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В сучасних умовах ринкової економіки однією з умов ефективного функціонування 

підприємств є їх забезпеченість основними засобами. Оскільки саме основні засоби 
надають товчок для розпочатку функціонування підприємства, а в подальшому – 
допомагають підприємству розширювати діяльність. 

Ефективність використання основних засобів є однією із найбільш важливих 
дослідницьких ланок на підприємствах. Відтворення основних виробничих засобів 
розглядається, як процес безперервного їх поновлення [2]. 

На сьогодні в Україні склалася несприятлива ситуація щодо забезпеченості та 
ефективності використання основних засобів. Насамперед, це пов’язано з високим ступенем 
зношеності виробничих засобів, що обумовлює нагальну потребу у заміні та модернізації 
наявного парку засобів виробництва (табл. 1). 
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Рис. 1 – Вартість основних засобів підприємств України за 2015-2017 рр., млн. грн. 
 

Здійснюючи аналіз основних засобів за 2015-2017 роки, потрібно зазначити, що у 2016 
році первісна вартість збільшилась на 536051 млн. грн., а у 2017 році цей показник зменшився 
на 443503 млн. грн. Показник ступеня зносу протягом 2015-2017 років зменшується відповідно 
на 2 % та 3 %. 

Однак реальна ситуація така, що через інфляцію та падіння курсу національної валюти 
вартість нового обладнання набагато вище первісної вартості аналогічного експлуатованого 
устаткування. 

Основні засоби відіграють вирішальну роль у виробничій діяльності промислових 
підприємств. Забезпеченість промислових підприємств основними засобами виробництва є 
важливим фактором, від якого залежать якість, повнота та своєчасність виконання робіт, обсяг 
виробництва продукції і фінансовий стан підприємства в цілому. Тому актуальним стає 
дослідження стану відтворювального процесу на промислових підприємствах [1, с. 174]. 

Аналіз наявності та стану основних засобів за 2015-2017 роки за даними Державної 
служби статистики [3], зображений на рис. 2, де зменшення зносу основних засобів 
спостерігається в усіх видах промисловості. Наприклад, ми бачимо зменшення в добувній 
промисловості і розробленні кар’єрів в 2017 році на 5393 млн. грн. (або на 98,68 %). Переробній 
промисловості притаманна тенденція до збільшення зносу основних засобів в 2016 році, але 
потім відбувається і різке зменшення. 
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Рис. 2 – Наявність і стан основних засобів промислових підприємств України 
за 2015-2017 роки 

 
Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 

основні виробничі засоби підприємства використовуються не достатньо ефективно. 
Через значне зношення основних засобів посилюється технічна та технологічна 

відсталість підприємств. Відтворення основних засобів на підприємствах може відбуватися за 
рахунок валових капітальних інвестицій, які будуть спрямовані на створення, придбання, 
відновлення та поліпшення основних засобів [4, с. 175]. 

Шляхи поліпшення використання основних засобів можуть бути представлені різним 
чином [5, с. 50]. 

Подальшого підвищення ефективності їх використання можливо досягти інтенсивним 
шляхом, а саме: 

 проведенням заміни частини застарілих технологій на нові, комп’ютеризовані 
технології, які будуть сприяти прискоренню виробництва та підвищенню продуктивності 
праці; 

 проведенням реконструкції тих виробничих дільниць і обладнання, які є «вузькими 
місцями», тобто стримують можливості збільшення обсягів виробництва; 

 організацією навчання та перепідготовки інженерно-технічних працівників та 
основних виробничих робітників, які будуть відповідати за впровадження нового 
прогресивного обладнання та працювати на ньому. 

Покращення стану основних засобів можливе тільки завдяки оновленню та проведенню 
техніко-технологічної інноваційної модернізації. 
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Die Rolle des Risikos bei der unternehmerischen Tätigkeit hat einen bedeutenden Einfluss, 

und das Management ist die Entscheidungsgrundlage, die die weitere wirtschaftliche Tätigkeit des 
Unternehmens negativ oder positiv beeinflussen kann. Die negativen Auswirkungen wirtschaftlicher 
Risiken wirken sich erheblich auf die Ergebnisse von Unternehmen aus, da sie nicht nur zu 
erheblichen Geldverlusten führen können, sondern im Allgemeinen auch zum Bankrott. Deshalb 
besteht die Hauptaufgabe des Risikomanagements darin, Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu 
minimieren. 

Eine eindeutige Klassifizierung der Analysemethoden ist jedoch nicht formuliert, sie beruht 
auf der Mehrdeutigkeit neu auftretender Risiken. Das heißt, für jede spezifische Situation ist es 
notwendig, einen besonderen Ansatz zu schaffen. In größerem Umfang hängt das Risikomanagement 
davon ab, auf welches Konzept sich die Unternehmensführung bezieht. 

Eine Vielzahl von Arten von Risikomanagementmethoden wird in qualitative und 
quantitative Analyse unterteilt. Zweck der qualitativen Analyse ist es, Quellen und Ursachen sowie 
Einflussfaktoren zu identifizieren und die Risikobereiche zu bestimmen. Die quantitative Analyse ist 
eine mathematische Risikobeschreibung und stellt mögliche Verluste in monetärer Hinsicht dar. Hier 
wird das Verhältnis der Werte zueinander angewendet. 

Es ist nicht möglich, nur eine qualitative oder nur eine quantitative Analyse zu verwenden, da 
beide Ansätze miteinander verbunden sind und sich ergänzen [1]. Dies ist zum großen Teil darauf 
zurückzuführen, dass in der Regel ein Mangel an Informationen über Risiken oder mangelnde 
Erfahrung auftreten kann, und die integrierte Nutzung hilft, das Spektrum der 
Entscheidungsmöglichkeiten zu erweitern. 

Die Hauptmethoden der qualitativen und quantitativen Risikoanalyse sind: 
1. statistische Methode; 
2. Simulationsmodell; 
3. Zweckmäßigkeitsmethode; 
4. Sensitivitätsmethode; 
5. analoge Methode; 
6. Methode des "Entscheidungsbaums". 
Jede Methode hat ihren eigenen Geltungsbereich, ihre Vorteile und Nachteile. 
Für die Schadensermittlung anhand ausreichender Informationen über die Aktivitäten des 

Unternehmens benutzt man die statistische Methode. Ihre Vorteile sind, dass sie ein möglichst 
umfassendes Bild möglicher Risiken vermitteln und auch die Bedeutung von Verlusten bewerten. 
Diese Methode kann jedoch nicht zur Vorhersage zukünftiger Risiken verwendet werden, sie 
analysiert nicht die Risikoquelle und gilt aufgrund fehlender Informationen nicht für neue 
Unternehmen [2]. Die Nachteile der statistischen Methode werden mit anderen Methoden erfolgreich 
gelöst. 

Wenn die zukünftigen Risiken eines Unternehmens mangels Informationen zu vergangenen 
Zeiträumen vorhergesagt werden müssen, wird die Methode der Expertenbewertung angewendet. Sein 
Werkzeug ist die Erfahrung der Intelligenz und der analytischen Fähigkeiten von Menschen, die auf 
diesem Gebiet verstanden werden. Es sollte beachtet werden, dass Experten keine interessierten 
Personen sein sollten und ihre möglichen Auswirkungen auf einander kontrollieren müssen. Die 
Methode ist recht einfach zu bedienen und erlaubt Ihnen, schnell eine Entscheidung zu treffen, die 
Genauigkeit der erzielten Ergebnisse ist jedoch gering. Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, dass 
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die Methode aufgrund der Möglichkeit, die Entscheidungen von Experten zu beeinflussen, die 
subjektivste Bewertung liefert. 

Basierend auf zahlreichen Experimenten zur Verstärkung statistischer Daten ermöglicht das 
Simulationsmodell die Abschätzung der größten Anzahl von Faktoren und die Ermittlung des 
Risikowerts. Trotz der Tatsache, dass die Simulation recht teuer, mathematisch schwerfällig und 
komplex ist, ist die Qualität der Prognose und Entscheidungsfindung hoch, da die Genauigkeit des 
Ergebnisses von zulässigen Vereinfachungen abhängt [2]. Simulationsmodell ist sehr effektiv bei 
komplexen Wechselwirkungen von Risikosituationen. 

Für die Ermittlung des Risikobereichs benutzt man die Zweckmäßigkeitsmethode. Es prüft 
alle möglichen Outputs, um die Kosten zu minimieren und ein Drei-Komponenten-Indikator berechnet 
die finanzielle Nachhaltigkeit und, ähnlich der Nachahmungssimulation, den Risikograd. Die Details 
der Faktoren, die zum Verlust von Geldern führen, werden ausgeführt. Diese Faktoren umfassen: 
anfängliche Unterschätzung des Wertes; Änderung der Designgrenzen; Leistungsunterschied; Anstieg 
der Anfangskosten [2]. Ein wesentlicher Nachteil besteht jedoch darin, dass nicht wie bei der 
statistischen Methode die Quelle des Ursprungsrisikos untersucht wird. 

Ausreichend einfach zu bedienen ist die Sensitivitätsmethode des Modells. Er schätzt die 
Änderung des Einflusses externer Umweltfaktoren auf das Unternehmen [2]. Ein wesentlicher 
Nachteil besteht jedoch darin, dass das Verfahren die Verbindungen zwischen diesen externen 
Faktoren nicht berücksichtigt und dies zu einer erheblichen Verzerrung der Bewertungsergebnisse 
führen kann. 

