наводить "уза-
гальнення", які, на його думку, "приводять до деякого числа ви-
сновків ...":  

"... між результатами і затратами існує зворотна залеж-
ність";  

"економічні результати прямо пропорційні доходу, в той час 
як затрати прямо пропорційні кількості ділових операцій (єди-
ним винятком є закуплені матеріали ..., які йдуть безпосередньо 
на готовий продукт виробництва";  

"найбільш дорогі і потенційно продуктивні ресурси (тобто 
висококваліфіковані кадри) розподіляються найгірше";  

"бізнес потребує постійної оцінки та переорієнтації, і ця по-
треба найбільш велика при ... забезпеченні ефективності бізнесу" 
[10, с. 96].  

Використання ідеї П. Дракера про важливість концентрації 
зусиль співробітників підприємства на малій кількості дій, здат-
них дати значні результати, дає можливість включити критерій 
концентрації зусиль в систему критеріїв оцінки ефективності 
управління затратами.  

Л. А. Базилевич розробив дерево критеріїв, гілки якого ви-
значають показники продуктивності системи управління, її еко-
номічності та соціальної прогресивності [5, с. 85]. Причому, під 
продуктивністю розуміється швидкість виконання завдань і пов-
нота вирішення питань, під економічністю – наведені затрати і 
ресурсомісткість управління, а під соціальною прогресивністю – 
управлінський потенціал і активність самоврядування.  
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Факторами, що визначають складність системи оцінки ефе-
ктивності управління затратами, є [3, с. 68]:  

 невідповідність оперативних і стратегічних цілей управ-
ління затратами;  

 істотний вплив ефективності виробничої, комерційної, 
інноваційної та інших видів діяльності;  

 наявність поряд з прямими джерелами ефекту, непрямих, 
які проявляються через забезпечення можливостей досягнення 
необхідних результатів;  

 присутність різних рівнів і етапів управління затратами з 
різними відносними вагами критеріїв результативності.  

Система показників ефективності управління затратами по-
винна відображати критерії оцінки ефективності, запропоновані 
Д. Синком: дієвості, економічності, якості, прибутковості, про-
дуктивності, якості трудового життя і впровадження нововведень 
в поєднанні з критеріями ритмічності, узгодженості, концентра-
ції зусиль.  

Дієвість, на думку Д. Синка, являє собою універсальний 
критерій, "необхідна умова успіху" [45, с. 237]. Вибір конкрет-
них показників, які оцінюють цей критерій залежить від особли-
востей досліджуваної системи і її елементів. Критерій дієвості 
управління затратами підприємств можна оцінити шляхом порі-
вняння оперативності прийняття рішень на базі системи обліку 
минулих (фактичних) затрат і системи "стандарт-кост". Забезпе-
ченість рішень інформацією передбачає наявність на підприємс-
тві центрів аналізу. Оперативна реалізація рішень заснована на 
системі центрів відповідальності.  

Економічність управління затратами слід оцінити шляхом 
співвіднесення затрат на матеріальне і моральне стимулювання 
до загальних затрат на мотивацію персоналу. Причому моральне 
стимулювання слід врахувати в вартісному вимірі шляхом мно-
ження затрат часу, витраченого фахівцями на заняттях гуртків 
якості, розробкою нової ідеї і т.д. на середньогодинну заробітну 
плату даної категорії фахівців підприємства. Іншим показником 
економічності є ступінь залежності розмірів затрат з отриманими 
доходами в поточному періоді. Однак даний показник доцільно 
використовувати в короткостроковому періоді в умовах кризи.  
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Якість управління затратами в нестабільному середовищі 
функціонування багато в чому залежить від гнучкості системи 
управління. Співвідношення рівнів централізації і децентраліза-
ції провідних підприємств, що діють у схожому навколишньому 
середовищі, з параметрами оцінюваного підприємства можуть 
дати оцінку якості.  

Прибутковість, один з найбільш опрацьованих і найбільш 
часто використовуваних показників, авторами оцінюється по-
різному. П. Дракер вважає, що "прибуток не є першочерговою 
метою і виконує функції громадського обмежувача для госпо-
дарської діяльності, нижче якого вона втрачає сенс, але не ви-
ступає як максимізована величина і єдиний критерій ефективно-
сті" [10, с. 89]. Якісно критерій прибутковості можна визначити 
шляхом зіставлення рішень, прийнятих на базі системи обліку 
повної собівартості і системи "директ-костинг" на довгостроко-
вий і короткостроковий періоди.  

Критерій якості трудового життя при оцінці ефективності 
системи управління затратами визначається ступенем залучення 
працівників підприємства в процес розробки і впровадження ін-
новацій з мінімальними затратами часу і ресурсів на етапах ви-
робництва і експлуатації.  

Визначення даного показника слід проводити по кожному 
центру відповідальності з визначенням ступеня делегування по-
вноважень. Для центрів затрат найбільшу питому вагу має кри-
терій продуктивності.  

Класичними показниками продуктивності є показники вико-
ристання ресурсів: вироблення, фондовіддача, матеріаловіддача. 
В даний час актуально використання показника маржинального 
доходу або доданої вартості. Оцінка ефективності управління за-
тратами підприємств передбачає певну послідовність дій.  

О. Г. Туровець наводить такі етапи знаходження економіч-
ної ефективності [7, с. 65]:  

 встановлення змісту заходу;  
 визначення джерел формування ефекту;  
 вибір об’єкта для порівняння;  
 розрахунки ефекту по кожному джерелу;  
 визначення сумарного ефекту;  
 розрахунок затрат на здійснення заходу;  
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 визначення економічної ефективності.  
Наступним етапом є етап розробки шляхів підвищення ефе-

ктивності. На українських підприємствах з метою підвищення 
ефективності управління затратами необхідно: сконцентрувати 
зусилля на контролі затрат у місцях їх виникнення; по-різному 
обробляти дані з різних затрат; скоротити надмірну діяльність; 
оцінювати як стан підприємства в цілому, так і ситуацію в усіх 
областях діяльності; аналізувати систему затрат в нерозривному 
зв’язку з аналізом системи розробки та впровадження інновацій.  

Множинність методів оцінки ефективності дозволяє здійс-
нювати вибір, застосовуючи суб’єктивний підхід в залежності 
від професійних характеристик руко водіїв, цілей оцінки, зовні-
шнього і внутрішнього середовища функціонування підпри-
ємств.  

Істотну роль у виборі та впровадженні системи оцінки ефе-
ктивності управління затратами грають: існуючі системи обліку і 
контролю, інформаційна система підприємства, наочність досто-
їнств системи в аспекті затрат і результатів.  
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