Das analoge Verfahren basiert auf dem Vergleich der Parameter des betrachteten Objekts mit 
dem analogen [2]. Das ist sein Vorteil in der Fähigkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Perioden zu 
vergleichen. Die effektivste Methode ist die Bewertung solcher Risiken, die periodischer Art sind, und 
nicht für das Geschäft insgesamt. Der wesentliche Nachteil ist jedoch, dass das Verfahren die 
kontinuierliche Entwicklung der Industrie nicht berücksichtigt. 

Wenn es eine Notwendigkeit für die Herstellung von mehr voneinander abhängigen 
Entscheidungen entsteht, verwendet man die Methode der „Entscheidungsbaum“. Er prognostiziert die 
Eintrittswahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse durch Analyse der Kausalitätsereignisse, der 
Essenz der konsistenten Bewertung jedes wahrscheinlichen Ereignisses. Die Methode hat den Vorteil, 
dass man jede mögliche Entscheidungsmöglichkeit prüfen und bewerten sowie deren Ergebnisse und 
Konsequenzen sehen kann. Die Analyse einer großen Datenmenge führt zu einem erheblichen 
Nachteil - die Verwendung der Methode ist sehr zeitaufwändig. 

Jede Geschäftstätigkeit ist immer mit einem Risiko verbunden. Häufig muss das Management 
des Unternehmens freiwillig Risiken eingehen, um Wettbewerbspositionen auf dem Markt zu 
behaupten. Große Erfolge erzielen oft Unternehmen, die in der Lage sind, rechtzeitig und rational zu 
riskieren. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Analyse von Risikosituationen ist daher der 
Schlüssel nicht nur zur Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität des Unternehmens, sondern auch 
zur Steigerung der Gewinne. 

Somit sehen wir, dass es viele Methoden gibt, um den Grad des Risikos zu bestimmen, von 
denen jede auf die Situation zutrifft und daher die Wichtigkeit nicht herabsetzen kann oder auch keine 
Methode ablehnen kann, beispielsweise durch die Subjektivität der Bewertung. Die Tatsache, dass 
eine bestimmte Methode auf bestimmte Umstände angewendet werden kann, bedeutet jedoch nicht, 
dass sie obligatorisch sein muss.  

Die Einzigartigkeit von Unternehmen und Firmen und die Probleme, die sich aus ihren 
Aktivitäten ergeben, trägt dazu bei, eigene Wege zu finden, um aufkommenden Risiken mithilfe 
geeigneter Analysemethoden zu begegnen. Schließlich führen effektive Methoden für ein 
Unternehmen in bestimmten Fällen zu katastrophalen Folgen, wenn sie von einem anderen 
Unternehmen angewendet werden. 
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According to the National Transport Strategy of Ukraine [1], the transport industry is one of 

the basic economy sectors, which creates the necessary conditions for meeting the needs of transport 
users in providing transport services and business development. But today the transport sector satisfies 
only the basic needs of the people and the economy in transportation by volume, but not by quality. 

The development of modern cities is accompanied by the territorial growth of the city, 
increasing the distance between housing and working areas, which leads to increase the numbers of 
using transport. This leads for the increasing need of including more subsystems of public urban and 
suburban passenger transport. Urban transport is the main life source of the country, because it 
provides all types of people's activities. Also it contributes to the normal functioning and smooth 
economic development of cities and the country as a whole system. Urban passenger transportation is 
one of the main services for the people, which ensures normal social functioning and sustainable 
economic development. 

All this requires harmonization in order to achieve full integration and optimal functioning of 
the integrated transport system to meet the transport needs of the people. In general, urban passenger 
transport should provide an expanded network of services through the integration of various means of 
transport and transport policy. Integration of urban passenger transport should take place at different 
levels and consist of a certain set of aspects that create the integrity of the transport network. It is 
precisely because country needs and uses public transport services through increased mobility for all 
segments of the population, since it provides transport services to a greater extent for those who don’t 
own their own vehicle. Because of this, public transport requires efficient and convenient organisation. 

Passenger transport is the most common type of passengers transportation, since they have a 
fairly extensive infrastructure and have the greatest mobility of all kinds of local passenger transport. 
Stable economic and political development is impossible without a reliable passenger transport 
network, so worsening transport conditions harms the economy cities and the country as a whole 
system. 

One of the main indicators that characterising passenger transportation is passenger turnover. 
This indicator characterises the total number of passengers which were transported over a certain 
distance and is calculated as number of passengers transported per carriage distance for each trip. 
Table 1 shows the growth rates of passenger traffic and the number of passengers carried by road for 
the period 2002-2018. 
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Table 1 - Passenger turnover and number of passengers carried by passenger transport in 
2002-2018 [2] 
 

Indicator 
Year 

Passenger traffic Number of transported passengers 
Million passenger 

km 
In % to the previous 

year million In % to the 
previous year 

2002 36 200 117% 3 091 113% 
2003 40 200 111% 3 291 106% 
2004 47 500 118% 3 720 113% 
2005 52 491 110% 3 840 103% 
2006 54 200 103% 3 988 104% 
2007 56 200 104% 4 174 105% 
2008 61 434 109% 4 369 105% 
2009 55 296 90% 4 013 92% 
2010 52 048 94% 3 719 93% 
2011 51 396 99% 3 605 97% 
2012 50 320 98% 3 449 96% 
2013 49 028 97% 3 341 97% 
2014 42 632 87% 2 915 87% 
2015 34 585 81% 2 260 78% 
2016 34 555 99% 2 025 90% 
2017 35 509 100% 2 019 100% 
2018 31 775 92% 1 907 94% 

 
After analysing the data of the table 1, problem of the annual reduction of passenger 

transportation volumes was determinate. All this is due to the following: 
1. low incomes; 
2. high wear and tear of vehicles of enterprises for passenger transportation; 
3. the inability of transport companies to fully fund their renovation and expansion of their 

material and technical base; 
4. imperfect policy on refinancing transportation of privileged categories of the people; 
5. imperfect tariff policy in the field of rendering transport services, etc. 
All these issues can be resolved gradually by introducing updated state mechanisms for 

regulating the transport sector, reviewing the existing tariff system, introducing a system of financing 
privileged categories of transportation and investing in the transport industry, which will allow for the 
continuous updating and expansion of the logistics of transport enterprises. 
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У сьогоднішніх реаліях розвитку ринкової економіки та вдосконалення управління, 

розробки нових стратегій розвитку підприємств, значна увага приділяється саме витратам 
підприємства, як основного обмеження прибутку й успішного функціонування підприємства. 
Адже для здійснення будь-якої підприємницької діяльності, слід робити певні витрати, що 
пов'язані з виробництвом і збутом продукції, наданням послуг, виконанням робіт, залученням 
зовнішніх джерел фінансування тощо. Кожна фірма, господарське товариство, фізична особа – 
підприємець здійснюють витрати у вигляді певних ресурсів - трудових, інформаційних, 
природних, кожні з яких мають вартісну оцінку. Витрати ресурсів, виражені у грошовій формі, 
називають витратами виробництва. Отримання оптимального ефекту з найменшими витратами 
залежать від того, яким чином підприємство вирішить питання зниження та оптимізації витрат 
виробництва. Прийняття управлінських рішень керівництвом організації неможливо без оцінки 
та аналізу  наявних витрат виробництва, що й обумовлює актуальність даної теми дослідження. 

На підприємстві витрати можуть мати різне спрямування, та найбільш поширеним, 
важливим і принциповим є поділ їх на інвестиційні (одноразові), тобто пов’язані з підготовкою 
виробництва, впровадженням нових видів продукції, оплатою відпусток, та поточні 
(операційні) витрати, які пов'язані безпосередньо з виконанням підприємством своєї основної 
функції - випуск продукції чи надання послуг.  

Поточними витратами називаються виражені у грошовій формі витрати трудових, 
матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів для здійснення поточної господарської 
діяльності. 

Іншими словами поточні витрати – це витрати періоду, що формують оборотні активи і 
витрати за поточний період. 

За своєю економічною суттю поточні витрати являють собою сукупність затрат живої 
та уречевленої праці на здійснення своєї поточної діяльності підприємства; а за натурально-
речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

Для забезпечення раціонального використання ресурсів на підприємстві, визначення 
необхідної величини прибутку здійснюють планування поточних витрат. Існують кілька 
методів планування, найбільш поширеним з яких є кошторисний. Кошториси витрат 
складаються відповідно до їх статей, витрати розраховуються на основі їх планових 
нормативів. Такий метод потребує великої кількості розрахунків, що є його основним 
недоліком. Нормативний метод передбачає планування  витрат на базі розроблених 
нормативах, що відповідають певним умовам виробництва. Також для планування витрат 
використовують розрахунково-конструктивний метод, що заснований на фактичній 
собівартості та визначенні зміни розмірів витрат під впливом конкретних техніко-економічних 
факторів, таких як технічний рівень виробництва, організація праці, обсяги виробництва та ін. 
Зараз все більше використовують економіко-математичні методи планування витрат, які 
базуються на використанні виробничих функцій.  

Для того, щоб оцінити досягнуті результати підприємства, оптимізувати та 
обгрунтувати управлінські рішення здійснюють аналіз поточних витрат. Аналіз проводиться в 
певній послідовності. В першу чергу оцінюється динаміка розмірів поточних витрат за їх 
призначенням, за статтями калькуляції та економічними елементами. Далі проводиться аналіз 
динаміки витрат і собівартості в залежності від змін обсягів виробництва. Після цього 
проводиться кількісна оцінка впливу різних факторів на витрати. Наступними етапами є оцінка 
ефективності управління процесом формування витрат та функціонально-факторний аналіз, 
який включає в себе оцінку результатів діяльності підприємства. Останнім етапом є 
дослідження відносних показників, які характеризують поточні витрати. 

Важливе значення має управління поточними витратами. Адже воно є складовою 
частиною управління підприємством в цілому. 

Управління поточними витратами виконує такі завдання: 
             1. покращення фінансового становища підприємства; 
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             2. підвищення прибутку до максимального рівня; 
             3. підвищення конкурентоспроможності фірми; 
             4. усунення можливості банкрутства підприємства. 

Управління поточними витратами підприємства служить вирішенню такихпитань: 
             1. формування витрат виробництва і собівартості окремих видів продукції або всієї 
їхньої сукупності; 
             2. встановлення цін для продажу на кожний виріб і визначення їх рентабельності; 
             3. проведення контролю за положенням та змінами фактичної собівартості і розмірів 
витрат в порівнянні з плановими показниками, які затверджені підприємством; 
            4. виявлення і практичне використання методів зниження витрат і собівартості. 

До основних елементів управління поточними витратами відносяться: 
 планування витрат майбутніх періодів; 
 нормування поточних витрат; 
 організація обліку витрат і калькулювання собівартості; 
 аналіз та контроль поточних витрат; 
 регулювання рівня витрат. 
Для того, щоб регулювання витрат було ефективним потрібно розробити 

програму/концепцію, що врахує всі фактори впливу на зменшення витрат. До неї мають бути 
включені такі заходи як раціональне використання всіх ресурсів підприємства, підтримка 
оптимального рівня обсягів виробництва, поліпшене використання основних засобів, робочої 
сили тощо. 

Отже, жодна діяльність не може бути  здійснена без тих чи інших витрат. Досягнення 
запланованої мети, забезпечення кінцевого результату потребує витрат. І об'єктивність 
суспільного розвитку, і факти практичної діяльності, і закономірності сучасної дійсності, і 
логіка пізнання показують, що спочатку мають місце витрати, а вже потім результати, пов'язані 
з цими витратами. З даної схеми  витікає те дуже особливе місце витрат у життєдіяльності всіх 
без винятку підприємств. 

В свою чергу, система управління витратами - це певна багаторівнева система, де 
об'єктом управління виступають витрати, а суб'єктом - керуюча система (керівники і фахівці 
підприємства і виробничих підрозділів). Вона відіграє дуже важливу роль в розробці стратегії 
поведінки підприємства в ринкових умовах, тобто обґрунтуванні управлінські рішень під 
впливом чинників зовнішнього середовища. 

 
Література: 

1.  Фроленко Р.В. Інтегрована система стратегічного управління витратами промислових 
підприємств / Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – 
№ 15 (1). – с. 22 – 26. 

2.  Смірнова П.В.  Управління витратами: конспект лекцій для студентів, які навчаються за 
напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» для денної 
та заочної форм навчання / П.В. Смірнова. – Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2016. – 96 с. 

3.  Пославська Л. І. Економічна сутність та роль витрат в управлінні підприємством / Л. І. 
Пославська // Регіональна бізнес-економіка. – 2013. – № 1 (37). – С. 134–139. 

4.  Андрущенко Н.С. Суть і значення витрат: історичний аспект/ Н.С. Андрущенко// Актуальні 
проблеми економіки. – 2007. - № 5(71). – с.3-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

І.М. Єпіфінова, к.е.н., доц. 
С.Г. Мурадова 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
В ринковій економіці проблема ефективності, ефективного функціонування, 

підвищення ефективності діяльності підприємства посідає одне з провідних місць серед всього 
комплексу проблем, що стоять перед фінансово-господарським управлінням діяльності 
підприємства. Для економічної науки і господарської практики ця проблематика завжди була 
актуальною. В сучасних же умовах існування підприємств важливим також є впровадження 
стратегії його подальшого розвитку, що стає можливим тільки на основі ефективної 
господарської діяльності. 

Ефективність є складною, багатогранною, комплексною категорію, для визначення якої 
необхідно враховувати низку умов, чинників,  підходів.  Підходи до трактування поняття 
«ефективність» можна об’єднати в групи за певними спільними рисами або напрямами: 

1)  як стан, який відображається через певні показники; 
2)  як динамічну категорію – процес, що містить різні види діяльності суб’єкта 

господарювання. [1]  
Ефективність діяльності підприємства – це узагальнене і повне відображення кінцевих 

результатів факторів виробництва за певний проміжок часу, її високий рівень дає змогу 
забезпечити конкурентоспроможність підприємства, що в подальшому сприятиме 
комерційному успіху [2].  

 Важливим є виділення резервів підвищення ефективності діяльності через ресурсний 
напрямок, що знайшло відображення на рис.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства 
 
Фактори підвищення ефективності можуть бути класифіковані за трьома основними 

ознаками: 
1)  за джерелами підвищення ефективності: зниження трудомісткості, 

матеріаломісткості, фондомісткості та капіталомісткості виробництва, економії часу, 
раціонального використання природних ресурсів; 
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2)  за основними напрямками розвитку та вдосконалення виробництва, які 
представляють комплекси технічних, організаційних та соціально-економічних заходів, на 
основі яких досягається економія суспільної праці.  

Найголовніші з них наступні: 
–  впровадження досягнень науки та техніки; зростання технічного рівня виробництва; 

підвищення якості продукції;  
–  вдосконалення галузевої структури; вдосконалення організації виробництва на 

основі підвищення рівня його концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування і 
територіальної організації;  

–  вдосконалення господарського механізму – управління, планування та економічного 
стимулювання в усіх ланках; 

3)  залежно від сфери реалізації фактори поділяють на народногосподарські, 
міжгалузеві, регіональні, галузеві та внутрішньовиробничі. 

До народногосподарських факторів відносять: 
–  здійснення єдиної державної політики в області управління НТП; 
– вдосконалення галузевої структури промисловості; 
– територіальний розподіл праці, раціональна організацію управління, планування.  
Галузеві фактори включають:  
– розширення сфери наукових досліджень;  
–  розробку та втілення у виробництво нової продукції; вдосконалення управління, 

планування та економічного стимулювання в галузі; 
– підвищення рівня спеціалізації та кооперування; уніфікацію та стандартизацію. 
Внутрішньовиробничі фактори охоплюють заходи, які сприяють підвищенню 

ефективності виробництва в масштабі підприємств. Першочергове значення в області 
зростання економічної ефективності виробництва надається раціональному використанню 
виробничого потенціалу, максимальному скороченню різного роду втрат, режиму економії 
затрат і ресурсів. [3]  

Так як, об’єктивною умовою виробництва є неодмінне відшкодування витрат виробника 
шляхом реалізації продукції на ринку. У зв’язку з цим метою управління витратами є зниження, 
оптимізація витрат на одиницю виробленої продукції, підвищення рентабельності 
господарських процесів та діяльностей на підприємстві.[4] 

Можливе зростання ефективності має місце при переважно екстенсивному типі 
виробництва. Але перехід до переважно інтенсивного типу розвитку дає можливість 
забезпечити неухильне зростання із досить високими темпами економічної ефективності 
виробництва. Різниця між «інтенсифікацією» і «ефективністю» полягає в тому, що перше з них 
є причиною, друге – наслідком. [1] 

Рівень ефективності діяльності підприємства залежить також від зовнішніх та 
внутрішніх чинників. Фактори внутрішнього середовища включають оперування ними на рівні 
підприємства, зовнішні – структурних зрушень, розширення інфраструктури підприємства, 
залучення інституціональних механізмів для забезпечення належних передумов 
функціонування підприємства тощо.[5] 

Успіх реалізації стратегії розвитку підприємства передбачає здійснення не лише 
результативної, а й ефективної господарської діяльності. «Результативність є наслідком того, 
що виконуються необхідні речі; а ефективність – наслідок того, що правильно створюються ці 
самі речі» – зазначає П. Друкер. [6] 

На досягнення певного рівня успішності функціонування підприємства нерозривно 
пов’язане з рівнем фактору конкурентоспроможності. Конкурентне ринкове середовище 
вимагає від підприємства постійного вдосконалення. Основним засобом отримання 
конкурентних переваг залишається підвищення ефективності власної діяльності, оскільки 
реалізація останніх двох напрямків потребує значних зусиль, [7] 

Перехід до ринкового механізму господарювання  корінним чином змінив 
спрямованість розвитку суспільного виробництва. Це відобразилося на умовах здійснення 
господарської діяльності. Першочергово постають завдання економічної доцільності 
функціонування підприємства на ринку. На це чітко вказує скорочений обсяг реалізованої 
продукції,  загострення проблеми зайнятості. В умовах, коли підприємства відчувають недолік 
фінансових ресурсів для інвестування в модернізацію, реконструкцію і оновлення основного 
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капіталу з метою виходу на ринки з конкурентоспроможними продуктами найважливішим є 
виявлення внутрішніх резервів підприємств і їхня активізація для удосконалення господарської 
діяльності. 

Проблема визначення ефективності підприємства та пошуку шляхів її підвищення є 
складною і такою, що важко формалізується. Але чітко можна підкреслити фактори 
підвищення ефективності, які можуть бути класифіковані за такими основними ознаками:  за 
джерелами підвищення ефективності, за основними напрямками розвитку та вдосконалення 
виробництва, залежно від сфери реалізації фактори поділяють на народногосподарські, 
міжгалузеві, регіональні, галузеві та внутрішньовиробничі. 

Підвищення економічної ефективності діяльності суб’єкта господарювання залежить не 
лише від зовнішніх чинників та факторів впливу, але й від стратегії розвитку самого 
підприємства. 

 
Література: 

1. Братанич М. В. Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів / М. 
В. Братанич, Т. В. Полозова // Економіка промисловості. – 2010. – № 4. – С. 153-154. 

2. Бедринець М.Д. Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах 
господарювання/ Бедринець М.Д.  // Бізнес Інформ.- №4.-С.183-190. 

3. Ковалев, В. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): учеб.пособие / 
В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 432 с.  

4. Чорна М. В. Управління витратами: навч. посіб. / М.В. Чорна, П.В. Смірнова, Р.М. 
Бугріменко. – Харків: ХДУХТ, 2017 р. – 166 с. 

5. Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал.. – К. : 
Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 

6. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, 
Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом 
.К.: МАУП, 2012. - 350 с. 

7. Ковальчук І.В. Економіка підприємства : Навч. посіб. /І.В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 
679 c. 

 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПОТЕНЦІАЛ  
ПІДПРИЄМСТВА 

 
О.М. Коваленко, д.е.н. проф.,  
О.В. Станіславик, к.е.н., доц. 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Нормативну базу оцінки потенціалу об’єктів власності формують державні органи 

відповідно до чинного законодавства і міжнародних норм та правил оцінки майна і майнових 
прав. Основним органом державної влади, який здійснює державне регулювання оцінкової 
діяльності в Україні, є Фонд державного майна України. Діяльність державних органів з 
проведення оцінювання доповнюють багато громадських організацій, зокрема, Українське 
товариство оцінювачів та Український інститут оцінки. Формування вітчизняної нормативної 
бази оцінки ґрунтується на Міжнародних стандартах оцінки (МСО), які містять базові 
визначення, пов'язані з оцінкою, та основні принципи здійснення оцінкової діяльності [3]. 

Інформація з оцінки потенціалу підприємства, необхідна для прийняття управлінських 
рішень, класифікується: 

1) за джерелами виникнення: 
 зовнішня інформація (характеризує загальноекономічні, галузеві, регіональні умови 

функціонування об'єкта: рівень інфляції, темпи розвитку галузі, держави, рівень політичної 
стабільності, можливі ринки збуту, життєві цикли, рейтинги інвестиційної привабливості 
підприємств галузі, законодавчі обмеження, дані Державної служби статистики України, 
інформаційні бюлетені, бази даних мережі Internet, результати маркетингових досліджень; 
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 внутрішня інформація (характеризує безпосередньо діяльність об'єкта та його 
внутрішні бізнес-процеси: дані про історію діяльності підприємства, стратегію його розвитку, 
виробничий, кадровий потенціал, ділову репутацію, фінансову звітність, бізнес-плани 
підприємства, результати опитувань працівників тощо); 

2) за функціями управління: планова, нормативно-довідкова, облікова та оперативна 
інформація про внутрішні бізнес-процеси; 

3) за часовим аспектом: ретроспективна, поточна та прогнозна інформація. 
Інформація, що використовується в процесі оцінки, повинна відповідати таким 

вимогам: 
 релевантності (відповідності кількості та якості інформації вимогам, зумовленим 

цілями проведення оцінки); 
 достатності (повинна містити мінімальний, але достатній для ухвалення 

правильного рішення склад показників); 
 комплексності (всебічного врахування зовнішніх і внутрішніх умов функціонування 

об'єкта); 
 актуальності (збереження цінності інформації для прийняття рішень у момент її 

використання); 
 своєчасності (надходження інформації не пізніше заздалегідь визначеного моменту 

часу); 
 точності (максимальне наближення інформації до реального стану об'єкта, процесу, 

явища); 
 вірогідності (відображення реальних об'єктів з необхідною точністю). 

У процесі оцінювання потенціалу підприємства за допомогою методів дисконтування 
грошових потоків здійснюється аналіз діяльності підприємства на основі його фінансової 
звітності та складаються прогнози його розвитку. Як прогнозний переважно вибирають період, 
що продовжується до моменту стабілізації темпів зростання підприємства. Тривалий 
прогнозний період ускладнює прогнозування конкретних величин виручки, витрат, темпів 
інфляції, потоків коштів. В умовах стабільного розвитку оптимальним періодом вважають 5 – 
10 років, а в умовах нестабільності його тривалість скорочують до 3 років. 

Зміст основних етапів оцінки потенціалу підприємства на майбутній період 
відображено на рис. 1. 

Потенціал управлінських рішень формується у процесі збирання, оброблення, відбору. 
Аналізування й використання інформації. За умов швидких змін у ринковому середовищі 
виникає необхідність застосування нових інструментів та методів управління. 

Методами оцінки сильних та слабких сторін діяльності підприємства з метою 
підвищення конкурентоспроможності є SWOT- та SPACE -аналіз. Перший із них 
застосовується для великих, а другий для малих підприємств. SWOT-аналіз дає змогу 
перетворювати слабкі позиції у сильні, а загрози на можливості розвитку, що використовується 
для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Оцінка потенціалу підприємства за 
методом SPACE передбачає застосування критеріїв фінансової сили та 
конкурентоспроможності підприємства, привабливості та стабільності сектору (галузі) 
функціонування підприємства. 

Для аналізу рівня впливу вибраної стратегії на величину прибутковості діяльності 
підприємства застосовують метод PIMS. Він дає змогу визначитись із стратегіями, які 
необхідно вибирати у конкретних ринкових умовах, оцінити доцільність змін у стратегічних 
напрямах з метою покращання результатів діяльності. 

З метою комплексної оцінки зовнішньої економічної ситуації застосовують метод 
STEP-аналізу. Прийняття управлінських рішень за допомогою методу STEP-аналізу 
ґрунтується на виявленні конкретних чинників макросередовища, що справляють вплив на 
підприємство та визначенні сили їхнього впливу. 
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Рис. 1. - Етапи оцінки перспективного потенціалу підприємства [2] 

 
Прийняття управлінських рішень, спрямованих на розвиток та забезпечення успішної 

діяльності підприємства, передбачає вивчення особливостей ринку та умов діяльності 
підприємства на ньому, що сприяє успішному просуванню товару. Для вирішення питань, 
пов'язаних із оцінкою можливостей підприємства на ринку створено багато продуктів, серед 
яких – системи підтримки прийняття рішень Marketing Expert. Цією системою передбачена 
побудова карти ринку, яка має містити інформацію, що стосується визначення ринку, території, 
товару, цільової групи споживачів, конкурентів, каналів збуту. 
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Кожне підприємство для підвищення рівня своєї конкурентоспроможності повинно 
запроваджувати такі взаємовідносини між учасниками виробничого процесу, які можуть 
забезпечити стабільно високі показники функціонування, пристосування виробничої системи 
до змін зовнішнього середовища. 

 Ефективним методом ведення виробничої діяльності є комерційний розрахунок, який є 
логічним продовженням та розвитком господарського розрахунку.  Поняття  комерційного 
розрахунку і госпрозрахунку    в основному ідентичні, хоча мають особливості, зумовлені 
неоднаковими умовами господарювання у командно-адміністративній, планово-директивній та 
регульованій ринковій економіці, що виявляється у ступені самостійності, економічної свободи 
та відповідальності підприємств.  

При командно-адміністративній економіці господарський розрахунок носив 
формальний характер, оскільки порушувався головний принцип госпрозрахунку – рентабельна 
робота підприємств, свобода дій. Комерційний розрахунок є природним розвитком 
господарського розрахунку в умовах становлення ринку. Основними повинні бути вільний 
вибір контрагентів-постачальників і споживачів, посередництво, реалізація продукції за 
договірними цінами (цінами рівноваги), комерційна таємниця, банкрутство нерентабельних 
підприємств, надання державою фінансової допомоги у виняткових випадках, повноцінна 
конкуренція та ін. 

В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич виділяють комерційний розрахунок, як перехідну форму 
господарського розрахунку, який розглядається як відносно самостійна система виробничих 
відносин, що базуються на інтересах власника [1]. 

Основою комерційного розрахунку виступає матеріальна заінтересованість, через неї 
здійснюється реалізація економічних інтересів, відбувається процес вирішення суперечностей і 
яка є рушійною силою виробництва. Це метод ведення господарювання шляхом постійного 
порівняння (у грошовому вираженні) витрат і результатів діяльності [2]. 

Основними формами комерційного розрахунку є повний і неповний розрахунок: повний 
комерційний розрахунок охоплює підприємницьку структуру в цілому, а неповний, який по-
іншому називається внутрішнім, стосується структурних підрозділів, що входять до складу 
юридичної особи. Внутрішній комерційний розрахунок стосується завдань і показників, які 
використовуються в економічних відносинах в середині підприємств. 

Для забезпечення ефективної організації внутрішньовиробничих економічних відносин 
на умовах комерційного розрахунку на підприємстві мають бути створені відповідні умови. До 
них належать: майнова відокремленість, відносна економічна самостійність, прогресивна 
нормативна база, система обліку руху матеріальних цінностей, витрат продукції, раціональна 
система оцінки і матеріального стимулювання діяльності, економічна відповідальність за 
кінцеві результати праці.  

Раціональна система організації виробництва на внутрішньозаводському рівні повинна 
ґрунтуватись  на принципах господарського розрахунку: повної або часткової самоокупності і 
часткового самофінансування структурних підрозділів підприємства та на економічній 
заінтересованості трудових колективів у максимальному підвищенні кінцевих результатів 
роботи як свого підрозділу, так і підприємства в цілому. 

Економічна відповідальність за кінцеві результати праці зводиться до безумовного 
виконання планових завдань і договірних зобов’язань, що сприяє досягненню оптимального 
співвідношення між отриманими результатами і витраченими ресурсами.    

Однією з основних передумов функціонування внутрішнього економічного механізму 
поряд з наданням підрозділам відносної самостійності має бути створення 
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внутрішньозаводської інфраструктури шляхом формування різних суб’єктів економічних 
відносин усередині підприємства.  

Комерційний розрахунок будується за тими же принципами та виконує ті ж функції що 
і господарський розрахунок, але він відображає економічні відносини, які будуються всередені 
підприємства в умовах ринкової економіки. Це означає, що  комерційний розрахунок містить в 
собі необхідність дотримування  ринкових  умов: ціноутворення, забезпечення ринкової 
конкурентоспроможності, отримання максимально високого прибутку. 

На сьогоднішній день на підприємствах  застосовуються  наступні організаційні форми 
внутрішньовиробничого комерційного розрахунку: 

 колективний підряд; 
 «чековий варіант»  внутрішньовиробничого комерційного розрахунку; 
 внутрішньовиробничий арендний підряд. 
1. Основною характеристикою колективного підряду є безпосередня залежність  

заробітку робітників виробничого підрозділу від кінцевих результатів господарської діяльності. 
При переводі на колективний підряд для кожного підрозділа визначається показник кінцевого 
результату роботи. Наступним важливим кроком є встановлення безпосереднього зв’язку 
розміру   оплати праці колективу із його внеском в загальні результати.  

2)  Сутність другої організаційної форми полягає в тому, що поставки кінцевої 
продукції не тільки враховуються і строго контролюються по кожному підрозділу 
підприємства, але і оплачуються отримувачами «внутрішньою валютою» - чеками. В 
залежності від обсягу виручки в чеках розподіляється фонд заробітної плати між підрозділами 
підприємства. Для здійснення внутрішніх розрахунків створюється внутрішньовиробничий 
банк, арбітраж та інші необхідні структури на базі діючих служб та відділів. 

3) Третя організаційна форма - внутрішньовиробничий арендний підряд. Сутність його 
полягає у тимчасовому користуванні та використанні частини майна підприємства на платній 
основі.  Арендний колектив укладає із підприємством договір арендного підряду, згідно з яким 
він приймає на себе обов’язки виробити та передати підприємству певний обсяг продукції, а 
продукцією, яка вироблена понад встановленого обсягу, розпоряджується самостійно.   

Господарські відношення між окремими підрозділами будуються на основі внутрішніх 
цін. Внутрішні планово-розрахункові ціни створюють основу договірних відносин між 
підприємством та його підрозділами щодо матеріально-технічного постачання останніх та 
поставки готової продукції на склад підприємства, а також між самими підрозділами відносно 
поставок продукції за внутрішньофірмовою кооперацією.  

Таким чином, завдяки тому, що комерційний розрахунок поєднує  в собі як функцію 
управління, так і економічні важелі, він сприяє забезпеченню рентабельності виробництва, 
розвитку технологій, ефективної кадрової політики. Комерційний розрахунок використовує 
такі економічні інструменти, як ціноутворення, витрати виробництва та кредитування. Їх 
використання спрямоване на кінцеву ціль комерційного розрахунку - отримання стійкого 
прибутку. 
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Перші згадки про концепцію під назвою «Промисловість 4.0» ("Industry 4.0") з'явилися у 
2011 році в Німеччині, вона описувалась як високотехнологічна стратегія, що створена на 
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засадах інноваційної діджіталізації та інформатизації. Пізніше, дана концепція набула 
широкого обговорення у розвинених країнах [1]. За оцінкою деяких вчених вона є новою 
промисловою революцією [2] та матиме великий вплив на міжнародну торгівлю та 
промисловість [3,4]. У зв’язку з тим, що КНР займає лідерські позиції як в торгівлі, так і в 
промисловому виробництві, дослідження теоретичних та практичних аспектів концепції 
«Промисловість 4.0» є актуальною. Так як економіка КНР нині перебуває у стані промислової 
трансформації та модернізації [3]. Експерти різних галузей прогнозують, що впровадження 
концепції «Промисловість 4.0» в економічну систему не тільки Китаю а й всього світу надасть 
більше можливостей в реалізації викликів сталого розвитку [5].  

Метою даного дослідження є визначення головних особливостей та перспективних 
шляхів розвитку концепції «Промисловість 4.0» в КНР та аналіз їх можливого впливу на сталий 
розвиток регіону та світу. 

Ідеолог досліджуваної концепції К. Шваб [6], зазначає, що вона базується на інтеграції 
інформаційних, комунікаційних та промислових технологій, і в основному направлена на 
побудову кібер-фізичної системи (КФС), що сприятиме трансформаціям виробництва на 
засадах діджіталізації, інформатизації, індивідуалізації та екологізації.  

Мета концепції «Промисловість 4.0» – побудувати високо-гнучку модель виробництва 
та збуту персоналізованої продукції та послуг на основі взаємодії людей, обладнання, 
виробничих комплексів, пристроїв під час виробничого процесу та збуту у режимі реального 
часу [1]. Прикладом такої системи може бути підприємство, яке приймає індивідуальне 
замовлення безпосередньо від споживачів виробляє та доставляє готовий продукт без участі в 
даному процесі посередників збуту та обігу, організовує безпечну утилізацію товару після 
корисного його використання. Можемо констатувати, що подібна модель взаємодії «споживач-
виробник» також може стати визначальною у розвитку ринку Є-комерції. Німецька асоціація 
електричної промисловості передбачає, що впровадження концепції «Промисловість 4.0» дасть 
можливість збільшити продуктивність виробничо-збутових комплексів на 30 % [7]. 

Для реалізації концепції в Німеччині було створено стратегічний план розвитку 
економіки з урахуванням новітніх тенденцій промислового переозброєння [7]. На базі даного 
плану можемо представити основні рекомендації щодо впровадження концепції 
«Промисловість 4.0» для економіки КНР та інших країн. Так, ключові елементи можемо 
виокремити такі: створення промислово-збутової мережі; фундаментальні та прикладні 
дослідження у сфері створення смарт-фабрик та інтелектуальної продукції; реалізація 
інтеграційних перетворень: вертикальної інтеграції, горизонтальної інтеграції, інтеграції «від 
колиски – до колиски»; постановка цілей в контексті сталого розвитку. 

Отже, очевидно, що ядро стратегії впровадження концепції «Промисловість 4.0» 
базується на інтелектуальному виробництві з використанням технології КФС та направлене на 
зміну фокусу від централізованого виробництва на децентралізовану продукцію, заміну 
популярних продуктів на індивідуалізовану продукцію, збільшення участі користувачів, щоб 
кожен користувач міг відчути задоволення від створення своїх продуктів. 

Необхідно зазначити, що ключову роль в розвитку та реалізації концепції 
«Промисловість 4.0» в економіці КНР та інших країн займає промислово-виробничий 
комплекс. Аналіз наукової літератури [3, 4, 5], дозволив виокремити такі основні технології, які 
необхідні для реалізації цілей зазначеної концепції.  

1.  Трансформаційний перехід від КФС до кібер-фізичної збутової системи (КФЗС). 
Прихильники та ідеологи КФЗС, визначають її як систему, яка об’єднує в собі віртуальний та 
фізичний світи [5, 6, 7], засновану на «Хмарних технологіях», «Інтернеті речей», контролінгу, 
робототехніці та розумних пристроях, розумних матеріалах та радіо ідентифікаційних 
пристрояч контролю (інфрачервоні датчики, глобальні системи позиціонування, лазерні 
сканери та інші інформаційні сенсорні пристрої, які можуть бути підключені до Інтернету 
відповідно до погодженого протоколу). 

2.  Використання в промислово-виробничому комплексі мобільного Інтернету та 
Інтернету речей. Інтенсифікація даного інструменту дозволить більш ефективно 
використовувати комунікацію між людьми та технічними пристроями з метою створення 
«робочого місця в мобільному додатку», в результаті якого може бути отримано синергетичні 
ефекти внаслідок об’єднання творчого інтелекту людини та обчислювальних потужностей 
мобільних девайсів та пристроїв. Наступним етапом буде створення інтегрованих 
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інтелектуальних систем, в яких автоматизовані технологічні установки зможуть «спілкуватися» 
між собою. 

3.  Технології хмарних обчислень. Це технології, які базуються на пошукових системах 
та обчислювальних технологіях. Такі системи пропонують гнучке розширення віртуальних 
можливостей промислових систем, динамічне розміщення інформації, надшвидкий обмін 
ресурсами та даними на фоні низького рівня витрат та надпотужної продуктивності. 

4.  «Big Data» та методи розширеного технічного аналізу. Все вищеназване в результаті 
свого існування створює колосальні об’єми інформації, які будуть продовжувати збільшуватись 
великими темпами. В наслідок цього, теперішні технології збору, обробки, передачі даних 
будуть не в змозі безперебійно виконувати свої функції. Тому існує нагальна необхідність 
створення та використання технологій «Big Data» та аналізу, що принесе ряд переваг для 
виробничо-збутових компанії, такі як оптимізація технологічних процесів, скорочення витрат, 
підвищення ефективності роботи тощо. 

Таким чином, можемо констатувати, що впровадження досліджуваної концепції 
«Промисловість 4.0» в промисловий комплекс КНР та інших держав, є необхідною умовою для 
відповіді на сучасні виклики по науковим дослідженням, технологічним трансформаціям, 
соціальним, економічним та екологічним перетворенням, політичним загрозам світового 
балансу. 
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Дослідження інституту  комплаєнсу, механізмів реалізації комплаєнс-функції, її 
ролі та значення у бізнес-адмініструванні – порівняно новий напрям сучасної теорії 
менеджменту. Виокремлення комплаєнсу в окремий напрям досліджень (відмінний від 
корпоративного контролю) відбулося багато у чому під впливом посилення вимог до 
підвищення якості корпоративного управління, забезпечення прозорості, інформаційної 
відкритості та етичної поведінки компаній. Нажаль, єдиного підходу до визначення 
сутності комплаєнсу досі не напрацьовано. У цілому комплаєнс розуміють як сукупність 
заходів, які адаптують господарську поведінку бізнес-організації до виконання 
встановлених, у тому числі нормативних, вимог.  

З практичної точки зору сутність комплаєнсу розкривається у його функціях. Серед 
них, зокрема, можна виділити такі. 
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1.  Управління ризиками. Комплаєнс-програми як складова бізнес-адміністрування 
значно знижують імовірність фінансових збитків, що можуть виникнути через порушення 
встановлених норм та правил (штрафні санкції за невідповідність продукції стандартам, 
порушення прав працівників, екологічних правил, фінансові компенсації споживачам через 
відкликання продукції з ринків, штрафні санкції, накладені за участь бізнес-організації у 
недобросовісних ділових практиках, корупційних схемах). Також комплаєнс зменшує 
вірогідність нефінансових, у тому числі репутаційних ризиків. 

2.  Підвищення рівня капіталізації бізнесу, зростання доходності та ринкової 
вартості акцій. Ефективна система комплаєнсу, яка з-поміж іншого передбачає високу 
інформаційну відкритість та прозорість у діяльності компанії, посилює інвестиційну 
привабливість бізнесу, зміцнює репутацію компанії. Адже потенційні інвестори 
зацікавлені не тільки у набутті активів та прибутках, а й у безпеці власних 
капіталовкладень, прозорості набуття активів.  

3.  Дисциплінування менеджменту та найманих працівників. Організація 
комплаєнс-практики, яка передбачає створення служб внутрішнього аудиту, 
систематичний моніторинг комплаєнс-ризиків, заохочення працівників вільно повідомляти 
про власну стурбованість стосовно незаконної, неетичної або сумнівної практики, не 
побоюючись санкцій, сприяє виявленню найбільш вірогідних сфер шахрайства та їх 
своєчасного попередження.  

4.  Забезпечення лояльності стейкхолдерів. Відомо, що конфлікти зі 
стейкхолдерами можуть як спричинити значні збитки для бізнес-агентів, так і взагалі 
поставити під сумнів перспективи подальшого продовження бізнесу. Тому комплаєнс у 
бізнес-адміністрування зазвичай не обмежується виключно дотриманням встановлених 
нормативних вимог та обов’язкових розпорядчих процедур, а враховує також численні 
необов’язкові стандарти, правила, процедури тощо. Це дозволяє заздалегідь вибудовувати 
організаційну поведінку у такий спосіб, який дозволяє уникати вірогідних ризиків, 
зумовлених нелояльність стейкхолдерів до бізнес-організації. 

5.   Оновлення стратегії компанії, отримання додаткових конкурентних переваг. 
Комплаєнс-практика – це насамперед можливість провести ревізію цілей компанії, 
визначити нові перспективні напрями її діяльності. Часто результатом комплаєнсу стає 
викриття зловживань корпоративними ресурсами, організаційні, технологічні 
перетворення, протидія рейдерським захопленням.  

6.  Створення ефективних норм господарської поведінки. Комплаєнс започатковує 
певний стандарт господарської поведінки, в основі якого – повна прозорість діяльності, 
неприйняття та запобігання будь-яким спробам неправомірного використання ресурсів 
бізнес-організації (у тому числі участі у корупційних схемах). Якщо комплаєнс-практика 
впроваджуються добровільно та стає ендогенною складовою бізнес-адміністрування, 
можна очікувати високої ефективності відповідних заходів. За таких умов економічно 
вигідною стає співпраця з контрагентами, які додержуються аналогічних принципів 
ведення бізнесу. Відтак правовий стандарт господарської поведінки не нав’язується 
примусово під страхом покарання зовнішніми по відношенню до бізнесу інститутами, а 
свідомо формується та розповсюджується самими бізнес-агентами під впливом власного 
економічного інтересу. Це перетворює їх на провайдерів правової економіки – середовища 
рівних можливостей у реалізації соціально-економічних прав. 

В Україні комплаєнс не є обов’язковим для бізнес-агентів. Виключення складають 
юридичні особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», а саме [1, ст. 62, 
п. 2]: 

1.  державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна 
або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за 
звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн.; 

2.  юридичні особи, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками 
процедури державних закупівель, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги 
(послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн. грн. 

Для згаданих осіб обов’язковим є впровадження антикорупційної програми – 
комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції 
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у діяльності юридичної особи. Вимоги до антикорупційної програми містяться у ст. 63 
Закону України «Про запобігання корупції» [1], а також Методичних рекомендаціях НАЗК 
щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб [2]. Основними 
серед них є:  

1.  періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;  
2. наявність Уповноваженого – посадової особи, відповідальної за запобігання 

корупції;  
3.  забезпечення конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками 

про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені 
іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень;  

4.  захист працівників, які повідомили про факти корупції або корупційні наміри;  
5.  дисциплінарна відповідальність за порушення антикорупційної програми.  
В економіко-правовій літературі точиться широка дискусія стосовно необхідності 

обов’язкового запровадження комплаєнсу для всіх бізнес-суб’єктів. Так, А. Білецький 
пропонує внести зміни до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», які 
передбачають обов’язкову наявність антикорупційної програми для всіх підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності [3, с. 160]. Проти ми не поділяємо 
такої точки зору. На нашу думку, суб’єкти господарської діяльності мають повне право 
самостійно приймати будь-які господарські рішення, які не суперечать закону. Якщо 
економічні відносини задовольняють усіх учасників, а самі учасники мають у своєму 
розпорядженні дієві способи захисту від неправомірного використання власних ресурсів, 
додаткові антикорупційні заходи навряд чи потрібні.  
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Сучасний етап економічного розвитку в усьому світі характеризується формуванням 

інформаційного суспільства як способу виробництва, що істотно змінює структуру 
продуктивних сил. По-перше, найважливішим фактором соціально-економічного розвитку стає 
інформація, а основним показником розвитку - обсяги її виробництва і використання. По-друге, 
в самому процесі праці поглиблюється спеціалізація і зростає частка автоматизованої праці. 
По-третє, об'єктивно необхідними стають висока кваліфікація і універсальність працівників. 
По-четверте, функції управління предметами праці передаються машині, а до засобів праці 
додається управляючий пристрій. За людиною зберігаються функції контролю і регулювання 
технологічного процесу. 

Таким чином, сучасний спосіб виробництва характеризується істотним зростанням ролі 
інтелектуального продукту, який за своєю економічною сутністю є інформацію. 
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В сучасних умовах господарювання інформація стає одним з головних ресурсів 
виробництва поряд з сировиною, машинами і робочою силою. У систему продуктивних сил 
інформація включається в якості інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси - це сукупність 
відомостей про всі події та процеси, що характеризують господарський комплекс і впливають 
на хід його розвитку. За своїм змістом інформаційні ресурси є відображенням природних і 
суспільних процесів і явищ, яке зафіксоване в результатах наукових досліджень і розробок, 
проектно-конструкторської документації, обліково-статистичних даних та інструктивних 
матеріалах і т. ін. у формі понять, суджень і більш складних моделей дійсності [1, с. 12]. 

Якість інформаційних ресурсів визначається адекватністю відображення дійсності, 
можливостями використання в практичній діяльності. Інформаційні ресурси є відтвореними. 
Процес їх відтворення складається з фаз виробництва, поширення і використання [1, с. 12]. 
Фаза виробництва - це суспільний процес пізнання стану і законів розвитку природи і 
суспільства. Вона включає спостереження за ходом розвитку (поведінки) об'єкта або збір 
інформації про нього, обробку даних спостережень і їх аналіз. 

Необхідність фази поширення пов'язана зі специфічною властивістю інформації, що 
дозволяє одні й ті ж дані використовувати багаторазово для вирішення будь-якого числа 
завдань. Природним обмеженням є час, протягом якого ці дані зберігають актуальність. 

Фаза використання підкреслює, що крім процесу безпосереднього інформування цей 
ресурс служить джерелом прийняття управлінського рішення, тобто використовується для 
певних цілей і т. ін. 

Слід зазначити, що включення інформаційних ресурсів в систему продуктивних сил має 
такі специфічні особливості, іманентні їх економічному змісту: здатність тривалого і 
багаторазового застосування без зміни своїх властивостей; властивість накопичення; здатність 
старіти і втрачати свої властивості з появою нових знань; здатність тиражуватися і одночасно 
використовуватися в багатьох місцях; корисність інформаційних ресурсів залежить від 
кваліфікації користувача. 

При цьому інформаційні ресурси як фактор виробництва виступають в двох формах: 
1) інформація стає самостійним чинником виробництва, що набуває вирішального 

значення для соціально-економічного розвитку; 
2) інформація як необхідний елемент входить в усі інші види ресурсів. Тобто, 

інформація втілюється в традиційних видах ресурсів (матеріальних, енергетичних, виробничих, 
фінансових, трудових) і піднімає їх на якісно новий рівень. 

Таким чином, інформаційний ресурс має подвійну природу: з одного боку, є тільки 
економічним ресурсом, з іншого боку - виступає в перетвореній формі економічного 
потенціалу. 

Виступаючи на певному етапі господарської діяльності як предмет або засіб праці, 
інформація в подальшому стає продуктом праці. Тобто, в процесі інформаційної діяльності 
інформаційний ресурс стає інформаційним продуктом. У свою чергу, інформаційний продукт 
стає джерелом нового знання, тобто, новим інформаційним ресурсом. Таким чином в системі 
продуктивних сил і виробничих відносин здійснюється кругообіг інформаційних ресурсів. 
Інформаційна потреба викликає необхідність інформаційної діяльності, яка втілюється в формі 
інформаційного продукту. У свою чергу, інформаційна діяльність стає джерелом для 
формування нової інформаційної потреби, тобто імпульсом розвитку інформаційних потреб 
більш високого порядку. 

Інформаційний продукт як нове знання має нематеріалізовану форму, проте в 
користування споживачеві він надходить в матеріалізованому вигляді - у формі інформаційного 
документа. Інформаційний документ являє собою усвідомлену інформацію, яка зафіксована 
поза пам'яті людини будь-яким способом, на будь-якому носії з метою обороту в інформаційній 
системі. 

Інформація відіграє найважливішу роль в процесі прийняття рішень. Вона надає 
можливість фахівцю або господарюючому суб'єкту адекватно реагувати на певну проблему та 
знайти шляхи її вирішення. Звісно ж, що будь-яке рішення приймається на основі відомостей, 
знань у певній сфері діяльності, якими володіє особа, яка приймає рішення. Неповнота знань, 
яка може мати місце в процесі прийняття рішення, заповнюється саме інформацією. Інформація 
в будь-якій господарській діяльності відіграє орієнтаційну роль, допомагає правильно оцінити 
обставини і умови, усвідомити мету майбутньої діяльності, виділити проміжні цілі, 
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сформулювати завдання, вибрати або знайти нові шляхи, способи і засоби їх вирішення. Вона 
необхідна всім господарюючим суб'єктам для прийняття правильного рішення щодо своєї 
господарської діяльності, а також взаємодії з державними, ринковими і соціальними 
структурами. 

Роль інформаційних ресурсів в структурі сучасних продуктивних сил постійно зростає. 
Цей факт дозволяє стверджувати, що інформація є стратегічним ресурсом соціально-
економічного розвитку, оскільки вона дає можливість раціонально використовувати інші види 
ресурсів. Для виконання функцій стратегічного ресурсу інформація повинна відповідати 
наступним вимогам: 

1. зміст інформаційного ресурсу має забезпечувати оперативність і очікувану якість 
управлінських рішень; 

2. зміни зовнішнього і внутрішнього середовища господарюючого суб'єкта мають 
оперативно відображатися в змінах структури і змісту інформаційного ресурсу; 

3. структура організації інформаційного ресурсу повинна відповідати інформаційним 
потребам споживачів; 

4. характер змін інформаційного ресурсу повинен бути адекватним характеру змін 
інформаційних потреб; 

5. організація процесів інформаційного забезпечення повинна передбачати 
оперативний доступ до інформаційного ресурсу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інформація одночасно є результатом і 
передумовою інтелектуальної діяльності людини. В умовах формування інформаційного 
суспільства інформація стає провідним елементом продуктивних сил - інформаційним 
ресурсом. Інформаційний ресурс як фактор виробництва має двоїсту природу, виступаючи як 
самостійний ресурс виробництва та як перетворена форма економічного потенціалу. 
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Результати більшості теоретичних досліджень пов'язаних з прийняттям рішень в умовах 

ризику і практична реалізація їх в конкретних методиках відносяться в основному до задач, 
пов'язаних з інвестиціями, страхуванням, економічною або екологічною безпекою окремих 
господарюючих суб'єктів. Але враховуючи особливості газорозподільних систем, їх не можна 
використовувати безпосередньо. Крім того сьогодні відсутня загальна класифікація ризиків в 
газорозподілу і газопостачання (ГП)відповідно до джерел їх виникнення, а отже, неможливими 
є і процеси оцінки та управління ризиками. Тому поставлені питання чіткої дефініції, 
класифікації ризиків суб’єктів та ефективне управління ними є актуальними. 

Поняття і структура ризику значною мірою залежить від галузевої приналежності, 
оскільки тут серйозний вплив роблять такі чинники, як особливості технологічних циклів і 
циклів реалізації продукції, специфічність активів суб'єктів господарювання, динаміка науково-
технічного прогресу в галузі, моделі економічного розвитку і багато що інше. Сьогодні не існує 
достатньо чіткого і застосовного безпосередньо до газорозподілу загальноприйнятого поняття 
«ризик», оскільки це складне явище в діяльності, що має безліч різних, а інколи протилежних 
по цілях складових. 

Зміст та джерела виникнення ризику в газопостачанні. 
Як економічна категорія ризиком є подія, яка може статися або не статися. Слідуючи 

[1], відмітимо, що ризик пов'язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком ймовірностей 
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їх – наслідків – у цьому його суб’єктивна сторона. Крім того, вона проявляється також і в тому, 
що люди неоднакового сприймають одну і ту ж величину ризику внаслідок відмінностей 
психологічних, моральних, ідеологічних, політичних організацій, принципів, установ тощо. 
Однак, величина ризику не тільки суб’єктивна, але і об’єктивна категорія, оскільки вона є 
формою якісно-кількісного вираження реально існуючої невизначеності. Об’єктивність ризику 
проявляється і в тому, що це поняття відображає реально існуючі у суспільному житті явища, 
процеси, сторони діяльності [5]. 

Як вітчизняна так і зарубіжна література приділяє багато уваги дефініції терміну 
«ризик». Відомо, що від тлумачення того чи іншого поняття, тобто від його визначення, 
значною мірою буде залежати його взаємозв’язок і взаємодія з іншими поняттями та, як 
наслідок, його місце в системі класифікації. При причинно-наслідковому підході до розгляду 
змісту та класифікації ризику, найбільш суттєвою ознакою, від якої залежать і з якої витікають 
усі інші ознаки ризику є причини виникнення невизначеності умов, за яких здійснюється 
підприємницька діяльність суб’єктів господарювання, тобто джерела ризику. 

В сучасних умовах розвитку газопостачання України впливовим джерелом можливості 
виникнення якісно нових ризиків є ймовірність зіткнення суперечливих інтересів різних груп 
суб'єктів ГП у процесі обґрунтування рішень по розвитку галузі. Згідно [2] суб’єктами 
(учасниками) ГП є: 

– виробники газу – компанії з вертикально-інтегрованою структурою,  незалежні 
виробники газу; 

– постачальники газу – компанії, які здійснюють транспорт (передачу) газу, компанії-
дистриб’ютори, які здійснюють розподіл газу, газозбутові організації; 

– незалежні комерсанти – брокери (забезпечують посередницькі послуги при 
укладенні контрактів), дилери (купують і перепродають газ); 

– споживачі газу різних груп та категорій. 
До наведеного переліку суб’єктів ГП, згідно додаються органи влади та зовнішні 

інвестори. Сутність інтересів різних груп суб'єктів ГП наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Інтереси суб’єктів газового ринку 
 

Суб’єкти ГР Інтереси 

Виробники, продавці газу, 
суб’єкти, що надають  

послуги на оптовому ринку 
газу 

Максимізація прибутку у результаті своєї діяльності 

Споживачі газу Якість газу та надійності газопостачання, мінімізація тарифів 
на покупку газу 

Органи влади 
Максимізація надходжень у бюджети відповідних рівнів, 

мінімізація екологічного впливу об'єктів газу, забезпечення 
газової безпеки країни 

Зовнішні інвестори Мінімізація строків повернення вкладеного в газову галузь,  
об'єктів капіталу, максимізація дивідендів 

Незалежні комерсанти 
Надійне функціонування ГР, максимізація прибутків за 
рахунок збільшення кількості укладених договорів та 

перепродажу газу 
 
Згідно [1] кожна класифікація є поділом (особливою його формою), але не кожний 

поділ є класифікацією. У кожному поділі за підставу поділу повинна бути узята будь-яка 
суттєва ознака. Підставою ж класифікації повинна слугувати не одна із суттєвих ознак, а ознака 
найбільш суттєва – та, від якої залежать і витікають усі інші ознаки предметів і явищ, що 
класифікуються. 

Стосовно газової галузі в якості загальної класифікації пропонується згідно [1,3 ] 
виділяти наступні ризики: ризики, пов'язані з небезпекою для життя людей, природні, 
екологічні (практична відсутність достовірних і репрезентативних статистичних даних); 
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виробничо-технологічні (відображають імовірнісні наслідки відмов технічних систем і їх 
елементів); правові (неможливість створення ефективного механізму управління ризиками на 
основі чинного законодавства); фінансово-економічні (відсутність даних про реальну вартість і 
технічний стан електроустаткування, практична неможливість отримання об'єктивної техніко-
економічної інформації про наслідки різного роду аварій, пошкоджень, збоїв); соціально-
політичні; інформаційні; комерційні. 

На початковому етапі побудови системи класифікації ризиків найбільш суттєвою 
ознакою, від якої залежать і з якої витікають усі інші ознаки ризику є ймовірність зіткнення 
суперечливих інтересів різних груп суб'єктів газового ринку у процесі обґрунтування рішень по 
розвитку галузі, внаслідок чого формуються наступні види ризику: ринкові ризики, кредитні 
ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризики (бізнес -) події, технологічні ризики. 

Класифікація ризиків дозволяє розробити ефективну схему управління ризиками 
суб’єктів газорозподільного ринку. Під управлінням ризиком розуміють процес (систему 
заходів) впливу на об'єкт з метою пошуку шляхів зменшення його негативних наслідків. 
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На даний час спостерігається безліч визначень терміна «матеріальний потік на 

промисловому підприємстві», які запропоновано різними науковими школами. У зв’язку з 
великою кількістю формулювань даного поняття виникла необхідність їх систематизувати з 
метою уточнення його суті й змісту. 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з логістики [1-13 та інші] свідчить 
про різноманітність точок зору учених на визначення змісту терміна «матеріальний потік». 
Деякі науковці розуміють матеріальний потік як сукупність товарно-матеріальних цінностей, 
які розглядаються в процесі застосування до них різних логістичних операцій: навантаження, 
розвантаження, перевезення, складування, тобто процеси, які пов’язано з фізичним 
переміщенням товарно-матеріальних цінностей у просторі. До товарно-матеріальних цінностей 
відносяться матеріальні ресурси, продукція незавершеного виробництва, напівфабрикаті, готові 
вироби, які перебувають у стані постійного руху. Однак визначення матеріального потоку як 
сукупності товарно-матеріальних цінностей значно розширює зміст даного терміна. 

У науковій літературі існує погляд вчених на трактування матеріального потоку як 
сукупності різних товарів, які рухаються у межах логістичної системи від постачальників через 
виробничі підрозділи до споживачів. Встановлено, що під сукупністю різних товарів 
розуміється сировина, матеріали, напівфабрикати, готова продукція, які здійснюють рух у 
процесі матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспортування та збуту. Серед 
процесів логістичної діяльності на підприємстві вченими не розглянуто процеси формування 
виробничих і товарних запасів та обслуговування споживачів. 
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Рядом науковців термін «матеріальний потік» сформульовано як продукцію, яка 
розглядається в процесі застосування до неї різних логістичних операцій у заданому часовому 
інтервалі. Разом з тим слід зазначити, що визначення матеріального потоку як продукції 
повністю не розкриває його суті, оскільки не враховується рух усіх видів ресурсів, а також не 
включається весь перелік процесів логістичної діяльності, а лише – процеси транспортування, 
навантаження, розвантаження та складування. 

У деяких джерелах матеріальний потік розглядається у господарській діяльності, 
розуміючи під ним потік різних видів ресурсів у процесі здійснення матеріально-технічного 
забезпечення, виробництва, перевезення та збуту. Як показав аналіз, вчені до ресурсів не 
відносять запаси готової продукції, а до процесів логістичної діяльності включено лише 
постачання, виробництво, транспортування та збут. У вищенаведених визначеннях 
матеріального потоку відсутній процес формування виробничих і товарних запасів. 

Ряд учених визначають матеріальний потік як взаємопов’язану особливим чином 
сукупність логістичних операцій, процесів, ланок і предметів. Під сукупністю логістичних 
операцій вони розуміють взаємозв’язки всіх операцій, які пов’язано з добуванням, обробкою, 
переробкою, складуванням, транспортуванням, розподілом і споживанням продукції. Але ці 
формулювання матеріального потоку не відображають постійний динамічний рух, який є 
характерним для потоку. 

Існують точки зору науковців стосовно розуміння матеріального потоку як предметів 
праці, які безперервно змінюються та перебувають у стані руху в межах логістичної системи 
«виробництво – обіг – споживання». Однак неможна погодитися з думками вчених, які 
розглядають матеріальний потік як сукупність предметів праці, оскільки під предметами праці 
розуміється лише частина засобів виробництва, яку використовують у виробничому процесі 
(сировина, матеріали, паливо, енергія). При формулюванні цих визначень не враховано таку 
особливість матеріального потоку, як постійний рух і його динамічний розвиток. 

Отже, існуючі визначення терміна «матеріальний потік» умовно систематизовано у 6 
груп: сукупність товарно-матеріальних цінностей; продукція; сукупність різних товарів, що 
рухаються від постачальників до споживачів; потік різних видів ресурсів; взаємопов’язана 
особливим чином сукупність логістичних операцій, процесів, ланок; предмети праці. 

На основі виконаного аналізу надано авторське трактування матеріального потоку на 
промисловому підприємстві як безперервного постійного руху сукупності всіх видів ресурсів 
(матеріальні ресурси, продукція незавершеного виробництва, промислові відходи, виробничі та 
товарні запаси, готова продукція) при здійсненні взаємопов’язаних, послідовно виконуваних у 
єдиному комплексі процесів логістичної діяльності (матеріально-технічне забезпечення, 
складування матеріальних ресурсів, виробництво продукції, поводження та утилізація 
промислових відходів, формування виробничих і товарних запасів, обслуговування різних 
категорій споживачів, транспортування та збут готової продукції) з метою скорочення 
логістичних витрат, підвищення якості обслуговування різних категорій споживачів, 
оптимізації рівня запасів та зростання доходів підприємства від реалізації продукції. 

Новизна авторського підходу до формулювання поняття «матеріальний потік» полягає у 
тому, що це визначення є достатньо комплексним і відображає безперервний рух сукупності 
необхідних видів ресурсів на промисловому підприємстві при послідовному здійсненні всього 
переліку процесів логістичної діяльності. 
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Національні завдання сталого розвитку, які конкретизують його 17 задекларованих 

глобальних цілей, є тими самими стратегічними орієнтирами, який стимулюватимуть 
інноваційно-орієнтований розвиток державно-приватного партнерства в потрібному 
суспільству напрямку, якщо їх закласти у якості пріоритетів цільового блоку регулювання 
розвитку державно-приватного партнерства. 

Держава та суспільство очікують від приватного партнера державно-приватного 
партнерства не тільки економічної ефективності, а й соціальної результативності, яка 
проявляється через його участь в розв’язанні соціальних, екологічних та інших проблем [1, 2]. 
Таким чином, драйвери полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-
орієнтованого розвитку державно-приватного партнерства мають різне походження та природу. 

Полісекторальність та багатофункціональність інноваційно-орієнтованого розвитку 
державно-приватного партнерства є його варіативними рисами, а з іншого – перспективними 
напрямками подальшого розвитку. У будь-якому випадку, зазначені полісекторальність та 
багатофункціональність потребують структурування шляхом обґрунтування драйверів 
полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП. 

Інноваційно-орієнтоване ДПП може існувати лише у динаміці, якщо воно рухається 
шляхом інноваційно-орієнтованого розвитку. Це цілком логічне, оскільки в епоху бурхливих 
змін, інновація як народжена інноваційна цінність, що не має аналогів або має часткові 
аналоги, дуже короткий час (іноді час йде на місяці), а спіраль інноваційного розвитку 
стискається,  спричиняючи цим швидкі технологічний зміни (зокрема, цифрові технології 
поколінь 4G, 5G, 6G). 

Інноваційно-орієнтованим розвитком ДПП можна вважати його системну інноваційну 
активність, спрямовану на створення інноваційної цінності у якості вихідного результату ДПП, 
яка постійно здійснюється шляхом інноваційного пошуку та/або інноваційної діяльності. 

Полісекторальність та багатофункціональність вимагають структурування за 
допомогою обґрунтування їх драйверів задля інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП.  
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Науково-технологічними драйверами інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП у 
напрямку полісекторальності є:  

а) конвергенція науки і технологій та  
б) виникнення конвергентних нано-, біо- інфо-, когно-, соціогуманитарних технологій 

(NBICS-технології) [3, 4]. 
NBIC-конвергенція уявляє собою інтеграцію (злиття) чотирьох революційних науково-

технологічних напрямків, які історично відбулися послідовно останнім часом у промислово 
розвинених країнах: інформаційно-комунікаційні технології (I, з 50-60-х років ХХ ст.), 
біотехнології (B,  з 70-80-х рр.), нанотехнологіі (N, на початку ХХІ ст.), когнітивні науки (С, 
наприкінці першого десятиліття ХХІ ст.). Сутність напрямків полягає у такому [4]: 

– нанотехнології – це наука і техніка продукування, виготовлення та використання 
матеріалів, функціональних структур і пристроїв на атомному, молекулярному й нано рівнях;  

– біотехнології – це сукупність фундаментальних і прикладних досліджень та 
інженерних рішень з масштабного використання біологічних об’єктів, систем або процесів;  

– інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність міждисциплінарних 
досліджень і інженерних рішень, де інформація є вирішальним засобом і предметом праці, 
основним продуктом виробництва і предметом споживання;  

– когнітивні технології – це сукупність фундаментальних і прикладних 
міждисциплінарних досліджень закономірностей продукування, зберігання і використання 
знань людства з технологіями їх застосування для суспільно-економічного розвитку. 

Якщо повернутися до інформаційних технологій, можна графічно відобразити розвиток 
виробничих індустріальних та економічних бізнес-процесів як пошарове нагромадження 
(рис.1).  

 
Рисунок 1. Вплив  інформаційних технологій на розвиток економіки та сфер життєдіяльності 

суспільства  
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З цього бачимо, що розвиток інформаційних технологій та цифровизация – це не 
проміжний підсилювач змін протягом розвитку Він є своєрідним стрижнем конусоподібної 
форми, що пронизує все це багатошарове нагромадження видів економічної діяльності та 
секторів життєдіяльності суспільства. 

Драйвери полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-орієнтованого 
розвитку ДПП мають різне походження та природу. Системними науково-технологічними 
драйверами полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку 
ДПП можна вважати технології-інтегратори обох поколінь (конвергенцію технологій та 
виникнення конвергентних NBICS-технологій), а соціально-політичним драйвером виступає 
національна державна методологія сталого розвитку, яка визначила пріоритетні Цілі сталого 
розвитку та їх національні завдання для України. 
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